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Summary 
The development of the railroad in Latvia is directly related to the Russian Empire and 

its policies in the second half of the 19th century. The first railway line in Latvian territory was 
already operational in 1860; however, for a prolonged period of time, the railway was only for 
official use, and the transportation of passengers was not the main function. By the 1920’s and 
30’s, a significant number of passengers were carried on long- and short-distance lines as a 
result of regular rail traffic to/from Jurmala and opportunities to move between stations within 
the territory of Rīga. 

Research is based on publicly available passenger train timetables from 1920 until 1940, 
visually displayed using computer software ArcGIS. 

The results show that by the end of the thirties the role of the railroad in public 
transportation in the city of Rīga was severely limited, and that these transport services were 

only possible in the direction of the Rīga – Jurmala line. It is also important to note that the Rīga 
area was sparsely populated, and that transportation needs were fully serviced with the well-
developed public transportation network at that time. 
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Anotācija. Rakstā aplūkoti vietvārdi desmit Daugavpils novada pagastos un Dinaburgas apriņķa 

ģenerālmērīšanas plānā, kas tapis apmēram pirms 230 gadiem, kad Latgale Polijas–Lietuvas pirmās 

dalīšanas rezultātā tika iekļauta Krievijas sastāvā. Raksta mērķis ir parādīt, kādi ģeogrāfiskie objekti ir 

atrodami Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā, kā tie un to nosaukumi mainījušies laika gaitā. 

Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā esošie Daugavpils apkārtnes vietvārdi lokalizēti, salīdzināti 

ar LĢIA Topogrāfiskajās kartēs mūsdienās lietotajiem nosaukumiem, apkopoti tabulā un ievadīti LĢIA 

Latvijas Vietvārdu datubāzē kā viens no vietvārdu avotiem, ja ģeogrāfiskais objekts mūsdienās vēl pastāv. 

Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plāns ir noderīgs, lai noteiktu, kura vietvārda forma ir senāka, kā 

arī pētītu pārmaiņas ainavā. 

Atslēgas vārdi: Dinaburga, ģeogrāfiskie objekti, nosaukumi, vietvārdi. 

 
Ievads 
Pēc pirmās Polijas–Lietuvas valsts jeb Žečpospolitas (Rzecz Pospolita) dalīšanas 

1772. gadā Latgali pievienoja Krievijai [Jēkabsons 2012]. Saskaņā ar ķeizarienes 

Katrīnas II 1765. gada 19. septembra manifestu 1775.–1784. gadā notika Latgales zemju 

ģenerālmērīšana, kuras noslēgumā tika sagatavots Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas 
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plāns. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā 

esošie ģeogrāfiskie objekti un to nosaukumi mainījušies laika gaitā. 

 
Materiāls un metodes 
Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā esošie Daugavpils apkārtnes 

(Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, 

Višķu, Vaboles pag.) vietvārdi lokalizēti, salīdzināti ar LĢIA Topogrāfiskajās kartēs 
mūsdienās lietotajiem nosaukumiem un ievadīti LĢIA Latvijas Vietvārdu datubāzē kā 

viens no vietvārdu avotiem, ja ģeogrāfiskais objekts mūsdienās vēl pastāv. Ezeru 

nosaukumi apkopoti tabulā, jo ir mainījušies vismazāk. 
 

Rezultāti 
Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā ir šādi ģeogrāfisko objektu veidi: 

• pilsētas, piem., городъ Дюнабургъ, tagad Daugavpils, 

• miesti, piem., местечко Крейцборгъ, 

• seļco, piem., сел: Езефово, tagad ciems Juzefova, 

• dzerevņas, piem., д: Дудали, tagad ciems Dūdeļi, 

• slobodas, piem., Кабылова Слобода, tagad nepastāv, 

• zascenki, piem., Застенокъ Стропской, tagad ciems Stropica Naujenes pag., 

• pasts, piem., почта Кирубская, tagad pasta nodaļa “Ķirupe” Līksnas pag. vairs 
nepastāv, 

• krogi – plānā ticis rakstīts tikai ģeogrāfiskā objekta veids (карчма), nevis kroga 
nosaukums, 

• ezeri, piem., озе: Стропъ, tagad Lielais Stropu ezers, 

• upes, piem., ре: Прудупа un strauti, piem., ру: Стропъ, tagad Strope Naujenes 
pag., 

• gravas, piem., овр: Вейжовка, tagad Naujenes pag. vairs nav gravas ar 
nosaukumu Veižovka, 

• ceļu izejas, piem., в город Дризу - ceļa izeja uz pilsētu Drisu (1. attēls.). 

