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Priekšvārds  

Nodoms par nepieciešamību sagatavot latviešu valodā 

saistošu populārzinātnisku izdevumu par valodas vēstures 

jautājumiem radās jau diezgan sen. Ierosmi tam deva 90. gadu 

sākumā ap Kuldīgu un Alsungu lietotie, bet leksikogrāfiskos 

avotos līdz tam nereģistrētie apvidvārdi mārkāja, mārskāja, 

mārškāja, māraskāja u. c. ar nozīmi ‘sila ķirzaka’, ko tauta dēvē 

par ārkārtīgi indīgu, lai gan neviena no Latvijas ķirzaku sugām 

par tādu netiek atzīta. Meklējot skaidrojumu apvidvārda mārkāja 

un tā variantu hipotētiskajam sakaram ar latviešu dievības vārdu 

Māra, nācās iedziļināties tautas mītiskajos priekšstatos par pasauli. 

Savukārt interpretējot vārdu mārkāja kā salikteni ar komponentu         

-kāja otrajā daļā, lingvistiskais pamatojums bija jāatrod vārda kāja 

nozīmju sistēmā un tā saistījuma iespējās ar citiem vārdiem ne tikai 

latviešu valodā, bet arī kaimiņtautu valodās (lietuviešu, lībiešu, 

igauņu, krievu, poļu u. c.), tā atklājot līdzības un paralēles tautu 

domāšanā un valodā. Minētie meklējumi pārtapa rakstā, kas 

publicēts Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs 1995. g. (nr. 1/2, 

45.–58. lpp.), bet saīsinātā variantā ar papildinājumiem un 

precizējumiem izmantots arī šajā izdevumā.  

Līdz ar to grāmatas satura kodolu veido viens no latviešu 

valodas pamatvārdiem – ar cilvēka ķermeni saistītais vārds kāja 

un tā atvasinājumi, kā arī ar vārdu kāja darinātie salikteņi un 
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vārdkopnosaukumi. Gan sugasvārdi, gan īpašvārdi sakārtoti 

tematiskās grupās, piem., augu nosaukumi, dzīvnieku un personu 

nosaukumi, parādību un priekšmetu nosaukumi, mājvārdi un 

uzvārdi. Apkopoti arī atbilstoši frazeoloģismi (piem., būt uz 

grūtām kājām, no bērna kājas, ceļa kāja, uz otru kāju utt.), 

atspoguļota frazeoloģismu semantika un funkcionēšana latviešu 

literārajā valodā un izloksnēs.  

Darbā dots ieskats par vārda kāja lietošanu folklorā; lietojumi 

ilustrēti ar piemēriem no dainām, ticējumiem, sakāmvārdiem, 

mīklām. Vārdu savienojumi lelles kāja, iet uz lelles kāju, kāju nauda 

u. c. aplūkoti kopsakarā ar bērnu raudzību un kristību tradīcijām. 

Tādējādi lasītāji var iepazīt vārda daudznozīmību un 

funkcionēšanu dažādās sfērās, tā ir iespēja iepazīt vārda lietojuma 

lauku kā valodas un kultūras vērtību. 

Ceru, ka grāmata būs noderīga filologiem studentiem, 

skolotājiem – katram, kam ir interese par valodas vēsturi un kam 

patiesi rūp latviešu valodas nākotne. 

Par rosinošiem padomiem grāmatas tapšanā esmu pateicīga 

Liepājas Universitātes kolēģei recenzentei Dr. philol. Ievai Ozolai 

un Dr. philol. Lienei Markus-Narvilai par nesavtīgu palīdzību 

manuskripta sagatavošanā. Paldies par konsultāciju pienākas arī 

Dr. philol. Maijai Baltiņai un Dr. philol. Maigonei Beitiņai. 

 

         Dr. habil. philol. Benita Laumane 
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Vārda k ā j a  nozīmes 

Katras valodas vārdu krājums papildinās ne tikai 

vārddarināšanas ceļā un ar aizguvumiem, bet arī vārdiem 

iegūstot jaunas nozīmes. 

Viennozīmīgu jeb monosēmisku vārdu valodā ir maz, 

samērā daudz ir vārdu ar vairākām nozīmēm. Viens no tādiem 

daudznozīmīgiem jeb polisēmiskiem∗ vārdiem ir kāja.  

Latviešu kopvalodā – literārajā valodā un izloksnēs –

vārdam kāja līdzās pamatnozīmei jeb primārajai nozīmei laika 

gaitā izveidojušās arī vairākas atvasinātas resp. sekundāras 

nozīmes. 

Apvienojot vārdnīcās (Latviešu literārās valodas vārdnīcā, 

K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā, kā 

arī E. Kagaines un S. Raģes Ērģemes izloksnes vārdnīcā u.c., 

sk. avotu un literatūras sarakstu) dotos vārda kāja nozīmju 

skaidrojumus, iegūstam priekšstatu par tā daudzveidīgo 

lietojumu, nozīmju iespējamo dalījumu un skaitu. (Tālāk 

piedāvātais nozīmju kārtojums, secība un skaits, protams, ir 

relatīvs, jo tas var mainīties, papildinot vārda lietojumus vēl ar 

vēsturiskiem vai plašākiem izlokšņu materiāliem).  

                                                 
∗ Polisēmija – vairāku savstarpēji saistītu nozīmju piemitība vienai 
valodas vienībai (piem., vārdam, vārdformai, frazeoloģismam; sk. 
VPSV). 
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kāja (dem. kājiņa)  

1. ‘apakšējā ekstremitāte (cilvēkam), balsta un kustību 

orgāns (dzīvniekiem)’: spēcīgas kājas; priekškāja un pakaļkāja 

‘dzīvnieka priekšējā un pakaļējā kāja’. Sal. pārn. nozīmē: sniegs 

nogāja (nokusa) pats ar savām kājām (Ērģemē). 

2. ‘kājas daļa – pēda’: plata kāja.  

3. ‘balsts (priekšmetam, ierīcei); apakšējā daļa’: arkla 

kājas, galda kāja, ratiņa kāja, kalna kāja jeb pakāje. 

4. ‘kāda priekšmeta daļa’: āķa kāja (kājiņa). 

5. ‘auga daļa’:  

• ‘auga sakne’: stāds ar kuplām kājām (Ērģemē). 

• ‘grauda dīglis’: iesala kājas (Piebalgā). 

• ‘stumbrs; kāts’: kāposti uz garām kājām (Kalupē). 

6. ‘kāda zemes objekta (ezera, pļavas, purva u.tml.) daļa, 

kas iestiepjas citā ģeogrāfiskā objektā’: jūras kāja. 

7. dsk. ‘(apauti) apavi’: piesmelt kājas. 

8. (pārn. noz.) kājiņa (ar apzīmētāju mazā, tievā) – ‘vīrieša 

dzimumloceklis’ (Ilūkstē, Saldū). 

9. lok. (adv. noz.) ‘apaut; uzvilkt’: vilkt kurpes, zeķes, 

bikses kājā (kājās). 

10. dsk. lok. (adv. noz.) ‘stāvus’: visu dienu kājās. 

Lai gan latviešu kopvalodā vārdam kāja sastopamas 10 

nozīmes, no tām plašāk pazīstamas pirmās četras: 

‘ekstremitāte’, ‘pēda’, ‘balsts’, ‘priekšmeta daļa’, ko lieto 
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literārajā valodā, bet pārējās nozīmes reģistrētas galvenokārt 

izloksnēs. Piemēram, Ērģemē šim vārdam fiksētas 6 nozīmes: 

‘ekstremitāte’, ‘balsts’, ‘auga sakne’, ‘apavi’, ‘uzvilkt (apavus, 

bikses)’, ‘stāvus’. (ĒIV II 37–41). Kalupē izdalītas 5 nozīmes: 

‘ekstremitāte’, ‘pēda’, ‘balsts’, ‘stumbrs’, ‘apavi’ (KIV II 474). 

Piebilstams, ka lietuviešu valodā atbilstošajam vārdam liet. 

kója reģistrētas līdzīgas nozīmes: 1. ekstremitāte, 2. balsts, 

3. priekšmeta vai rīka daļa, 4. mājas pamats, 5. kāda rīka 

apakšējā daļa (LKŽ VI 289–294). Vārdu atvasinātās nozīmes 

mēdz būt identas dažādās valodās: sal. igauņu jalg ‘kāja, ko  

lieto, lai apzīmētu arī (koka) stumbru, (grauda) dīgli un (auga) 

sakni (sk. Wiedemann 138–140). Krievu valodā (izloksnēs) 

vārdam нога ‘kāja’ tāpat kā latviešu valodā fiksēta nozīme 

‘koka (resp. auga) sakne’ (ноги у дерева большuе СРГК IV 

31). Vārdu sekundāro nozīmju pārzināšana svarīga tulkotāju 

darbā, lai panāktu veiksmīgu (saturiski adekvātu un 

māksliniecisku) tulkojumu.  

Polisēmiski ir arī citi cilvēka ķermeņa daļu nosaukumi, 

piem., acs, deguns, galva, mute (šo tematisko grupu sauc par 

somatismiem). Piemēram, latviešu literārajā valodā vārdiem 

acs un galva katram fiksētas 6 nozīmes, bet Ērģemes 

izloksnē – 9 nozīmes.  

Latviešu folklorā (tautasdziesmās, pasakās, ticējumos u. c.) 

vārds kāja(s) lietots galvenokārt pamatnozīmē, taču dainu 
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poētiskajā tekstā tas sastopams arī ar atvasinātām nozīmēm 

‘pēda’, ‘apavi’, ‘balsts’ u. c. 

 
Ko, tautiet, lielījies?        Maza bija man kājiņa,  

Basa kāja zābakā;        Mazu pirku zābaciņu; 

Es varēju lielīties,      Nevajdzēja tautiešam 

Man deviņas villainītes  Daudz naudiņas kaldināt. 

        (BW 21612 Lubānā)      (BW 16968 Ventspilī) 

Nopin vīzes, bāleliņ,   Es vīzītes nenoliecu  

Pa manai kājiņai;   Pēc savām kājiņām; 

Es Tev kreklu šūdināšu Arājiņu nolūkoju 

Pa tavam augumam.   Pēc savam prātiņam. 

         (BW 5697 Lubānā)                 (BW 9889 Litenē) 

Solij` man krusta māte Ei, melnā vabolīte, 

Līdz kājām linu kreklu; Griez celiņu arājam! 

Krusta mātei vīles žēl, Arājam smagas kājas, 

Ne vēl visa linu krekla. Pilnas smilšu piebirušas. 

        (BW 1811 Bikserē)     (BW 27903 v Cesvainē) 

Maza putna bērniņš biju,  Zaķīts manu tēvu kūla 

Gaŗas kājas audzināju:  Ar pakaļas kājiņām; 

Pats gulēju ligzdiņāi,  Es būt gauži raudājuse, 

Kājas ligzda maliņā.   Aiz smiekliņa nevarēju. 

