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Vidas Garliauskas
Vilniaus abraomo kulviečio k lasik inė gimnazija

Dėl lietuvių vietų vardų XVI amžiaus  
Raseinių žemės teismo knygose

Archyvuose ir bibliotèkose vis randama naujų XVI a. lietuviškų įrašų ir glosų. Ta-
čiau neištirtų lietuvių kalbos vartojimo faktų esama ir paskelbtuose XVI a. šaltiniuose. 
Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į juose užrašytas lietuviškas vardų formas. Lietuviš-
kos formos – tai kitakalbiuose šaltiniuose užrašytos lietuvių asmenvardžių ir vietovar-
džių lytys, vartojamos pačių lietuvių. Tai tarsi lietuvių kalbos citatos svetimkalbiuose 
tekstuose, užrašytos taip kaip ir senuosiuose lietuviškuose tekstuose (Garliauskas 2001). 
Apie lietuviškai užrašytus vietovardžius tarpukariu jau buvo užsiminęs istorikas Kons-
tantinas Jablonskis (1937: 142). Bet kiti tyrėjai, ypač vardynininkai, išskyrus šio straips-
nio autorių, tų lietuviškų formų nėra plačiau nagrinėję.

Latvių tautosakininkas, archyvaras Janis Spruogis (Jānis Sproģis), 1866–1915 m. 
dirbęs Vilniaus centriniame archyve, iš keturiasdešimties Raséinių žemės teismo 
1575–1599 m. knygų išrinko apie 14 tūkst. vietovardžių ir iš jų sudarė „Senosios 
Žemaičių žemės XVI amžiaus geografijos žodyną“ (Vilnius, 1888). Vietovardžių for-
mos jame pateikiamos ne originalia, bet oficialiąja XIX a. rusų rašyba. Nepaisant to, 
Spruogio darbas turi didelę išliekamąją vertę ypač dėl ten esančių vietų vardų lietu-
viškų formų. Straipsnio tikslas – supažindinti skaitytojus su šio šaltinio autentiškais 
lietuvių vardyno faktais1.

Vientisiniai vietų vardai, išskyrus vieną kitą atvejį, nesiskiria nuo dabartinių. 
Tokių vardų XX a. gausiai užrašyta įvairiose Lietuvos vietose.

Акменинасъ *Akmenynas dr.2 Pãvandenės vls.3 1599, žr. Akmenýnas kelios de-
šimtys objèktų LVŽ I 39; Антбрастисъ *Antbrastis pv. Talaitiškių4 dvare Jósvainių 
vls. 1592 – *antbrastis nei LKŽ, nei LVŽ nefiksuotas; Апидеме *Apidėmė dr. Raščių 
lauke5 Veliuonõs vls. 1585, žr. Apdėmė keliolika objèktų LVŽ I 145 – iš apdėmė „so-
džiaus bendras sklypas tarp dviejų sodybų; panamė, išvara“6; Aвкштои *Aukštoji dr. 
Galnių lauke Jósvainių vls. 1584, žr. Aukštóji apie šimtą objèktų LVŽ I 222; Ажуалине 
*Ąžuolynė dr. Mantvilonių lauke Veliuonõs vls. 1590, žr. Ažuolỹnė per pusantro 