Darba gaitā svarīgi pārbaudīt katra ģeogrāfiskā objekta atrašanās vietu kartē un 

saprast, vai tas ir tas pats objekts, kas mūsdienu kartēs. Dažkārt pats ģeogrāfiskais 
objekts ir zudis, piemēram, uz ziemeļiem no Nīcgales ir atradies ezers (gan bez 

nosaukuma), kura mūsdienās vairs nav. Vaboles pagasta lielākais ezers Boltazars 

(48,5 ha) Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā nemaz nav iezīmēts. Dažkārt 

viena ģeogrāfiskā objekta nosaukums ir zudis, bet saglabājies cita ģeogrāfiskā objekta 
nosaukumā. Piemēram, Līksnas pagastā upe Šauriksta (ре: Щаурикста) vairs 

nepastāv. Daugavpilī (2. attēls), apmēram tajā vietā, kur mūsdienās atrodas upīte 

Meļnička, ir bijusi maza, īsa upīte ar nosaukumu Strupica (ре: Струпица), kuras 
nosaukuma pamatā visdrīzāk ir latg. strups ‘īss’. 
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1. attēls. Naujenes pagasta un Daugavpils teritorija Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā 

 

 
2. attēls. Daugavpils (городъ Дюнабургъ) teritorija Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā 

 

Mazo upīšu tecējuma līnijas un nosaukumi nereti stipri atšķiras no Latvijas 

Vietvārdu datubāzē esošajiem. Zuduši ir daudzu mazo upīšu nosaukumi, piemēram, 
Riželiška (ре: Рижелишка), Vabuļ (ре: Вабуль), Poginka (ре: Погинка), Prūdupe (ре: 

Прудупа) u.c. Daudz labāk ir saglabājušies ezeru nosaukumi (1. tabula).  
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1. tabula. Ezeru nosaukumi pirms 230 gadiem un mūsdienās 

Vietvārds 2016. g., latviski 2016. g., latgaliski 1784. g., krieviski Novietojums 

Gluhoje Gluhoje озе: Глухое Ambeļu pag. 

Galvānu ezers Galvānu azars озе: Глухое Ambeļu pag. 

Raudinkas / Putānu ezers Raudinkas / Putānu 

azars 

озе: Путочь Ambeļu pag. 

Šekšineits Šekšineits озе: Шешкино Ambeļu pag. 

Gubiščes ezers Gubiščes azars озе. Губища Daugavpils 

Lielais Stropu ezers Lielais Stropu ezers озе: Стропъ Daugavpils 

Mazais Stropu ezers Mazais Stropu ezers озе: М. Стропокъ Daugavpils 

Stropaka ezers Stropaks озе: Мал. Стропъ Daugavpils 

Plocins Pluocins озе: Плень Daugavpils 

Šuņazars  Šuņazars озе: Шуня Daugavpils 

Veirūgnes ezers Veirūgnis azars озе: Долгое Dubnas pag. 

Kosinis / Koša ezers Kuosins / Kuoša azars озе: Кожь Līksnas pag. 

Ļūbasts Ļūbasts озе: Лубастъ Līksnas pag. 

Lielais Kolupa ezers 

Mazais Kolupa ezers 

Lelais Kolupa azars 

Mozais Kolupa azars 

озе: Калупское Kalupes pag. 

Krīvānu ezers Krīvānu azars озе: Кривань Kalupes pag. 

Seiļu ezers Seiļu azars озе: Сейло Kalupes pag. 

Dublinīku ezers Dublinīku azars озе: Донашунь Vaboles pag. 

Vabales ezers Vabalis azars озе. Ваболь Vaboles pag. 

Ārdavas ezers / Vordives ezers Vuordivis azars озе: Ордова Višķu pag. 

Dotka  Dotka озе: Дотка Višķu pag. 

Kiureņu ezers Kyuriņš озе: Кивринь Višķu pag. 

Lubanecs Lubanecs озе. Лубань Višķu pag. 

Luknas ezers Luknas azars озе: Лукна Višķu pag. 

Rogūciets Rogūciets озе: Рогань Višķu pag. 

Višku ezers Vyšku azars озе: Вышки Višķu pag. 