         (BW 2652 Džūkstē)            (BW 33510, 8 v Dignājā) 
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Puisīts saka uz puisīša: Liepu lapu kājas āvu, 

Nevar meitas nolūkot. Pie liepiņas sēdēdama, 

Es puisīti nolūkoju   Lai zemīte nerībēja, 

Vienā kāju āvumā:  No tautām pārbēgot. 

Piecas stundas kājas āva,     (BW 16963 Zaļeniekos) 

Sestā muti nomazgāja. 

  (BW 10212, 7 v Zaubē) 

  Kas to ceļu izrakstīja 

  Smalkajiem rakstiņiem? 

  Kāzinieku kumeliņi 

  Kaustītām kājiņām. 

   (BW 1348, 4 v Kaldabruņā) 

Vizi, vizi, Metenīti,   Es apkalu ozoliņu  

Cūkas kāja kulītē;   Sīkajām lapiņām, 

Cik no kalna nolaidos,  Lai bitītes neslīdēja 

Tik no kājas nokodos. Medainām kājiņām. 

         (BW 32233 Drustos)     (BW 30316, 1 v Jaunlutriņos) 

  Sirenieki, medenieki, 

  Saņemiet to bitīti, 

  Tā bitītte kalnu kāpe 

  Ziedainām kājiņām. 

   (BW 18708 Stukmaņos) 
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T i c ē j u m i  

Kam resnas kājas, tas sāls nesējs. 

Kam tievas kājas, tas pēperkoku nesējs (Jelgavā). 

Kurai meitai dikti kājas kut, to puiši mīlēs (Baldonē). 

Kapsētā un baznīcā neiet ar basām kājām (Ozolos). 

Kad kājas aun stāvus, tad aitas nevāķ jērus (Skrundā). 

Kad kāju apakšas niez, tad dabū dancot (Meirānos, Tirzā).   

Kam kāju apakšas niez, tam priekšā garš ceļš (Pildā). 

Ja dziedādams aun kājas, tad staigājot jāraud (Zasā). 

Ja kājas audams dzied, tad drīzumā vajadzēs raudāt (Rēzeknē). 

Ja kājas šūpo, cērt velnam malku (Limbažos). 

Ja pie galda šūpo kājas, tad neveicas runāšana (Sātiņos). 

Ja sasit kreiso kāju, tad sagaidāma laime (Dolē). 

Kad kādam esot kājas krustiski, tad valodas aptrūkstot (Smiltenē). 

Kad kājas krustiem, tad pietrūkst valodas (Bērzē). 

Kad sapnī auj kājas, tad būs kur jāiet (Jaunpiebalgā). 

Kas otram uz kājas uzmin, tas pie otra ies ko lūgt (Viļānos). 

Ja sapnī basām kājām skrien, tad būs saslimšana vai 

nepatikšanas (Rīgā). 

Kurš sapnī staigā ar apautām kājām, tam drīzumā jāmaina 

dzīvesvieta (Umurgā). 

Kam ejot kājas slīd, tam būs nelaime priekšā (Plāņos). 

Kurš pirmo aun kreiso kāju, tam nekad nesāp zobi (Umurgā). 
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Gultā sēdot, nevajag kājas aut, jo tad naktī nelabi sapņi 

rādās (Jaunpiebalgā). 

Kad suns vai kaķis izlien caur kājām, tad vajag to bāzt 

atpakaļ, citādi nedabū precēties (Graudupē). 

Ja kājas stipri sāp, tad būs negaiss, lietus (Lubānā). 

Ja bērns, grāmatu lasot, spārdās ar kājām, tad tas aizspārda 

savu atmiņu (Umurgā). 

Pēc kristīšanas steidzīgi jāattin bērna kājiņas, tad viņš agri 

sāks iet kājām. (Umurgā). 

Kad Sveču dienā vērpj vai tin dzijas, tad pavasarī jēri dzimst 

ar līkām kājām (Umurgā). 

Ja kājām gari pirksti, tad būs garš mūžs (Jaunpiebalgā). 

Vienā kājā nevar lekt, tad aitas klibo (Lizumā). 

Kapsētā un baznīcā neiet ar basām kājām (Ozolos). 

Ja kājas niez, – būs atkusnis (Bērzpilī). 

Lai kājas nesprēgātu, tad vajag nomazgāt vai sasmērēt ar govs 

pirmo pienu (Gatartā; plašāk sk. P. Šmits LTT II 819–832). 

  Dziedi, dziedi, ganu meita, 

  Kreiso kāju cilādama: 

  Ja cilāsi labo kāju, 

  Vedīs tevi šoruden. 

   (BW 718 Saldū, Skrundā) 
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No kājām noraudzīju   Nolūkoju tautu dēlu 

Tautu dēla padomiņu:   Pa kājiņu āvumam: 

Ja kājiņas gludas āva,  Ja tas glītas kājas āva, 

Tad būs gudris padomiņš.  Tad būs gudris dzīvodams. 

 (BW 10478 Krustpilī)           (BW 10478, 4 Gaujienā) 

Glītin kājas, tautu meita,   Aun, māsiņa, baltas kājas, 

Neglītini vainadziņa:        Neberz spožu vainadziņu: 

No kājām godu rauga,        No kājām godu rauga,  

Ne no tava vainadziņa.        Ne no spoža vainadziņa. 

(BW 16944, 8 Apē)   (BW 16944 Aizputē)  

Es negāju pie tā puiša,   

Kas raženas kājas āva;  Kas diženas kājas auj, 

Kas raženas kājas āva,  Tas diženus darbus dara. 

Tas asaru dzērājiņis.       (BW 16943,4 v Nītaurē) 

         (BW 9082 Kursīšos) 

Kājām, tautas, nenāciet,        Cieti savas kājas āvu, 

Drauga zirga neņemiet;        No māmiņas atstājot, 

Kājām vesta līgaviņa       Lai nerisa visu mūžu 

Ilga mūža nedzīvoja.       Tautiņās staigājot. 

          (BW 15691 Ērgļos)   (BW 16988 Džūkstē) 



15 
 

K ā d a s  i r  k ā j a s ?  

Latviešu dainās vārds kājas (dem. kājiņas) daudzkārt tiek 

pieminēts ganu, bāreņu, kāzu, kūmu u. c. dziesmās. Bieži vien 

kājām dots arī kāds epitets – cildinošs vai nievājošs 

apzīmējums (sevišķi apdziedāšanās dziesmu ciklā), tā paužot 

īpašo attieksmi pret kādu personu, citu dzīvu būtni vai 

sabiedrisku parādību. Piemēram, jaunām meitām un jauniem 

puišiem ir  

baltas, čaklas, jaunas, vieglas kājas; 

  Kur tu iesi, bāleliņi, 

  Baltas kājas audamies? 

– Iešu liepas apraudzīt, 

Vai ir liela, vai ir kupla.  

 (BW 13865 Tirzā) 

bāreņiem, ganiņiem – baltas, basas, plikas, dubļainas, 

rāvainas, slapjas kājas; 

Labāk gāju ganiņos, 

Nekā ganu pavadīt: 

Tāpat man slapjas kājas, 

Kā īstam ganiņam. 

  (BW 28872, 3 Dundagā) 

arājam – dubļainas, dubļotas, grūtas, mālainas, pelēkas, 

rāvainas, smagas, smilšainas, zemjotas, zemas kājas; 
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Ai, melnā vabulīte, 

Griezi ceļu arājam, 

  Arājam grūtas kājas, 

  Pilnas smilšu piebirušas. 

   (BW 27903 Sinolē) 

bajāram – klibas kājas;  

bēriniekam – smil(k)šainas, smiltainas, smiltojas, zemjotas kājas; 

bērnam (zīdainim) – satītas kājas; 

  .. Māsa gul šūpulē 

   Satītām kājiņām. 

   (BW 14307,3 v Vērgalē) 

nevēlamam preciniekam – greizas, īsas, kleinas, leinas, līkas, 

platas, resnas, šķības kājas, arī dubļainas, mālainas, 

rāvainas, spalvainas, zemas kājas;  

 Tautu dēlis resnvēderis Šķitu lāci lampājot 

 Īsajām kājiņām,  Pa lielo tīrumiņu: 

 Trepes lika pie kumeļa, Tas pats mūsu jaunais znots 

 Uz kumeļa uzkāpdams. Leinajām kājiņām. 

  (BW 21501 Dobelē)  (BW 16270 Tirzā) 

.. Teicamais tēva dēls:  Tautu dēls kā kurmīts 

Līkas kājas, greizas rokas,  Zemajām kājiņām.. 

Lielu kupri mugurā.         (BW 10783)  

 (BW 21158, 1 Veclaicenē) 
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Kur biji, Jānīti,  Ķeparītis tautu dēls 

Kur vanderēji?  Platajām kājiņām, 

Mālainas kājas,  Tas norāva mūs` māsiņas 

Salmaina galva.  Zelta zaru vainadziņu. 

     (BW 20196 v Zaļeniekos)         (BW 24414 Rudbāržos) 

dēlu mātei – kulainas, kūlainas, pluškainas, pūkainas, 

spalvainas, spalvotas kājas; 

  Maza mana vīra māte, 

  Spalvotame kājiņām; 

  Es, pakaļe tecēdama, 

  Aizlipiju uguntiņu. 

   (BW 23221, 4 Priekulē) 

saimniecei – plikas kājas; 

saimniekam (talkas tēvam) – īsas kājas; 

vācietim – garas, tievas kājas u. tml. 

  Nepieder, nepieder 

  Zemniekam klibojot; 

  Vāciešam tievas kājas, 

  Tam pieder klibojot. 

   (BW 28266,4 Lubānā) 

velnam – pinkainas, spalvainas kājas. 

Nelabvēlim, skauģim (arī tādam, kas nespēj iet) ir koka kājas, 

alvas, svina vai vara kājas.  
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  Dievs dod ganu kūlējam  

  Svina kājas, alvas acis; 

  Ar kājām nepaiet, 

  Ar acīm neredzēt. 

   (BW 29266 Vecpiebalgā) 

Raksturotas tiek arī kukaiņu, putnu un dzīvnieku kājas. 

Piemēram: bitei – medainas, rudas, ziedainas kājas;  

cielavai – dzeltenas kājas;  

dižam putnam – dižas, garas, sarkanas kājas;  

dzērvei, ķikutam, stārķim u. c. – garas kājas (titilbiņš 

garkājiņš BW 2686, 10 Ugālē); 

gailim (vistai) – dzeltenas jeb vaskainas kājas, medainas, 

medojas, medotas, sarkanas kājas, arī basas, īsas, strupas 

kājas;  

No sētiņas es pazinu,   Kur tecēji tu, gailīti, 

Kur bagāti saimenieki:   Spalvainām kājiņām? 

Melns gailītis iztecēja   – Es tecēju cieminos 

Medaiņām kājiņām.   Sav’ māsiņu apraudzīt. 