1 Dėkoju Sonatai Vaičiakauskienei už patarimus dėl tarmiškų formų užrašymo.
2 Sutrumpinimų paaiškinimus žr. gale. Po lokalizacijos nurodomi objèkto užrašymo metai.
3 Žemaičių žemės valsčių žemėlapį žr.: Andrius Mackavičius. Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m. 
Vilnius: LII, 2003, p. 18.
4 Vietovardžiai, kurių nepavyko rasti straipsnio gale nurodytuose šaltiniuose, paliekami nekirčiuoti.
5 Laukas (lot. campus, vok. Feld, sl. поле) yra lietuvių (baltų) socialinis ūkinis terminas, vartotas Lietuvos 
raštininkų maždaug iki XVIII a. didžiojo maro. 
6 Bendrinių žodžių reikšmių apibrėžtys straipsnyje pateikiamos kaip LKŽ.
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šimto objèktų LVŽ I 267; Бала *Bala dirvonas Rūstekónių kaime Veliuonõs vls. 1597, 
žr. Balà šimtus objèktų LVŽ I 314–315; Бержинасъ *Beržynas žemė Káršuvos vls. 
1589, žr. Beržýnas šimtus objèktų LVŽ I 448–449; Даржелисъ *Darželis pv. Béržėnų 
vls. 1595, žr. Daržẽlis kelias dešimtis objèktų LVŽ II 138; Дирбимаи *Dirbimai pv. 
Jósvainių vls. 1593, žr. Dirbmai penkis objektus LVŽ II 282; Дирвонсъ7 tarm. *Dir-
vons pv. Šiẽnlaukyje Vidùklės vls. 1595, žr. Dirvónas apie dešimt objèktų LVŽ II 291; 
Дугнаи *Dugnai pv. Žapių dv. Vidùklės vls. 1595, žr. Dugna per šimtą objèktų 
LVŽ II 373; Дуобесъ *Duobės pv. Kampų lauke Vilkijõs vls. 1595, žr. Duobės apie 
pusantro šimto objèktų LVŽ II 393; Гедаи *Gedai (dab. Gedužiai?) k. Béržėnų tijū-
nystėje Béržėnų vls. 1595; Герулисъ *Gerulis rž. Pelavų dvare [въ им. Пеловяхъ] 
Tvẽrų vls. 1595, plg. Gerùlia šešis objektus LVŽ III 154; Иждагасъ *Išdagas plk. 
Liáudos dvare Veliuonõs vls. 1590; Капяляи *Kapeliai dr. Gaižuvojè arba Romái-
niuose 1599; Кесiя *Kęsija pv. Mẽdininkų dvare Medingnų vls. 1595 – *kęsija 
„kęsynas“ LKŽ nefiksuotas; Kлeвiя *Klevija dr. Kampų lauke Vilkijõs vls. 1584 – 
klevijà „klevynas“, užrašyta XX a. LKŽ; Кyдpa *Kūdra pv. painių dvare Krãžių vls. 
1581; Кyлелисъ *Kūlelis dr. Telši vls. 1578; Лидимасъ *Lydimas dr. Labnavos 
dvare Karklnų vls. 1596; Лигута *Lyguta dr. Drabūkštuose [въ Драбукштахъ] 
Pãvandenės vls. 1592 – iš kurš. līgutā „kuri lygi“, plg. žem. Girgždtė ir senesnę šio 
vardo lytį žem. Girgždutà iš kurš. *Girzdutā (plačiau Mažiulis 2008: 93), dar plg. liet. ly-
gùtė „lyguma, lygi pievelė“; Нендринесъ *Nendrynės plk. Liáudoje Veliuonõs vls. 
1595; Нуатака *Nuotaka dr. Mantvilonių lauke Veliuonõs vls. 1599 – núotaka „nu-
tekėjimas, nuotakumas, nubėgimas“, užrašyta XX a. LKŽ; Пабрастисъ *Pabrastys 
pv. Gaižuvõs lauke Vilkijõs vls. 1599 – pabrastỹs „vieta palei brastą“; Пажарде 
*Pažardė dr. Babnų lauke Veliuonõs vls. 1597 – pažárd „vieta palei žardį (žardą)“, 
užrašyta XX a. LKŽ; Папурвеи *Papurviai pv. prie Šešuviẽs upės Krãžių vls. 1597; 
Пасвирнесъ *Pasvirnės didelis griovys prie Ventõs upės Kólainiuose Patùmšių vls. 
1590; Плешимасъ *Plėšimas dr. Liáudos dvare Veliuonõs vls. 1593 – iš plėšmas 
„išartas dirvonas, plėšinys, naujiena“; Скинимасъ *Skynimas dr. Kemės dvare 
Krãžių vls. 1598 – skýnimas, skynmas „išskinta, iškirsta miško vieta“, užrašyta XX a. 
LKŽ; Сoда *Soda dr. Gerdžiógalos dvare Béržėnų vls. 1584, plg. Laũko sodà mstl. 
Telši r. LVGDB ir iʒ Gudu Sodos k. 1627 Týtuvėnai (krikšto met rikų knygoje); 
Шaкecа *Šakesa dr. prie Šilẽlių–Katinėnų kelio Káršuvos vls. 1589 – priesagos -esa 
vedinys iš liet. šakà „nuo pagrindinės linijos atsišakojanti dirvos dalis“; ši priesaga bū-
dinga šiaurės rytų Lietuvos ir pietų Žemaitijos vandenvardžiams (Vanagas 1970: 130–132 

ir 11 žemėlapis 399; Bilkis 2008: 238–239 ir XXXIV žemėlapis); Шиласъ *Šilas dr. prie beržų 
girelės Béržėnų vls. 1595; Teкмя *Tėkmė pv. Šiẽnlaukio kaime Vidùklės vls. 1592; 
Тракасъ *Trakas žemė Pajrio vls. 1595; Ужвяжкялисъ *Užvieškelis pieva su 