 

Tabulā ezeru nosaukumi, kuri nav mainījušies, rakstīti ar tumšākiem burtiem, 

piemēram, Dotka (озе: Дотка). Tikai vienam ezeram nosaukums ir mainījies: 

Dublinīku ezers agrāk ir saukts озе: Донашунь. Pārējie ezeru nosaukumi nedaudz 
atšķiras. Mūsdienās ir Lielais un Mazais Kolupa ezers, bet agrāk bijis tikai viens ezers 

(озе: Калупское). Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā minētajos vietvārdos 

vērojamas izloksnes īpatnības. Kā piemērus var minēt vairākus ezeru nosaukumus 
Daugavpils novadā: Krīvānu ezers (озе: Кривань), Seiļu ezers (озе: Сейло,) Vyšku 

ezers (озе: Вышки) u.c.  

 

Secinājumi 
Daudzi Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā esošie ģeogrāfiskie objekti un 

to nosaukumi laika gaitā ir mainījušies. Visvairāk ir mainījušies Daugavpils un tās 

teritorijā esošie vietvārdi, kā arī mazo upīšu nosaukumi. Dinaburgas apriņķa 
ģenerālmērīšanas plāns ir nozīmīgs avots, lai noskaidrotu, kurš ir ģeogrāfiskā objekta 

senākais nosaukuma variants. 
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Summary 
This article discusses the place names of the cadastral plan of Dinaburg County prepared 

approx. 230 years ago (when Latgale was incorporated into the territory of Russia), in order to 
show place name changes over time and complete the Place Name Database of Latvia. The place 
names have been georeferenced, summarized in a table and entered into the Place Name 

Database if the geographical feature still exists. The vast majority of geographical features still 
exist today. However, in some cases, the geographical feature has disappeared. For example, a 

lake north of the village Nīcgale was drawn on the map, but such a lake no longer exists. Names 
of small rivers also often disappear, or differ from the present names in the Place Name 
Database. Lake names have survived better, e.g., Dotka (озе: Дотка). However, lake names 
have also been changed, e.g., Dublinīku ezers, previously named озе: Донашунь. 
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Anotācija. Latvijā regulāri tiek veikta dažādu ekonomisko un sociālo aktivitāšu teritoriālā novietojuma un 

savstarpējās mijiedarbības izpēte, bet tā nav pietiekami savstarpēji integrēta un izvērsta dinamiskā kontekstā.  

Šo nepilnību var novērst, izveidojot partnerattiecības starp Latvijas augstākās izglītības iestādēm, vietējās 

un reģionālās attīstības plānošanas uzņēmumiem un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru, kas pārrauga 

reģionālās datu sistēmas “Reģionālās attīstības indikatoru modulis” (RAIM) darbību.   
Sadarbība paredz kā papildinājumu RAIM izveidot interaktīvu rīku, kurā ir koncentrēta analītiska 

informācija un prognozes vai iespējamās attīstības scenāriji sociāli ekonomisko procesu telpiskajam 

izvietojumam. Rīks nodrošinās zinātniski pamatotu redzējumu par nākotnes teritoriālās attīstības 

procesiem, kā arī sniegs iespēju lietotājiem izmantot piedāvātos attīstības plānošanas modeļus un ļaus 

pašiem modelēt viņus interesējošos perspektīvās attīstības virzienus. 

Priekšlikuma īstenošana ietver divus galvenos virzienus – 1) tehniskos risinājumus, kas paredz IT jomas 

speciālistu iesaisti, kā arī 2) pētnieciskos risinājumus, kas ietvers zinātnisko metodoloģiju un konkrētus 

pētījumus vai attīstības prognozes reģionālās un vietējās attīstības plānošanas jomā. Sākotnēji 

identificētās analīzes un prognozēšanas jomas ietver iedzīvotāju skaita prognozes, ikdienas braucienu 

modelēšanu, strādājošo teritoriālā izvietojuma prognozes, kā arī publisko pakalpojumu un citu sociālo vai 

ekonomisko aktivitāšu perspektīvā novietojuma modelēšanu. Pētījumu virzienu savstarpējā integrēšana 

nodrošinās konceptuāli jauna, uz sistēmisku pieeju un zinātnisku metodoloģiju balstīta rīka izveidi 

reģionālās un vietējās attīstības plānošanā.  

Atslēgas vārdi: analītisks, prognozēšana, rīks, reģionāls, attīstība. 
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