    (BW 33552, 7 v Pienavā)        (BW 2474 Kabilē) 

irbei – dzeltenas, zeltainas kājas;  

          Tālu, tālu suņi rēja,  Sudrabotu irbi dzina 

          Tālu pūta medinieki;  Zeltītām kājiņām. 

         (BW 18528 Dundagā) 
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aitai – biksainas, bleķainas (apv. bleķis ‘plankums’), kuplas, 

kuplotas, pelēkas, pušķainas, raudainas, rūsainas, 

ūzainas (apv. ūzas ‘bikses’), villainas, vilnotas, zemas 

kājas; 

   Viena pate man aitiņa 

   Kuplajām kājiņām; 

   Es pūriņu piedarīju 

   Ar kājiņu piemīdama. 

    (BW 7905,2 Liezerē u. c.) 

bullim (vērsim) – raibas, zemas kājas; 

gotiņai – dubļainas, dubļotas, dūņainas, dūņotas, ziedainas 

kājas; 

       Gosniņ` mana dūmaliņa    Gosniņ mana raibaļiņa 

       Dūnaiņāmi kājiņām,    Ziedainām kājiņām, 

       Dūņu purvu izbradāja    Ne tā brida dūņu puru, 

       Āboliņu meklēdama.   Ne dzer pura ūdentiņu. 

       (BW 29022 Bīriņos)        (BW 29027 Lielvārdē) 

kumeļam – augstas, baltas jeb basas kājas (Lielezerē), 

cablainas (apv. cablains ‘spalvains’), garas (sal. 

garkājains kumeliņš BW 29628, 3), kaltas, kaustītas, 

ledainas, platas, smilkšainas, sprogainas, zeltītas, zemas  

kājas; kāju raksturošanai izmantots arī skaitļa vārds trīs 

(sal. iron.: balta ķēve trim kājām, vienu slieci ragutiņas 
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BW 23634,6 Blīdenē, dziesmas variantos triju kāju 

kumeliņis Jaunmuižā, trijkājiņu kumeliņis Sinolē u. tml.). 

Sen dzirdēju, nu redzēju  Brūnīts mans kumeliņš 

Tautu dēla kumeliņu:  Lokanām kājiņām, 

Zveiras acis, šķības kājas, Uz šķiliņu riņķi griezu, 

Pērnā spalva mugurā.  Uz dālderi dancināju. 

(BW 14479 Stendē)   (BW 29657)  

svešu ļaužu kumeļam – kašķainas, kašķotas, naizainas, 

naizojas, naizotas kājas (apv. naiza, naizs ‘kašķis’, piem., 

Kalupē, Krustpilī); 

Svešu ļaužu kumeliņi  No tālienes jau pazinu 

Naizojām kājiņām;  Dzērāj’ vīra kumeliņus: 

Nelaidiet, bāleliņi,  Šķības gūžas, klibas kājas, 

Savā zirgu stallītī.  Tek galviņu noliekuši. 

   (BW 16278 Bērzaunē)      (BW 20038 Ventspilī) 

lācim – ķeblainas, ķepainas, lāpainas (apv. lāpa ‘ķepa’), 

pekainas, plakanas kājas; 

  Čučiet, guliet, lāča bērni, 

  Ķeblaināmi kājiņām! 

   (BW 2105, 3 Zaļeniekos) 

(sal. vai, lācīti, ķeblainīti,.. BW pap. 2283 Slokā; apv. 

ķebla ‘ķepa’). 

(vecam) zirgam – īsas, klibas, platas kājas; 
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Raudāj` mana līgaviņa,   

Dziļ upīti piejādama:  

Zems zirdziņš, īsas kājas,  

Nevarēja pāri tapt.        

(BW 29635, 1 Raņķos) 

bebrim, ūdrim – augstas, kleinas, leinas, zemas  kājas: 

 Ūdris bebri izlamāja 

 Leinajām kājiņām; 

 Abiem bija leinas kājas, 

 Abiem nauda mugurā. 

  (BW 30588 Kalsnavā) 

lapsai – vieglas kājas; 

lūsim – īsas kājas; 

stirnai – garas kājas; 

sunim – žiglas kājas; 

zaķim – kleinas, līkas, lokas, vieglas kājas.  

(sal. apv. loks ‘lokans; veikls’, piem., Alsungā, Nīcā, 

Nīgrandē, Raņķos).  

Sīki putni kāzas dzēra,   Ko būs ņemt vedējos; 

 Strazdiņš tek raudādams,  Zaķītim līkas kājas, 

 Strazdiņš tek raudādams,  Tas celiņa taisītājs.. 

      (BW 2686) 

Izloksnēs greizu kāju apzīmēšanai sastopami vēl citi 
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apzīmētāji: piem., kluinas kājas, sal. apv. kluins ‘greizs, šķībs’ 

Kandavā, Šķibē, Limbažos u.c. Savukārt Vainižos veselas, 

normālas kājas tiek apzīmētas ar adj. liedens jeb liedeņš: sal. 

nou v¥sels us kājam, nou liedeņ kājs (VIV I 466). 

Salīdzinājumā ar dainām un izloksnēm, kur lietoto īpašības 

vārdu (adjektīvu) skaits ir ievērojams, latviešu 17. gs. rakstu 

avotos kāju raksturošanai izmantoti tikai daži. Piemēram, 

Georgs Mancelis savā vārdnīcā Lettus (1638. g.) u. c. min 

plikas kājas, rūkainas jeb spalvainas kājas (apv. rūkains arī 

‘iesarkans’) un ar divdabi veidoto uztūkušas kājas. 

Kaut arī kāju raksturošanai tiek izmantoti dažādas nozīmes 

un cilmes īpašības vārdi, taču valodas lietotājiem to allaž šķitis 

par maz, tādēļ valodas ekspresivitātes paspilgtināšanai aizvien 

meklēti jauni izteiksmes līdzekļi, jauni vārdi – sinonīmi 

(vienādas vai tuvas nozīmes vārdi).  

Tādus vārdus kā, piem., ķepas, lekas, ļekas, pekas 

sarunvalodā attiecina ne tikai uz dzīvnieku, bet arī uz cilvēku 

kājām vai pēdām (sal. izteicienus: laist ļekas vaļā ‘ātri skriet; 

bēgt’, atstiept pekas ‘nomirt’, tikt uz pekām ‘atveseļoties’ u. 

tml. LLVV VI1 588). Līdzīgi lieto vārdu cenksle ‘cilvēka vai 

lopa kāja’ Kurzemē: sal. dabūsi pa cenkslēm Kandavā (ME I 

372), Saldū (EH I 265), kas ir sens kursisms. 

Šim nolūkam – valodas ekspresijai – noderējuši arī aizguvumi.  
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Dažkārt nozīme ‘kāja’ kādam vārdam radusies ar nozīmes 

pārnesumu (‘daļa’ → ‘veselums’). Piemēram, Dienvidkurzemes 

izloksnēs Nīcā, Priekulē, Rucavā, Vaiņodē u. c.  lietotais 

lituānisms ķenkle ‘augšstilbs (ciska); gurns’ (aizgūts no liet. 

kenklė ‘pacele’) sastopams arī ar nozīmi ‘kāja’: 

Ej pa priekšu, tautu dēls,  Ja tev ķenkles kopā sitās, 

Lai es tevi nolūkoju;   Ej pa ceļu, kur atnācis.  

     (BW 9610,2 Rudbāržos) 

Minētās četrrindes variantos, kas pierakstīti Ārlavā u. c., 

vārda ķenkles vietā lietots kājas. 

Izloksnēs kāju apzīmēšanai sastopami vairāki no lībiešu un 

igauņu valodas aizgūti vārdi. Kā norādījusi leksikas pētniece 

Elga Kagaine grāmatā par somugrismiem Ziemeļrietumu 

Vidzemē (2004), izloksnēs ap Mazsalacu lieto vārdu konca 

(kunca) ‘kāja’ un tā pārveidojumus ar nievājošu (pejoratīvu) 

nokrāsu, piem., Rūjienā (vai koncas nomazgātas, vai ar tādām 

pašām liksies gulēt?), Sēļos (kādreiz vecie cilvēki kājas sauca 

par koncām). Ar nievājošu nokrāsu konclaks un koncka 

reģistrēti Vainižos (nebāž te man savs konclaks virsā!). Dažās 

izloksnēs vārdu koncka biežāk attiecina uz dzīvnieku kājām, 

konkretizējot un sašaurinot nozīmi – ‘ciska; stilbs; stilbkauls’ 

Alojā (ait sāk dīrāt no konckām), Limbažos u.c. (latv. apv. 

konca ‘kāja’ pārņemts no ig. konts ‘(apava) papēdis’; sk. 

Kagaine 2004, 81–82).  
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Samērā plaši Vidzemes ziemeļrietumu izloksnēs ap 

Ainažiem, Aloju, Rūjienu, Limbažiem un Vainižiem ar 

stilistiski nievīgu nokrāsu lieto vārdu koiba ‘(liela, neglīta) 

kāja’. Sal., piem., koibs ir kājs, liel, neveikl Viļķenē; nevar sov 

vecejs koibs ne lāg pakustināt Lādē. Lamuvārda nozīmē, 

realizējoties nozīmes pārnesumam, nosaukumu koiba attiecina 

arī uz cilvēku vai dzīvnieku; sal.: tā nu gan i ritīgā koiba! 

Sēļos, Salacā u.c. Vārds koiba aizgūts no ig. koib ‘kāja’ 

(pejoratīvi par cilvēka kājām, sk. Kagaine 2004, 75–76). 

Neglītu kāju apzīmēšanai ar nievīgu nokrāsu atsevišķās 

izloksnēs reģistrēts aizguvums loiba, piem., Svētciemā (līki 

loibi), Vainižos (loibs i greizs kājs. nebāž sov loibs klātanas!). 

Vārds loiba aizgūts no ig. loib ‘dzīvnieka ķepa, ķetna’ 

(Kagaine 2004, 122). 

Neitrālā nozīmē lietoti aizguvumi ķermeņa daļu apzīmēšanai 

sastopami retāk. 20. gs. 1. pusē atsevišķās izloksnēs, piem., 

Kauguros, Mazsalacā, Taurenē reģistrētais vārds jelga ‘kāja; 

pēda’ mūsdienās aktīvā lietojumā fiksēts tikai Rozēnos (kād tev 

liel j¥lg!); aizgūts no līb. jālga vai ig. jalg ‘t.p.’ (Kagaine 2004, 

67). Taču kā senāku laiku liecība tas saglabājies vēl vietvārdos: 

sal. Padjelgi mājvārds Vitrupē (1638. g. Paddajalg); vietvārda 

pirmo daļu vedas saistīt ar ig. padu ‘ieplaka; ieleja’. Līdzīgs 

piemērs minams no Kurzemes: Pūjalgi mājvārds Ēdolē (sal. līb. 
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pū ‘koks’, jālga ‘kāja’) – burtiski „koka kājas”, kas radies 

laikam no personas iesaukas (palamas).  