7 Užfiksuota šnektoje trumpinama vns. vyr. g. vard. forma.
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krūmais Šiẽnlaukio kaime Vidùklės vls. 1595 – iš ùžvieškelis „vieta už vieškelio“, 
užrašyta XX a. LKŽ; Упe *Upė pv. Romáinių dvare Vilkijõs vls. 1597; Видукле dv. 
Vidùklės vls. 1575 = Vidùklė; Жвирздаи *Žvirzdai l. Pãvadaksčių dvare Krãžių 
vls. 1599 – žvizdai, žvirzda „žvirgždai, žvyras“; Жемосесъ tarm. *Žemosiās dr. 
Jó svainių vls. 1596 ir kt.

Atskirai apžvelgtini XVI a. vandenvardžiai. Senieji upių vardai Dubýsa, Nóva, 
Nykà, *Sarta, Várduva ir kt. yra svarbūs baltų tautų bei genčių istorijai ir etnogenezei 
pažinti.

Бебирва up. Raséinių vls. 1595 (= Bebrva Šimkáičiai); Дайнисъ *Dainys 
ež. Jau glių dvare Veliuonõs vls. 1591 = Jaugilių ežeras Krãkės ir Dainỹs up. Krãkės, 
toliau plg. Dainavà up. Varėnà, Dainẽlė / Melnyčlė up. Drùskininkai (Vanagas 1981: 79), 
Dainavà / Dainuvà up. Zetela, Baltarusija (Vidugiris 1998: 820), dėl -uva žr. pa stabą 
prie Várduva; Дeгecисъ *Degesys upl. prie Vardùkšnių dvaro ir Maniūnų kaimo 
Ve liuonõs vls. 1584, plg. Atesỹs ež. Sinas ir kt. (Vanagas 1970: 137); Дубиса up. Bér-
žėnų vls. 1575 = Dubýsa Raséiniai, toliau plg. up. Rozalmas, ež. Pabrad ir kt. (Va-

nagas 1981: 93) ir upės vardą Dyfi iš kimrų8 *Dubīsa (Pokorny 1959: 267); Лукна *Lukna 
up. Ra séinių vls. 1578 / Лукня *Luknė Daũtartų lauke 1581 = Lùknė Betýgala, 
plg. Luknà up. Klaipėda, Rdiškės, Skiemónys, Výžuonos ir kt. (Vanagas 1981: 197); 
Нава vak. balt. *Nāva up. Vilkijõs karališkojoje girioje 1595 = Nόva Grškabūdis; 
Ника up. Panyki dvare Veliuonõs vls. 1583 = Nykà Krikai, plg. lat. Nca [Nī-
ca] Bartos upės žemupys prie Liepojos, Latvija (Endzelīns 1961: 480), siejamos su lat. 
nca „vieta pavandeniui, žemyn upe“, sen. indų nīca-ḥ „žemas“ ir kt. (Vanagas 1981: 

230); Ринга *Ringa up. nelokalizuota 1578, plg. Ringa < kurš. *Ringā / Ringẽlis up. 
Klaipėda, miesto vardą Rygà, lat. Rīga iš upės vardo kurš. *Ringā (Latvija); Сарта 
*Sarta up. Béržėnų vls. 1584, plg. Sartė / Sartà up. Žygáičiai, Sarta ež. Dùsetos (iš 
upės vardo *Sarta) ir kt.; Сартелисъ *Sartelis up. Vidùklės vls. 1588 = Sartẽlis / 
Sartẽlė Batakia, plg. Sartãlė up. Laũkuva iš kurš. Sartalē (dėl Sart- plg. Vanagas 1981: 291); 
Тильжета *Tilžeta up. prie Pikturnaičių dvaro Šiaulių vls. 1585 = Tižė / Tilžýtė 
Šiauliai; Вешета *Vešeta up. Telši vls. 1585, plg. Vešetà up. Panevėžys, priesaga 
-eta yra paplitusi šiaurės rytų Lietuvoje (Vanagas 1970: 139–140 ir 12 žemėlapis 400, Bilkis 

2008: 138); Вардава up. Gaũrės dvare 1575 / Вардува up. Šanelės dvare Grstės vls. 
1584 = dab. Várduva / Várdava Mažekiai, upėvardžiai su priesaga -uva9 būdingi 
tik lietuviams (Būga RR III 257, Mažiulis 1967: 41); Вента up. Béržėnų vls. 1575 = Ventà; 

8 Keltų etnosas Velse (Anglija).
9 Dėl <a> pakeitimo <o> lytys Г-о-рдова (antroji <o> iš <u>) / Г-о-рдува up. Liáudos lauke Veliuonõs 
vls. 1578 laikytinos apslavintomis = dab. Garduvà / Gaduva Gudžiūnai, plg. Gárduva up. Laũkuva; lytis 
Гордува svarbi dėl užrašytos priesagos -uva. XVI a. upėvardžių su priesaga -uva užrašymai rodo, kad Va-
nago mintis dėl priesagos -ava pakeitimo -uva vietų varduose netiksli (Vanagas 1996: 65). Priesagos -uva 
vandenvardžiai yra senesni nei turintys priesagą -ava (Mažiulis 2013: 288–289). 
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Вакя / Вокя *Vākė / *Vokė up. Vidùklės dvare Vidùklės vls. 1582, plg. jotv. Vόkė 
up. prie Vilniaus (dėl jos žr. Būga RR I 515) ir kt.

Žodyne rasta įdomių dūrinių. Analogiškų vardų būta Lietuvoje iki kaimų sunai-
kinimo XX a. antroje pusėje.

Абикеле *Abikelė pv. Šiẽnlaukyje Vidùklės vls. 1595 – iš *abikelė, nefiksuota nei 
LKŽ, nei LVŽ, plg. abgalė „abu galai“; Ажеруписъ tarm. *Ažerupis dr. Ganýpro-
vos lauke Káršuvos vls. 1586, žr. Ẽžerùpis keturis objektus LVŽ II 501; Гирнапусесъ 
*Girnapusės dvi dirvos Lýduvėnų lauke Veliuonõs vls. 1599, žr. Grnapusės du 
objektus LVŽ III 206; Локякаймисъ *Lokiakaimis žemė Tendžiógalos vls. 1595; 
Пакаршъ кальнисъ *Pakarškalnis didelis kalnas Akmeni dvare Krãžių vls. 1595; 
Саргакальнисъ *Sargakalnis dr. Nevardnų dvare Pãvandenės vls. 1590 – iš sar-
gãkalnis „kalnas sargybai“ – vietos vardas, matyt, kovų su kryžiuočiais palikimas; 
Сoдибъ Ветесъ *Sodybvietės dr. Liáudos lauke Veliuonõs vls. 1586; Шлапгирисъ 
*Šlapgirs rž. Pelavuose Tvẽrų vls. 1595 – iš šlãpgiris / šlapgirỹs „šlapias lapuočių 
miškas su viksvų, žolių danga“; Шункара *Šunkara pv. Šiẽnlaukyje Vidùklės vls. 
1595 – iš šùnkara „šunų korikas“; Тильтвитисъ tarm.10 *Tiltvītis [tiltvietis] dr. ir pv. 
Me dingnų vls. 1599, plg. tltvietė „tiltavietė, buvusio tilto vieta“; Тирвидлавкисъ 
*Tirvydlaukis žemė, priklausiusi Dirvnų pavaldiniams 1596; Жагвитисъ tarm. 
*Žiāgvītis [žiogvietis] pv. Pãgirgždūtyje Karklnų vls. 1584 – žiõgis / žiogỹs „užlietas 
upės pakraštys, užutekis, vadaksnis“.

Bene įdomiausi – sudėtiniai vietų vardai. Tokių vardų rasta per šešis šimtus! Jie, 
kaip ir anksčiau pateiktieji, atspindi ne tik XVI a. kaimo gyventojų leksiką, šnektų 
fonetiką ir morfologiją, baltų genčių reliktus kalboje, bet ir to meto pasaulėvoką ir 
pasaulėžiūrą.