Aizguvums ir arī vārds kangas ‘kājas, ekstremitātes’, kas 

minēts 20. gs. 1. pusē K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu 

valodas vārdnīcā no Bērzaunes (viņš jau kangas atmetis) un 

Tirzas, bet ar nozīmes niansi kangas ‘koka kājas’ dots no 

Alsviķiem. Apvidvārds kangas aizgūts ar vārda nozīmes 

pārnesumu no ig. kang ‘kārts; stienis’ (ME II 154). 

Arī augšzemnieku dialekta izloksnēs kāju apzīmēšanai tiek 

lietoti vārdi ar nievājošu nokrāsu, piem., klešņa ‘kāja’ 

Sunākstē un ‘liela, kropla kāja’ Sēlpilī (sal. klešņāt ‘neveikli, 

lēnām iet’); ar pārnestu nozīmi klešņa ‘kropls, slimīgs cilvēks’ 

reģistrēts Kalupē (KIV I 504). Par vārda cilmi (aizgūts? no 

kuras valodas?) īstas skaidrības nav. Skaniski un nozīmes ziņā 

līdzīgi vārdi sastopami radniecīgajās kaimiņu valodās: sal. 

lietuviešu apv. klešnia, klešnė (arī klešnys) ‘bikšu stara; kājas 

apakšstilbs u. tml.’ Lietuvas dienviddaļā (LKŽ VI 63) un 

krievu apv. клешн� ‘vēža spīle; (pārn. noz.) cilvēka kāja’, 

клешeнóгий ‘tāds, kam ir iksveida kājas’ (Даль II 117, 118). 
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I z t e i c i e n i  u n  f r a z e o l o ģ i s m i  

Ikdienas valodā visas vārda kāja sekundārās nozīmes nav 

vienlīdz aktuālas, taču priekšstats, zināšanas par vārda 

polisēmiskumu palīdz izprast tā sakarus ar citiem vārdiem, 

īpaši frazeoloģismus∗, piem., sarunvalodā nolaist no kājas 

lieto ar nozīmi ‘nozāģēt’; sal. kāja ‘(koka) stumbrs’. Turklāt 

frazeoloģismiem mēdz būt arī vairākas nozīmes (sk., piem., 

būt uz kājām).  

Frazeoloģismu savdabības dēļ patvarīga to struktūras 

komponentu (elementu) nomaiņa vai pārveide parasti nav 

iespējama, jo struktūras maiņa saistīta ar pārmaiņām 

frazeoloģisma semantikā: sal., piem., ko kājas nes ‘ātri’, kur 

kājas nes ‘kur gadās, kur grib’; krist no kājām ‘būt 

nogurušam’, krist pie kājām ‘lūgties; nožēlot’. Piemēram, 

blakus frazeoloģismam uz katru kāju ‘bieži’ un uz otru kāju 

‘(ieliet, iedzert) otru glāzi alkoholiska dzēriena’ iespējams arī 

izteiciens (iedzert) uz vienu kāju (par pirmo glāzi), taču 

latviešu valodā šāds lietojums ir rets∗∗ (to svarīgi ievērot 

tulkotājiem). Krievu valodā atbilstošo frazeoloģismu lieto ar 

                                                 
∗Frazeoloģisms ir leksiski nedalāms, sastāva un struktūras ziņā 
relatīvi stabils, ar valodas tradīciju nostiprināts vārdu savienojums, 
kura nozīme parasti saistīta ar visa vārdu savienojuma vai atsevišķu 
tā komponentu nozīmes pārnesumu (VPSV).  
∗∗ Sal. tekstu: jāiedzer uz otru kāju .. to pirmo nemaz nepiemin. 
Ērģemē (ĒIV II 38). 
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nozīmi ‘nepietiekami, par maz’: sal. kr. на одну ногу – 

недосыта (о чае; СРГК IV 31). 

Sastatot radu vai kaimiņvalodu somatiskos frazeoloģismus, 

viegli pamanīt, ka starp tiem ir daudz paralēļu. Daži somatisko 

frazeoloģismu piemēri ar līdzīgiem vai identiem struktūras 

elementiem un vienādu nozīmi: sal. latv. (būt, vajadzēt) kā 

sunim piektā kāja ‘būt liekam; nevajadzēt’, ar to pašu nozīmi 

lieto arī liet. reikėti kaip šuniui penktos kojos (‘visai 

nereikėti’ LKŽ VI 293); sal. latv. ņemt kājas pār pleciem 

‘bēgt’ un poļu (kašubu) vzic nogi na remą ‘t. p.’ (Sychta III 

211). Savukārt frazeoloģismam latv. (būt) ar vienu kāju kapā 

‘būt tuvu miršanai’, kam idents arī krievu одной ногой в 

могиле стоúт, lietuviešu valodā atbilst bEEEEti víena kója 

grabe, prie grabo (‘būti arti mirties’ LKŽ VI 294), bet burtiski 

– būt ar vienu kāju zārkā (liet. grabas ‘zārks’). 

Pēc struktūras līdzīgie, bet nozīmes ziņā atšķirīgie 

frazeoloģismi norāda, ka tie veidojušies citā hronoloģiskā vai 

kultūrvēsturiskā kontekstā: sal. poļu (kašubu) bëc jedn§ nog§ 

v ńeb'e ‘labi klāties’ (Sychta III 227), bet burtiski – būt ar 

vienu kāju debesīs.  

Frazeoloģisma nozīme nemainās, ja atšķirības starp līdzīgu 

frazeoloģismu atsevišķiem komponentiem ir formālas. 

Piemēram, frazeoloģismu veidošanā izmantotas sinonīmas 
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gramatiskas formas: sal. no bērna kājas un no bērna kājām 

‘no bērnības’; būt pa kājai un būt pēc kājām (par atbilstoša 

lieluma apaviem); būt pa kājām un būt zem kājām ‘traucēt; būt 

par šķērsli’. 

Frazeoloģisma nozīme nemainās, ja tā struktūras atšķirīgie 

leksiskie komponenti ir semantiski līdzīgi (sinonīmi) vai 

identi: sal., piem., notirināt kājas ‘nomirt’ (vienk.) un kājas 

nokarcināt ‘nobeigties (par putniem, dzīvniekiem)’, apv. 

karcināt ‘kustināt, tirināt (kājas)’ (Kalncempjos, Mārcienā). 

Frazeoloģisma izmantošana tekstā vai runā niansē domas 

saturu, piešķir valodai tēlainību, piesaista uzmanību. 

Frazeoloģismiem piemīt ne tikai emocionāla, bet arī 

stilistiska ekspresija. Piemēram, frazeoloģisms pie kājas vai 

pie vienas kājas ‘vienalga, vienaldzīgi’ pieder slenga∗ leksikai.  

Frazeoloģisms pie (vienas) kājas radies kā eifēmisms∗∗, 

aizstājot citu – vulgāru – izteicienu (sal. tas man pie p…ļas / 

tas man pie d….s); ar līdzīgu nozīmi tiek lietots frazeoloģisms 

tas man pie vienas vietas. 

Starp frazeoloģismiem mēdz būt arī teritoriāli ierobežoti 
                                                 
∗ Par slenga vārdiem jeb slengismiem tiek uzskatīti vārdi un frazeoloģiski 
izteicieni, kuri neatbilst literārās valodas kodificētajai normai, kurus 
raksturo samērā zems sociālais prestižs (sk. LVSV, LPSV).  
∗∗ Eifēmisms – vārds vai teiciens, ko lieto kāda rupja, nepieklājīga vārda 
vai teiciena vietā (LLVV); sal. vārds vai teiciens, ko lieto tabu vārda, 
vulgārisma vai cita ierobežoti lietojama vārda vietā (sk. LPSV).  
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lietojumi resp. dialektismi∗. Piemēram, frazeoloģisms iet uz 

lelles kāju ‘iet raudzībās’ sastopams Dienvidrietumkurzemē, taču 

par daža laba izteiciena, piem., kājas da zemei, i gali vēl 

atsaliekuši (sal. apv. da ‘līdz’, i ‘arī; un’ atsaliekuši ‘atliekušies’), 

kas reģistrēts Aknīstē, plašāku izplatību trūkst ziņu.  

Frazeoloģismi ir atvērta valodas sistēmas daļa: laika gaitā 

daži izteicieni lietojuma ziņā kļūst neaktīvi un leksikogrāfiskos 

avotos tiem dota norāde novecojis (piem., bučot kājas ‘izrādīt 

pazemību’), taču ir arī tādi, kas radušies un valodā 

nostiprinājušies jaunākā laikā kā, piem., pie kājas ‘vienalga, 

vienaldzīgi’, kas fiksēts Latviešu valodas slenga vārdnīcā 

(2006. g.). 

Nobeidzot latviešu frazeoloģismu apskatu, jāpiekrīt krievu 

valodniecei T. Berdņikovai, ka frazeoloģismiem ar komponentu 

kāja piemīt vairākas raksturīgas īpatnības: tie pauž cikliskumu 

un attīstību – no cilvēka piedzimšanas līdz miršanai – un atklāj 

spilgtas emocijas (sk. Бердникова 2003, 92 – 93). 

Tālāk seko latviešu frazeoloģismi ar komponentu kāja (pāri 

par 140 vienību), kas tiek lietoti gan latviešu literārajā valodā, 

gan izloksnēs. 

Aizlikt (likt, šaut) kāju priekšā – likt šķēršļus, traucēt, kavēt. 

                                                 
∗ Dialektisms – izloksnēs sastopams valodas elements vai parādība, 
ko parasti nelieto literārajā valodā, piemēram, leksiskais dialektisms, 
fonētiskais dialektisms, gramatiskais dialektisms (plašāk sk. VPSV). 
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Aiznest (iznest) ar kājām pa priekšu – saka, ja kādu nes 

apglabāt. 

Apgriezt (visu) pasauli ar kājām gaisā – sajaukt, pārmainīt. 

Apmest vieglu kāju – sākt ātri, mudīgi, žigli (darīt, iet u. tml.). 

Apsildīt kājas – pabūt tikai īsu brīdi; aprast; iedzīvoties.  

Ar kājām gaisā – 1. pretēji parastajam, otrādi; ačgārni; 

2. neatbilstoši patiesībai; sagrozīti. 

Ar kreiso kāju no gultas izkāpis – saka par cilvēku, kam slikts  

garastāvoklis. 

Ar roku iedod, bet ar kāju jāmeklē – saka par neatdotu parādu  

(Kalupē). 

Ar sausām kājām – bez grūtībām; viegli. 

Ar vienu kāju – daļēji, gandrīz.  

Ar vienu kāju kapā (stāvēt) – būt tuvu miršanai, būt vārgam; 

saka par ļoti vecu, nespēcīgu cilvēku.  

Atstiept kājas – nomirt; nobeigties (nievājoši). 

Atstirināt kājas – nomirt (niev.). 

Aut kājas – posties, gatavoties, doties ceļā u. tml. 