Aкесъ певнисъ *Akies pjaunys pv. Šiẽnlaukio kaime Vidùklės vls. 1595 – iš 
aks „liūne kiaura vieta, pelkių […] nedidelis vandens plotas, iš gilumos prasimušęs 
šaltinis, akivaras“ ir pjaunỹs „krūmokšnių priaugusi pjaunama pelkė, loma, kur pava-
sarį ir rudenį laikosi vanduo“; Aнтчасъ меде tarm. *Ančiās medė pv. Pašili dvaro 
Didžiajame miške Krãžių vls. 1597 – iš Ánčia up. Skaudvlė ir mẽdė „miškas, giria“; 
Aнтбpacтиcъ Тpамалькa tarm. *Antbrastis Tramalkā [vyr. g. vns. kilm.] pv. 
Kanópėnų dvare Vidùklės vls. 1592 – *antbrastis „pabrastė“ nefiksuotas LKŽ ir LVŽ, 
plg. añtdaržis „padaržė“, dar plg. Ántežis Vaniai LVŽ I 124 ir pan., Trãmalkas / Trám-
valka up., b. iš *Tramvalka(s) Vidùklė (Vanagas 1981: 347); Aнтгильтиню пивасъ 
tarm. *Ant Giltinių pīvās [pievos] dr. Pãvandenės vls. 1585; Aнткеpвайню 
pагувосъ *Ant Kervainių raguvos dr. Talaitiškių dvare [въ им. Талайтишкахъ] 
Jósvainių vls. 1592; Aнтловмесъ валькасъ tarm. *Ant Laumės valkās dr. Galnių 
lauke Jósvainių vls. 1598; Беpжъ шлота yнъ ишкаpту tarm. *Berž(ų) šluota 

10 Šiame ir keliuose tolesniuose pavyzdžiuose užfiksuotas būdingas pietų žemaičių raseiniškių fonetikos 
bruožas: ī vietoj ie.



Gimtoji kalba    |    7

un(t) iškartų žemė Berž dvare Pãvandenės vls. 1588 – škartos „miške iškirstas 
plotas, skynimas, kirtimas“, užrašyta XX a. LKŽ; Билюну мишкасъ анваpиклю 
tarm. *Biliūnų miškas an(t) Variklių mšk. Pãkapurnio dvare Raséinių vls. 1581, 
plg. Bilinų mškas mš. Baisógala LVŽ I 480; Диpвy галаи *Dirvų galai Gaũrės 
dvaro žemė Telši paviete 1595; Гиpy yписъ *Girių upis dr. Káršuvos vls. 1578, 
plg. Grupis up. Vainùtas LVŽ III 212; Гpyздy пабиpжисъ *Gruzdų pabiržis dr. Ve-
liuonõs vls. 1593 – *pabiržis (bržė „beržų miškelis“) LKŽ nefiksuotas, bet yra Pabr-
žis k. Karmlava  LATSŽ II 207, dar plg. Grùzdo peva pv., Gruzd pjaunỹs up. Veliuonà 
LVŽ III 326; Кальну шалiя апидемайте *Kalnų šalyje apidėmaitė dr. Raséinių vls. 
1593 – šals „vieta prie ko nors šono, pašonė“; Кyлiасъ диpва Aнткапy бpастасъ 
tarm. *Kūlijās dirva ant Kapų brastās dr. Labardži dvare Káršuvos vls. 1599 – kū-
lijà „vieta, kur daug akmenų, kūlynas“; Кявлесъ пивасъ мишкасъ tarm. *Kiaulės 
pīvās miškas dr. Káršuvos vls. 1590; Меpгу клонисъ tarm. *Mergų klonis apyr. 
prie Pãlapiškių žemės Raséinių vls. 1596; Пaмеди-Гpaвжaсъ *Pamedy graužas dr. 
Gevlių lauke Vidùklės vls. 1597 – iš pamedỹs / pãmedis „pamedė, pamiškė“, užrašyta 
XX a. LKŽ ir gráužas „žvyras, žvirgždas“; Пасисеесъ Антшилая tarm. *Pasisėjęs 
ant šilājā [ant šilojo] dr. Lipninuose Raščių lauke Veliuonõs vls. 1599; Пaшилe 
Пaкнитyви *Pašilė Paknituvy dr. Váiguvos dvare Ùžvenčio vls. 1596 – Knituvà up. 
Ùžventis, dėl -uva žr. prie upės vardo Várduva; Пеpкунa Пaшилe tarm. *Perkūnā 
pašilė pv. Gerdžiógaloje Béržėnų vls. 1592; Пилесъ лaвкaсъ *Pilies laukas dr. 
prie Trundupio upelio Darbutaičių lauke [dab. Darbùčiai] Ariógalos vls. 1596 – vie-
tos vardas iš kovų su kryžiuočiais meto; Поабелимисъ tarm. *Po abеlimis dr. Liáu-
doje Veliuonõs vls. 1595; Поагла Кяпуpетая Скинимасъ tarm. *Po Agla kepu-
rėtąja skynimas pv. Gaižuvõs lauke Vilkijõs vls. 1598; Поакмини кaльне tarm. 
*Po akmini kalne [po akmeniu kalne] apyr. Dautartáičiuose [dab. Daũtartai] Raséi-
nių vls. 1599; Попyши eглинaсъ tarm. *Po puši eglynas pv. 1597 / Попyшими 
Aглинaсъ tarm. *Po pušimi aglynas 1598 Romáinių lauke Vilkijõs vls.; Пошкa 
Пaмeдинисъ *Poška pamedinis [t. y. pamiškės Poška] pv. Dotnuvõs dvare Ve-
liuonõs vls. 1595; Пypвесъ cодыбеле *Purvės sodybėlė dr. Mantvilavos [Mantvi-
lų?] dvare [въ им. Монтвиловѣ] Káršuvos vls. 1596; Пяcлoпpапoлимасъ *Pęslo 
Prapuolimas dirvelė Ekščių dvare Vilkijõs vls. 1595 – pslas „penimas gyvulys“; 
Скиpпcтaвсъ кaльнe *Skirpstaus kalne dr., l. Girdvaini apygardoje Raséinių vls. 
1599; Стaбyтыльтасъ *Stabų tiltas tiltas per Dubysą Raséinių vls. 1584, plg. pr. 
stabis „akmuo“ < *stabas (Mažiulis 2013: 876); Шудамушима *Šūdā Mušimā [vns. 
kilm. – trečiasis įvardijimo narys neužrašytas] apyr. Palėkėlės lauke Vidùklės vls. 
1599; Ушкиpшновисъ Кимемедисъ tarm. *Užkir(k)šnovis Kimiamedis [„Ki-
miamiškis“] žemė abipus Kirkšnóvės upės Jósvainių vls. 1599; Ваpнaсъ лиздaсъ 
tarm. *Varnās Lizdas žemės rėžiai Pelavuose Tvẽrų vls. 1595; Выжупя Бpастаи 
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tarm. *Vyžupiā brastāj [vns. viet.] apyr. Káršuvos vls. 1584; Жвиpблю лавкaсъ 
*Žvirblių laukas žemė Pašaltuonyjè 1592 ir kt.