Ai, mana māsiņa,   Aunies kājas, man māsiņ’, 

Auj baltas kājiņas!   Ej citā maliņā; 

Pilna sēta svešu ļaužu,  Tu jau pate gana zini, 

Vedīs tevi projām..   Še jau tev’s neatstās.. 

     (BW 16940 Nīcā)           (BW 16947 Cesvainē) 

 



31 
 

  Dziedi, dziedi, cīrulīti, 

  Nāci, nāci, vasariņa! 

  Jau ziemiņa kājas āva, 

  Uz akmeņa sēdēdama. 

   (BW 2654 v Lubānā)   

Āža kāja – sk. zirga kāja. 

Bučot kājas– izrādīt pazemību (novec.).  

Būt ar rokām, kājām pretī – pretoties, negribēt. 

Būt kājās (kājā) – 1. būt nomodā; būt stāvus (nesēžot, 

neguļot);  

2. būt ļoti satrauktam;  

3. (novec.) sākties, izcelties.  

Būt pa kājām (būt zem kājām) – 1. būt kādam ceļā; 

Cērt jele, dieveri, 

Tērauda krustu 

Pa mūsu māsiņas 

Kājiņām. 

     (BW 18823 Alsungā) 

  Met, māsiņ, zelta krustu 

Zem savām kājiņām.. 

         (BW 18815 Madlienā)  

2. būt par apgrūtinājumu vai traucēkli otram. 

Būt uz grūtām kājām (arī būt uz grūtu kāju Latgalē, būt 

grūtās kājās Vidzemē) – būt grūtniecības stāvoklī. 
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Būt uz kājām – 1. būt veselam;  

2. būt ilgi nodarbinātam;  

3. būt izkļuvušam no grūtībām; 

4. būt nomodā, rosīties. 

Celt kājās – likt piecelties. 

Celties kājās – sākt aktīvi darboties. 

Ceļa kāja – alkoholiska dzēriena glāze, ko tukšo pirms 

došanās ceļā.  

Ceļš zem kājām (arī zem kāju, apakš kājām, pa kājām) – 

saka, ja jādodas prom tālā ceļā.  

Cik (ko) kājas nes – cik ātri vien iespējams. 

Četrkājainais brūtgāns – zārks (Vainižos). 

Dabūt kājas ciet – apaut kājas (vajag lūku vīzēm, ka dabū 

ganam kājas ciet. Ērģemē). 

Dabūt uz kājām – 1. izārstēt, palīdzēt atgūt veselību; 

2. palīdzēt pārvarēt grūtības, nostabilizēt. 

Dot kājām vaļu (ziņu), arī dot (laist) kājas vaļā – bēgt. 

Durna kāja – lamuvārds (Skrundā); sal. apv. durns ‘aplams; 

apdullis; nomākts; slims’. 

Gadīties pa kājām – būt nevēlami, bīstami tuvu.  

Gāzt no kājām – padarīt nevarīgu, rīcības nespējīgu. 

Gulēt, kājas griestos (arī griestīs, gaisā) – nestrādāt, slinkot, 

pavadīt laiku bez rūpēm (Vainižos, Kuldīgā u.c.). 

Gulēt pie kājām – izrādīt padevību, pakļāvību. 
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Guļ, kājas sa·griezis – saldi guļ (Kalncempjos). 

Iekārt kājas kapā – aiz pārpūles nomirt (Kalupē). 

Iekustināt (izkustināt) kājas – izstaigāties. 

Ielocīt kājas – ievingrināt kājas. 

Iemest sprunguli starp kājām – traucēt kādam ko paveikt, 

kavēt. 

Iet, ka kājas pie zemes nesitas – saka, ja kāds iet ļoti ātri 

(Vainižos). 

Iet kā ar koka kājām – (iet) lēni, negribīgi, gausi (Sinolē). 

Iet kā ar sapītām kājām – iet neveikli, streipuļojot (Vainižos). 

Iet (kā) basām kājām – droši, stabili (Sinolē); steidzīgi. 

Kas Māriņu mīļi lūdza, Nāc, Laimiņa, kad es lūdzu, 

Tam Māriņa basa tek; Ir basām kājiņām; 

Kas Māriņu dzedri lūdza, Ausi kājas, kavēsies, 

Auņ kājiņas domādama. Grūt` manam mūžiņam. 

 (BW 1098 Kabilē)         (BW 1099 Grāvendālē) 

  Nelaimīte kājas ava, 

  Dzīrās manim līdzi nākt; 

  Nāc, Laimiņ, tu man līdzi 

  Basajām kājiņām. 

            (BW 1100 Stukmaņos) 

Iet kā uz koka kājām – stīvi, neveikli. 

Iet nost (prom) no kājām (arī no kāju) –  

1. nestāvēt (nebūt) ceļā; 
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Ej tu nost, neveiklīti,  Cinīši, cērpiņi, 

No manām kājiņām;  No manu kāju! 

Ka es tevis nesaminu  Nu iešu plānā 

Zem savām kājiņām.  Ar savu pādi! 

   (BW 12698 Tirzā)                  (BW 1513, 1 Gaviezē) 

2. netraucēt, nelikt šķēršļus. 

  Sit krustu, met krustu 

  Tērauda zobenu, 

  Lai skauģi šķiras 

  No māsas kājām. 

   (BW 18819 Skrundā) 

Iet uz lelles kāju – iet raudzībās (Aizputē, Durbē, Rucavā u. c. 

Dienvidrietumkurzemē). 

Izlaist kājas no vilnas – saka, mudinot zirgu rikšos. 

Izlocīt kājas – 1. izkustēties, pastaigāties;  

2. izdejoties.  

Izmest līku kāju – būt neuzticīgam. 

Jau kājas kapos iekārtas – saka par cilvēku, kas drīz mirs. 

Jaunas (knašas) kājas – ātra, jaunam cilvēkam raksturīga gaita. 

Kā diega kāja – saka par ļoti tievu un garu cilvēka (arī 

dzīvnieka) kāju (Sinolē).  

Kā enkurs pie kājas – saka, ja kas kādam ir par slogu, 

apgrūtinājumu. 
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Kājas apakšā neturēt – nevarēt, nespēt iet (nebrauc ar to 

zirgu, viņš kājas apakšā netur! Ērģemē). 

Kājas ciet (dabūt, gribēt u.tml.) – ‘apaut; sagādāt apavus’ 

Jeros, Kārķos (rudzus a/r/ pļāva a/r/ plikām kājām, es 

negribēju kājas cie/t/) u. c.  

Kājas da zemei, i gali vēl atsaliekuši – (zobg.) saka par 

cilvēku, kas izliekas mazāks vai jaunāks nekā ir (Aknīstē). 

Kājas iet krustus – saka, ja kāds nespēj stabili iet (streipuļo, 

grīļojas. Ērģemē u. c.). 

Kājas kā diegā pakārtas – saka par izveicīgu un žiglu cilvēku. 

Kājas kā medū mērcētas – saka par kustīgu, darbīgu cilvēku 

vai dzīvnieku, kas ātri skrien (viņam kājas kā medū 

mērcētas, viņš tak iziet visas malas. Ērģemē). 

Kājas kā riteņi – saka par līkām kājām. 

Kājas kā stabi (bluķi ) – 1. saka, ja ir ļoti piekusušas un 

pietūkušas kājas (Vainižos). 

(kājas kā kluči) – 2. saka par neveiklām, stīvām kājām. 

Kājas līdz zemei – saka par bērnu, kas vairs nav ņemams klēpī. 

Kājas neceļas – saka, ja kāds nevēlas kurp iet. 

Kājas neklausa – saka, ja grūti iet. 

Kājas nenokritīs – nekas ļauns nenotiks. 

Kājas noaut – 1. nogalināt, nošaut (dzīvnieku; Kalncempjos u. c.).  

 2. pūlēties, darboties (es te kājas noaušu – te būs daudz 

darba; te vajadzēs daudz pūlēties u. tml.). 
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Kājas nokarcināt – nobeigties (Kalncempjos, Mārcienā). 

Kāja paslīdējusi – saka par iereibušu cilvēku vai tādu, kas 

izdarījis ko nosodāmu. 

Kājas paliek aukstas – (sar.) saka par lielu uztraukumu, bailēm. 

Kājas pieaugušas (kādai lietai) – (sar., iron.) saka, ja kāda 

lieta pēkšņi pazūd (Vainižos u.c.). 

Kājas smagas kā svins, kā svina pielietas, kā smilšu piebērtas  

– nogurušas kājas (Galgauskā). 

Kāja uz kapa malu – saka par cilvēku, kam drīz jāmirst 

(Ērģemē). 

Kājas pie zemes nemetas – saka, ja kāds ātri iet, skrien. 

Kājminamā domāšana – (iron.) lēna, neatjautīga domāšana 

(slenga v.) 

Kāju nav apakšā – saka, ja ir slimas, nespēcīgas kājas (kāju 

viņam nav apakšā, bet viņš skrien šurpu. Ērģemē, 

Jērcēnos).  

Kā kājauts – saka par ļoti netīru drānu. 

Kā sunim piektā kāja – saka par kaut ko, kas ir lieks (Tilžā). 

Kazas kāja – (sar.) paštaisīts smēķējamais.  

Ko (cik) kājas nes, cik kāju – (sar.) cik ātri vien iespējams, 

ātri skriet, doties prom. 

Krist ap (pie) kājām – lūgties; nožēlot. 

Krist no kājām (zemē) – būt pārgurušam, novārgušam. 

Kur kājas nes – (sar.) kur gadās, kur grib. 
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Laist kājas vaļā – (novec.) sākt skriet; bēgt. 

Laist kājām vaļu – bēgt, ātri doties prom. 

Laist kājas no villas ārā – sākt (intensīvi) ko darīt (Ērģemē). 

Laist ko kājas nes – (sar.) skriet, cik ātri vien spēj.  

Lauzīt kājas – lieki nopūlēties (ko es tur kājas lauzīšu). 

Līdz kājai vaļā – pilnīgi vaļā (par durvīm). 

  Māte, mani vadīdama, 

  Līdz kājai vārtus vēra. 

  Es, māmiņa, tavs bērnīts, 

  Vai es vairs neatnākšu? 

   (BW 17965 Gatartā) 

Likt (salikt) kājas krustām (arī krustiem, krustis, krustiski, 

krusteniski u. tml.) – likt kāju vienu pāri otrai (kājas 

krustāniski pārlicies).  

Likt (ņemt) kājas pār pleciem – doties prom, bēgt. 

Locīt kājas – pūlēties ar iešanu, ātri skriet.  

Maisīties (mētāties, pīties u.tml.) pa kājām – būt par traucēkli, 

traucēt. 

Māja uz vistas kājas (folkl.), arī ustuba iz vistas kāju – maza, 

noslēpumaina māja (parasti pasakās; Kalupē). 

Mētāties pa kājām – 1. būt liekam, nevajadzīgam; 

2. būt nevīžīgi novietotam. 

Mīt (mīdīt) kājām – aizskart, pazemot, ciniski izturēties. 
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Nav ne kājas apsildījis – saka par cilvēku, kas bijis īsu brīdi, 

bet izvirza prasības, noteikumus.  

Nebūt kājai (nebūt ne kājas) – (sar.) nebūt, nepalikt.  

Nejust zemi zem kājām – pārdzīvot lielu prieku, būt lielā 

saviļņojumā. 

Neņemt kājas apakšā (apužā) – 1. būt slinkam, nestrādāt (Jeros);  

2. nespēt nostāvēt (Ērģemē). 

Nespert kāju – neiet, neierasties (es tur savu mūžu kāju 

nesperšu!). 

Neturēties kājās – streipuļot (būt iereibušam). 

Nevarēt kājas pavilkt – 1. nevarēt paiet (aiz noguruma, 

slimības u. tml.);  

2. nespēt izdzīvot, eksistēt.  

No bērna kājas (no bērna kājām) – no bērnības (Ērģemē, 

Kalupē u. c.). 

No galvas līdz kājām – viscaur, pilnīgi, pavisam. 

  Lūko mani tautu dēls 

  No galviņas līdz kājām; 

  Darbu manu nolūkosi, 

  Padomiņu nevarēsi.. 

   (BW 10211, 1 Raņķos) 

Nolaist no kājām – (vienk.) nogalināt. 

Nolaist no kājas – 1. (sar.) nocirst, nozāģēt (Ērģemē u. c.). 

       2. nogalināt.   
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Nolikt pie kājām – (poēt.) ar cieņu, pazemīgi. 

No pirkstu galiem līdz kāju papēžiem – viscaur, pilnīgi. 

Nostādīt uz kājām – padarīt patstāvīgu, sagatavot dzīvei. 

Nostāties uz (savām) kājām – 1. pārvarēt grūtības; 

2. kļūt patstāvīgam. 

Notirināt kājas – (vienk.) nomirt; nobeigties. 

Ņemt (jemt) kājas apakšā – kļūt patstāvīgam, strādāt, apgādāt  

(tāds palaidnis, ne strādāt grib nekā, pats neņem kājas  

apakšā. Ērģemē). 

Ņemt (retāk likt) kājas pār pleciem – (sar.) doties prom, ātri 

iet, bēgt. 

Pacelt kājas – veicīgi (steidzīgi) darboties (Kalupē). 

Palikt (būt) uz tādu ļaužu kājām – palikt (būt) stāvoklī.  

Pamats zem kājām – drošs, stabils stāvoklis. 

Pamīt zem kāju – apspiest; nodarīt pāri (Kalupē). 

Paspert ar kāju – (sar.) paust necieņu, uzskatīt kādu par lieku, 

nevajadzīgu.  

Pēc galvas un kājām – viscaur, pilnīgi, pavisam (precinieks 

lūko /meitu/ pēc galvas un kājām. G. Mancelis 1638. g.). 

Pie kājas (arī līdz kājai) – (vienk.) vienalga; vienaldzīgs  

(slenga v.). 

Piesmelt kājas – piesmelt, samērcēt apavus (Ērģemē, Kalupē). 

Puņķis aiz jostas – jēra kāja zobos – (vienk.) saka par 

nepilngadīgu smēķētāju.  
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Rakstīt kā ar vistas kāju – rakstīt pavirši, neglīti, nesalasāmi 

(Sinolē). 

Sacelt kājās – 1. pamodināt; 

 2. stipri satraukt;  

 3. iesaistīt cīņā, nemieros.  

Saistīt rokas un kājas – atņemt rīcības brīvību, ierobežot. 

Stāvēt ar abām kājām uz zemes – būt reāli domājošam, 

ievērot reālas iespējas. 

Stāvēt ar vienu kāju kapā – būt tuvu miršanai.  

Stāvēt (nostāties) uz savām kājām – būt patstāvīgam; strādāt, 

apgādāt. 

Strīķēt kājas – likt vienu kāju pārāk tuvu otrai, tā, ka tās 

saskaras, berzējas (Vainižos).  

Tik (kauna, prāta, gudrības u. tml) kā vistas kājā gaļas – ļoti 

maz, gandrīz nemaz (kauna, prāta. Sinolē, Umurgā). 

Tikko vilkt (pavilkt) kājas – 1. būt ļoti nogurušam; iet ar grūtībām; 

2. spēt izdzīvot, eksistēt.  

Tikt uz kājām – 1. atveseļoties;  

2. izkļūt no grūtībām, tikt pie turības.  

Turēties kājās (arī uz kājām) – 1. spēt pastāvēt grūtā situācijā; 

2. spēt stabili iet (Ērģemē). 

Tur vajag ķēniņa prāta un zaķa kāju – saka, ja grūti kādam 

izdarīt pa prātam (Kalncempjos). 

Uz brīvām kājām – (vienk.) būt brīvībā (nebūt cietumā). 
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Uz divkāji – uz divām kājām (piecelties, slieties), saka par 

dzīvniekiem (Ērģemē: zirgs slējās uz divkāji aukšā un spēra). 

Uz katru kāju – uz katru soli, bieži (Ērģemē). 

Ar līdzīgu nozīmi ‘bieži, vairākkārt’ lietots arī izteiciens ik 

uz kāju, sal.:  

  Kumeliņi, zilsarīti, 

  Nāc manās rociņās! 

  Es tev došu tīras auzas 

  Ik uz kāju oderīti.  

(BW 29810 Lielezerē) 

(sal. apv. odere ‘zirga barība; barības kule’)  

Uz otru kāju, uz otras kājas (ieliet, iedzert) – (vienk.) ieliet, 

iedzert otru glāzi alkoholiska dzēriena. 

Uz vienu kāju dancot (diet, lēkt) – priecāties (G. Mancelis 

1638. g.). 

 Rijiņa danco 

 Uz vienas kājas, 

 Redz mani jauno 

 Kūlējiņu. 

      (BW 25585 Ērgļos) 

Uzvilkt vieglākas kājas – uzaut vieglākus apavus (Ērģemē). 

Vai ta(d) tavas rokas ir suņa kājas – saka, ja staigā (strādā) 

kailām rokām vai nesaudzē tās darbā (Kalncempjos). 
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Vecais kājās – saka, ja rūc pērkons un zibeņo (St. 1789 II 130; 

mūsdienās biežāk gan lieto eifēmismu vecais tēvs baras 

u. tml., sk. Laumane 2005, 208, 209). 

Vecas kājas – būt vecam. 

  Teic man ļaudis, es neticu, 

  Ciemiņos arājiņu. 

  Neba man vecas kājas,  

  Aiztecēšu paraudzīt.  

   (BW 10802 Dunalkā) 

Vieglas kājas – veikla, ātra gaita (Ērģemē). 

Auklē mani, māmuliņa, Tāda pate sveša māte, 

Vieglajām rociņām,  Kā i sava māmuliņa, 

Tad es tevi aptecēšu  Turi savu kāju vieglu, 

Vieglajām kājiņām.  Jauku savu valodiņu. 

 (BW 1924,1 Odzienā)  (BW 23167 Lubānā) 

Viena kāja te, otra tur, trešā... – saka, ja cilvēkam      

jāpārslēdzas no kā viena uz ko citu (Kalupē). 

Zābaks (kurpes, apavi) pa kājai (kājām) – saka, ja apavi ir 

ērti, vajadzīgajā lielumā. 

Zeme deg zem kājām – saka, ja ļoti jāsteidzas. 

Zirga (āža, kazas) kāja – (sar., iron.) negatīva iezīme, ko vēlas 

noslēpt, bet kas tomēr atklājas. 
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S a k ā m v ā r d i  u n  p a r u n a s  

Diezgan bieži vārds kāja vai atbilstošais somatiskais 

frazeoloģisms izmantots aforistiskajos folkloras veidojumos – 

sakāmvārdos, parunās, mīklās. Sakāmvārdiem un parunām 

(nodaļā iekļauts ap 50 vienību) ir daudz kopīga, dažkārt arī 

kopīga cilme. Sakāmvārdi no parunām atšķiras ar plašāku un 

dziļāku domas vispārinājumu, kas tiecas uz filozofisku atziņu. 

Parunas vairāk saistītas ar atsevišķiem dzīves gadījumiem, 

konkrētiem faktiem.  

Ar rokām un kājām pretī. 

Bailēm garas kājas, lielas acis. (Liepājā) 

Bailēm vieglas kājas. (Jelgavā) 

Sal. liet. Baimė kojas taiso. (Žagarē) 

Cilvēkam kā zaķim klājas: kājām būs to rumpi nest. 

Cilvēks strādā (mācās), līdz kāju kapā sper. (Jelgavā) 

Dažs arī baznīcā salauž kāju. 

Ej ar kājām, strādā ar rokām, skaties ar abām acīm, klausies 

abām ausīm. 

Gailis nominis vērsim kāju. 

Galva pirkta, ne kājas. 

Ienaids kājās – draudzība vējā. 

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. (Liepājā) 
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Ja pur(v)ā neiesi – kājas nemirks; ja krogū neiesi – galva 

nesāpēs. (Rēzeknē) 

Kājas niez, būs jādanco. 

Kaķim gribas zivtiņu ēst, bet negribas kāju slapināt. 

Kam nav zirga, jāiet kājām. 

Kas nav galvā, tas ir kājās. (Liepājā) 

Sal. liet. Kas ne galvoje, tai kojose. 

Kas purvā iet, tam kājas mirkst. 

Katrs savu ādu sargā: govs ar ragiem, zirgs ar kājām. 

Kur sirds, tur arī kājas. (Talsos) 

Labāk lai paslīd kājas nekā mēle. (Gulbenē) 

Sal. liet. Geriau yra kojomis apsibristi, nekaip liežuviu. 

Labāk lepni kājām nekā prasti braukšus. 

Laba slava (valoda) iet kājām, slikta – jāj jāšus. (Valkā) 

Lai ar klibu kāju, ka(d) tik valda māju. (Valmierā). 

Meliem īsas kājas. (Cēsīs) Sal. liet. Melo trumpos kojos. 

Meliem īsas kājas: drīz var panākt. 

Mūk, ko kājas nes. 

Muļķa galva kājām mieru nedod. (Talsos) 

Sal. liet. Dėl kvailos galvos kojom neramu. 

Ņem kājas pa pleciem, laid ļekas vaļā. 

Ņem kājas pār pleciem, kuņģi padusē. 

Paēdis min medu ar kājām. 

Pērnais teļš, šāgada kājas. 
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Pliku galvu, basām kājām – kā pirtī pēries, kā pie saimnieka 

galda ēdis (Pēters nāk no debesmājām). 

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 

Slimība atjāj jāšus, bet kājām aiziet. (Bauskā) 

Sper kāju – apskaties, teic vārdu – apdomā. (Bauskā) 

Stāv kā gailis uz vienas kājas, gaidīdams saltu laiku. (Madonā) 

Sal. liet. Stovi kaip ant vištos kojos. (Tauraģē) 

Stāv kā titilbis ar plikām kājām (Umurgā; sal. apv. titilbis ‘kāds 

putns’ Cēsīs, Līgatnē u. c.) 