Janio Spruogio žodyne gausu XVI a. lietuvių kalbos faktų. Juos išsamiai išnagrinėti 
rašybos, dialektologijos ir kitais atžvilgiais – ateities uždavinys. Lietuvių kalbininkai 
dar nėra pakankamai ištyrę dalies istorijos šaltinių masyvų – pavietų teismų, bažnyčių 
metrikų knygų ir t. t. Vien iš šiame straipsnyje pateiktų pavyzdžių akivaizdu, kokiõs 
ten gali būti vertingos lituanistinės medžiagos, papildančios esamus lietuvių kalbos 
šaltinius. Tą medžiagą galima tirti įvairiais filologiniais ir nefilologiniais aspektais. 
Taigi ad laborem!

Sutrumpinimai
apyr. – apyrubė
b. – bala
ež. – ežeras

dr. – dirva
dv. – dvaras
k. – kaimas

l. – laukas
mst. – miestas
mš. – miškas

Šaltiniai

LATSŽ – Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, t. 2. Vilnius: Mintis, 1976.
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas, t. 1–20. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1958–2002. Prieiga interne-

te: https://ekalba.lt/lietuviu-kalbos-zodynas/
LVGDB – Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė. Prieiga internete: https://ekalba.lt/

lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
LVŽ – Lietuvos vietovardžių žodynas, t. 1–3. Ats. red. Laimutis Bilkis. Vilnius: Lietuvių kalbos institu-

tas, 2008–2018.
Географическiй словарь древней Жомойтской земли XVI столѣтiя, составленный по 40 актовымъ 

книгамъ Россiенскаго земскага суда Архиварiюсомъ Виленскаго Центральнаго Архива Иваномъ 
Якoвлевичемъ Спрогисомъ. Вильна, 1888.
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plk. – pelkė
pv. – pieva
up. – upė

vls. – valsčius
vs. – viensėdis