Suns suni pa kājai pazīst. (Viļakā) 

Suns sunim kājā nekož. 

Svied kaķi kā gribi – uz kājām kritīs. 

Šķiņķa zirgam (‘dāvinātam zirgam’)  kāja nolūzusi. 

Trūkums kājas aun. 

Uz vienu kāju nevar lēkāt, uz cita nelaimi – priecāties. 

Vai tu zini, kur pīlei kājas dīgst. (Rēzeknē) 

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 

Vilku kājas baro.  

Zagļiem kājas deg. (Aizputē) 

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. (Raunā) 

Sal. liet. Smagu po kitu stalu kojas pakišt. 

Zirgam četras kājas – arī klūp. 

Zirgs uz četrām kājām un tad klūp, kur nu vēl cilvēks. (Jelgavā) 

Sal. liet. Arklys keturiomis kojomis, ir tad suklumpa. (Merkinē) 
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C i t a s  k ā j a s (nozīmju pārnesumi) 

Šeit sīkāk pievērsīsimies vārda kāja(s) atvasināto nozīmju 

skaidrojumiem. Jaunas nozīmes jeb jauni leksiski semantiskie 

varianti veidojas, piemēram, ar metaforisku pārnesumu uz 

priekšmetu, parādību ārējas līdzības vai kustības un funkciju 

līdzību pamata. Bieži vien leksēmas kāja semantiku konkretizē, 

precizē kāds apzīmētājs (lietvārds, īpašības vārds, divdabis), 

veidojot vārdkopnosaukumu. 

kāja – 3. balsts, balsta daļa: galda kāja, krēsla kāja, ratiņa  

kāja, steļļu kāja, durvju kāja, vārtu kāja (Džūkstē); 

māja uz vistas kājas (raganas māja pasakās; Kalupē); 

apakšējā daļa: siena kaudzes kāja, kalna kāja jeb 

pakāje;  

Kālabad galdiņam    

Līkas kājas nolīkušas?    

Ar maizīti nolīkušas,    

Ne ar zeltu, sudrabiņu.    

(BW 1425 Ezerē, Kabilē)  

  Māmiņai divi znoti, 

  Abi divi amatnieki, 

  Uztaisīja mūža namu 

  Dreijātām kājiņām. 

   (BW 27423 Cīravā)  
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4. kāda priekšmeta vai rīka daļa: kāja, kājiņa ‘vērpjamā 

ratiņa klaniņa’ (kājiņa ir pie paminas, lai var griezt ratiņu 

Līgatnē); āķa kājiņa, pīpes kājiņa, tīkla kāja, kājiņa 

(aukliņas, kurās iesien akmeņus tīkla gremdēšanai, sauc par 

kājiņām. Rojā u. c.); (skursteņa) kāja ‘skursteņa apakšējā 

daļa, kas atrodas telpā’ (ja skursteņa kāja nav slaucīta, viņš 

vai nevelk. Pālē, Rencēnos). Nosacīti te iekļaujams arī ar 

nozīmes niansi lietotais kājiņas ‘kreklu raksts’. Ar zvejniecību 

saistītā nozīme reģistrēta arī lībiešu vārdam jālga ‘kāja’ (sk. 

Kettunen 85). 

Minētie pārnesumi atbilst vienam no regulārajiem 

metaforisko un metonīmisko pārnesumu tipiem – 

somatismiem: ‘(cilvēka, dzīvnieka) ķermeņa daļa’ → 

‘priekšmeta daļa’, kas satopams dažādās valodās un tiek 

uzlūkots par universālu parādību.  

5. auga daļa: auga vai dārzeņa sakne (Vecpiebalgā u. c.; 

cukurbietes ar varen kuplām kājām; mieži / dīgstot / jau kājas 

izlaiduši; nesaka ne sakni, ne asnus, bet kājas izlaiduši. 

Ērģemē); arī zemes kāja (rudzi pa nakti izlaiduši zemes kāju. 

Dzērbenē). 

Ar nozīmi ‘auga daļa’ saistāmas arī vairākas nozīmju 

nianses:  

• stublājs, kāts (bekām ar tik viena kāja, ko sauc par 

kātu. Valmierā). 
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• stumbra apakšējā daļa (resnākā daļa), arī koka kāja 

(koku zāģē no kājas Vecpiebalgā). 

Ar vārdu kāja veidotie augu daļu nosaukumi radušies, 

realizējoties nozīmes pārnesumam ‘ķermeņa daļa’ → ‘auga daļa’. 

6. zemes gabala (piem., pļavas, meža, purva) daļa, kas 

šaurā joslā iestiepjas citā ģeogrāfiskā objektā (robainām 

pļavām tos līkumus sauc par kājām; nu to kāju līdz vakaram 

vēl nopļaus. Nīcā u. c.). 

Latviešu valodā (galvenokārt izloksnēs) semantiskais 

pārnesums ‘ķermeņa daļa (piem., acs, aste, kāja, mēle, mute)’ 

→ ‘ģeogrāfisks objekts vai tā daļa’ ir samērā plaši sastopams. 

Lingvistiskajā literatūrā minētais pārnesums tiek uzlūkots par 

universālu parādību, kas sastopama dažādās valodās (Laumane 

1987, 168, 169; Kagaine 1992, 88–90; Laumane 1996, 156–

161, 184, 204, 260) un kam skaidrojumi tiek meklēti arī 

saistījumā ar mitoloģiju (sk. Невская 1977, 162). Sal. dažus 

piemērus: liet. kója ‘kāja’ → žemės (jūros) kója ‘jūras līcis’ 

(LKŽ VI 294), kr. dial. ножка земли ‘zemes josla, ķīlis, kas 

iestiepjas citā nogabalā’ (Даль II 551), poļu noga ‘kāja’ → 

dial. odnoga ‘atteka; līcis, joma’ (Sychta III 288)., vietv. 

Nogat – upe Vislas lejtecē. 

meža kāja – meža gabals, kas iestiepjas laukā vai pļavā (Nīcā 

u. c. Sal. vietv. Ašukāja – mežs Rucavā, sal. aši ‘ašķi’; 
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Bērzukājas mežs – Stendē, Elles kāja – meža un pļavas 

gabals purva malā Bārtā, Ķeturkājis – Aizvīķos, Lāckāja – 

mežs Vecumniekos (U V 271), Mālkāja – mežs Dunikā). 

pļavas kāja – pļavas gabals, kas iestiepjas mežā vai laukā 

(Nīcā u.c.; sal. pļavu nos., piem., Brieža kāja leja Zālītē, 

Graša kāja pļava Bārbelē, Kājas pļava Zvārdē, Kājiņa 

Strutelē, Upesgrīvā, Kājstarpis Mežotnē, Kaķu kāja 

Blīdenē, Kumeļa kāja Blīdenē, Liepu kāja Rucavā, 

Platkājene Ēdolē, Pora kāja Lutriņos, Siseņu kāja Skrundā, 

Stirnas kāja Vārkavā, Taukkāja Slampē, Trejkājīte 

Jaunpilī, Vācu kāja pļava Anneniekos, Vārnas kāja Cīravā, 

Vēžkāja Kuldīgā, Vilka kāja Biržos, Vircavā, Zaķu kāja 

Zvārdē, Zoskāja Blīdenē).  

Ar personvārdiem darināti nosaukumi norāda uz zemes 

īpašuma piederību, piem., Ilzes kāja, Pētera kāja – pļavas Nīcā.  

purva kāja – purva gabals, kas iestiepjas pļavā vai mežā.  

Sasaluse pur(v)a kāja,  

Savizejse Daugaviņa; 

Sasalušu sirdi gāju 

Tautiešam roku dot. 

 (BW 15458,5 Ķeipenē, Suntažos) 

Ar līdzīgu nozīmi arī pur(v)kāja Jeros, bet ar nozīmi 

‘augstāka, sausāka vieta purvā’ Salacā, Svētciemā. (Sal. vietv., 
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piem., Liepu kāja – augstākā vieta Ķirbas purvā Rucavā, 

Purva kāja – šaura pļavas josla pie Brienamā purva Gaviezē, 

purvs Vecpiebalgā, Pur(v)kāja pļavas Nīcā, Purvkāju purvs 

Rendā, Piekāja purvs Aizkrauklē, Kājiņu tīrelis Iecavā, 

Tīreļkāja purvs Bruknā). 

tīruma kāja – šaurāks lauka gabals, kas iestiepjas pļavā. (Sal. 

vietv., piem., Kāja – lauks Stūros, Kājienes lauks Sakā, 

Kājotais gabals – lauks Mārcienā, Mellā kāja Blīdenē, 

Bišukājas lauks Zasā)∗.  

(zemes) kāja – pussala (Ciecerē, Druvienā, Dzērbenē u. c.).  

jūras kāja – (neliels) jūras līcis.  

 Visa jūra sasalusi, 

 Jūras kāja nesalusi.  

  (BW 14802 Lodē) 

ūdens kāja – ezera līcis. 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Kā norāda Sanda Rapa, latviešu valodā ar vārdu kāja konstatēti 112 
vietvārdi (no S. Rapas referāta „Ķermeņa daļu nosaukumi latviešu 
ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdos” 15. starpt. zin. konferencē Vārds 
un tā pētīšanas aspekti Liepājā 2010. gada 2. dec.). 
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M ā j v ā r d i  u n  u z v ā r d i  

Līdzās iepriekš minētajiem āru vārdiem – pļavu, lauku u.c. 

nosaukumiem – latviešu valodā sastopami vēl citi vietvārdi jeb 

toponīmi ar komponentu kāja: piem., Dievakājas ezeriņš jeb 

Dievkājas ezeriņš Bērzpilī, Dieva kāja upe Gaigalavā (maza, 

aizaugusi upīte Lubānas klānos), Kumeļkāja zvejvieta Baltijas 

jūrā Ventspils piekrastē, Vilkājas pagasts Tumē (U V 512) u. tml.  

Līdzīgi darināti vietvārdi sastopami arī lietuviešu valodā. 

Piemēram, Lietuvas rietumu un dienvidu daļā ir upju 

nosaukumi, kas atvasināti no vārda kāja (liet. kója): sal. Įkójis 

Tauraģes raj., Bekojỹnė Šaķu raj., Líep(a)kójis Prienu rajonā 

(Vanagas 1981, 61, 129, 190). 

Īpaši atzīmējami latviešu mājvārdi. Atšķirībā no mūsdienu 

tradīcijas lietot mājvārdus daudzskaitlī, vienskaitļa formā 

mājvārds Kāja senāk lietots Kūdumā, daudzskaitlis parasti 

lietots tikai lokatīvā Kājās (Gribzis, Ķeits un Kāja bija v¥cas 

rentes mājas .. ka prasa, kur kāc lauku ceļš aiziet, ta saka, tas 

iet uz Kāju, tas i Kājas ceļš. Sk. Grabis 1991, 6, 11). Vienskaitlī 

senie mājvārdi lietoti arī  Kauguros (Rūķe-Draviņa 1971, 148–

149), Mazsalacā (ja kāds mājvārds minēts daudzskaitlī, tad 

domātas vairākas mājas, piem., Dukši – Jaunduksis un 

V¥cduksis. „Mājvārdi mazsalaciešos, tāpat kā citās tā novada 

izloksnēs, tiek lietoti vienskaitlī.., piem., .. t¦s dzimis Lucā, māte 
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dzimusi Kalnmačā..” Rudzīte 1997, 250), kā arī citviet Latvijā, 

piem., Rucavā (Laumane 2008, 271).  

Vīriešu dzimtes formā daudzskaitlī mājvārds Kāji fiksēts 

Užavā – Kurzemes lībiskā dialekta izloksnē, kā arī citur. 

Vairāki mājvārdi sastopami deminutīvformā: piem., Kājiņa(s) 

Burtniekos, Kocēnos, Kājiņi jeb Kājiņas Ceraukstē, Misā, 

Kājeles Elejā (1811. g. Lvv II 81). Mājvārdam Kājenieki Glūdā 

(1892. g.) pamatā sugasvārds kāj(e)nieks. Saliktenis Kājusētas 

pierakstīts Zebrenē 1816. g. (U V 498). 

Semantiski daudzveidīgāki ir mājvārdi salikteņi ar 

komponentu kāja (resp. -kājas, -kāji) otrajā daļā; retumis tie 

atvasināti vēl ar kādu piedēkli. No gramatiskā viedokļa šiem 

mājvārdiem pirmajā daļā mēdz būt īpašības  vārds vai lietvārds, 

dažkārt arī skaitļa vārds. Tādējādi mājvārda pirmā daļa raksturo 

vai nu apkārtējās vides objektus (pļavu, lauku u. c. gabalus jeb 

kājas) atkarībā no to lieluma, platības vai saistībā ar faunu, 

floru, reljefu u. tml., vai arī raksturo cilvēkus (sākotnējos 

īpašniekus) – viņu ārējo izskatu (kājas) vai raksturu. 

Kultūrvēsturiskā aspektā mājvārdos iekļauto komponentu 

semantika (tiešās un pārnestās nozīmes) atspoguļo arī 

nosaukuma devēja atjautību, humora izjūtu, ironiju. 

Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē (retumis Sēlijā un Latgalē) 

reģistrētie mājvārdi: piem., Aškāji Rucavā (adj,. ašs vai subst. 

apv. aši ‘ašķi’?), Balakājišķi Laucesē (U V 290; apv. bala 
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‘purvs’), Baltkāji jeb Baltkājas Šķibē, Baskāji Svētē 1811. g., 

Bērzkāja Aizputē, Cisu kājas (jeb Novadi) Kazdangā, 

Daudzkāji Kapiņos, Garkāja Lēdurgā, Rucavā, Garkājāni 

Neretā, Garkāji Bērzaunē, Dunikā, Laucesē 1858. g., Lubānā, 

Rundālē, Garkājišķi sādža Kurcumā 1811. g. (U V 294), Īskāji 

Codē 1835. g., Īslīcē, Jostkājiņi Stelpē 1811. g., Kazkājas 

Līgatnē, Smārdē 1816. g., Lāckājas jeb Lāčkājas Līvānos, 

Lutriņos, Lielkāja Jeros, Kārļos, Sēļos, Lielkājas Krimuldā, 

Lugažos, Slokā, Stopiņos, Lielkāji Kosā, Morē, Rundālē, 

Svitenē, Lielkājis Burtniekos, Liepkāja Rundālē, Liepkāji 

Rundālē, Ziemeros, Līkkāji Sīpelē, Mellkājas jeb Melnkājas 

Irlavā, Šķibē, Oškāja Ozolos, Platkājas Brenguļos, Dzērbenē, 

Jaunvālē, Kazdangā, Ukros, Vadakstē, Zaļeniekos, Platkāji 

Baldonē, Elejā 1811. g., Jēkabniekos, Liezerē, Mazzalvē, 

Platonē, Rubā, Taurkalnē, Vandzenē, Vircavā u.c., Podakājas 

Ropažos, Priekškājas Ikšķilē, Pūņkāji Rojā (sal. apv. pūņa 

‘staigna, purvaina vieta’), Purvakājas Saikavā, Puskājas 

Mazstraupē, Sauskāji Plāterē, Silkāji Užavā, Staltakājas Nīcā, 

Strupkāji Ilzenē, Vecgulbenē, Tālkājas Zaubē, Taukāji (? < 

Taukkāji) Skrundā, Vāckājas Slampē, Vējkāji Lažā, 

Vērš(a)kājas Tērvetē, Zaķakājas Jaungulbenē, Zāļukājas 

Blīdenē (Lvv II 74, 81; Lvv IV 189–190). 

Pamatoti var jautāt, cik seni ir minētie mājvārdi, kad tie 

radušies? Konkrēti un precīzi atklāt katra nosaukuma rašanās 
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apstākļus un motivāciju ir samērā grūti, taču nav šaubu, ka 

lielākā daļa mājvārdu ir senāka par 19. gs. Piemēram, Edgara 

Dunsdorfa publicētajos Vidzemes 1638. gada arklu revīzijas 

dokumentos atrodami vairāki mājvārdi (resp. personvārdi), kas 

novadā saglabājušies pat līdz mūsdienām: sal. Iesalkāja 

Vainižos (17. gs. rakstībā Eßell Kay Katvaros VAR 411), 

Garkāja Valmierā (Garre-kaye – postaža VAR 508), Kazkājas 

Līgatnē (pv. Jacob Kaßekage Nītaurē VAR 144), Kokāji 

(< Kuokkāji ?) Lubānā (Kuockaya VAR 1153), Lielkāja Cēsu 

apvidū (pv. Lelekaye Thomas, Bartelt Lelekaye VAR 478), 

Limbažu apkaimē (pv. Tönniß Lelekay – ieradies no Kurzemes 

VAR 363), Raunas apvidū (pv. Diedrich Lele Kaye VAR 674), 

Ulbrokā (pv. Michel Lehlekaie VAR 86), Platkāji Skultē (pv. 

Platkaig Hinrich – zvejnieks VAR 184), Podakājas Ropažos 

(sal. Herman Holst Arrendator von Podekay VAR 125, 126), 

Salmakāja Duntē (Salmekaie – kāds kurzemnieks, nodarbojas ar 

zveju VAR 312), Strupkāji Vecgulbenē (Strupkaye VAR 927), 

Tamkāji Viļķenē (pv. Andreß Tamkai VAR 340), Ūdenskāja (?) 

Valmieras apvidū (pv. Peter Udenskaetge VAR 527). 

Nekonsekventās un nenostabilizētās rakstības dēļ vietvārdu 

un personvārdu atpazīšana viduslaiku dokumentos pētniekiem 

sagādā rūpes un pamatotas grūtības: sal., piem., vietv. Aszkaye 

1553. g. Užavas tuvumā – *Aškāja vai *Āžkāja? Savukārt 

īpašvārdu ar komponentu kāja apzināšana latviešu valodā (to 
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biežums, izplatība konkrētā teritorijā) atsevišķos gadījumos 

padara drošāku skaidrojuma izvēli: sal. vietv. Koyesporwe 

1498. g. (*Kājaspurvs vai Kojaspurvs?). Sal. Koja – Ventas 

kreisā pieteka ap 20 km gara Kuldīgas rajonā.  

Uzvārdi. Valodnieks Pauls Balodis pētījumā par latviešu 

priekšvārdiem un uzvārdiem norāda, ka uzvārdos visai bieži tiek 

raksturotas cilvēka kājas, minēdams sekojošus piemērus: 

Aškājis, Augstkājs, Baltkājis, Garkājis, Lāčkājis, Lielkājs, 

Melnkājis, Ozolkājis, Platkājis, Plikkājis, Sauskājs, Salmkājis, 

Zaķkājs (Balodis 2007, 106). Šajos piemēros uzvārdiem vīriešu 

dzimtē ir galotne -is vai -s, taču sastopami arī atbilstošās 

dzimtes uzvārdi ar -a, piem., Jānis Oškāja, Pēteris Ozolkāja. 

Galvenokārt senākās rakstības nepilnību dēļ mūsdienās 

sastopami arī uzvārdu varianti ar īsu patskani, piem., Platkais (< 

Platkājs) Olainē un Sauskaja (< Sauskāja) Bebrenē.  

20. gs. 80. gadu sākumā par biežāk sastopamiem tika atzīti 

uzvārdi Baltkājs un Lāčkājs, retāki – Liepkājs un Sauskājs, bet 

citi – par vēl retākiem (Сталтмане 1981, 168, 169). 

Arī no ģeogrāfiskās izplatības viedokļa minētie uzvārdi visos 

novados nav vienlīdz populāri. Aptuvenu priekšstatu par 

uzvārdu izplatību, kā arī par biežumu var gūt  no Jura Plāķa 

Kurzemes un Zemgales vietvārdu un uzvārdu vākumiem (1936, 

1939), kā arī no mūsdienu novadu telefongrāmatām. Piemēram, 

uzvārds Kājenieks 1835. g. minēts Rundālē un Saukā (U V 255, 
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356), Snēpelē 1850. g. (Kahjeneek U IV 162), Kājiņa Ošlejā 

(Kahgin U V 517), bet Kājiņš pēc 2005./2009. g. datiem 

reģistrēts Rīgā un Ventspilī. 

Samērā maz ir ar priedēkļiem atvasinātu uzvārdu: sal., piem., 

Nekāja (?) Jaunsvirlaukā 1858. g. (Nekah U V 435) un Pakāja 

Džūkstē 1835. g. (Pakkaie U V 404). 

Tālāk doti Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Sēlijā un Latgalē 

reģistrētie salikteņuzvārdi: piem., Aškājis, Aškājs, siev. Aškāja 

Liepājā, Aškāje Priekulē, Augstkāja Iecavā 1850. g. (U V 244), 

Augstkājis Zālītē (U V 239), Balkāja Lielsesavā 1835. g. 

(Balkaje U V 429; sal. apv. bala ‘purvs’), Baltkāj(i)s Valkā, 

Baskāja Ezerē 1835. g. (Baskahg U IV 116), Baskāje Rīgā, 

Baskājs Garkalnē, Dzeltenkāja Kroņvircavā 1857. g. (U V 

446), Garkāja Jaunsvirlaukā 1858. g. (Garkahje U V 434), 

Garkājis Gaigalavā, Kroņvircavā, Rīgā, Garkājs Ādažos, 

Balvos, Daugavpilī, Dobelē, Kurcumā 1811. g. (U V 294), 

Laucesē (U V 291), Pastendē, Talsos, Tukumā, Jostkāja Stelpē 

1850. g. (U V 262), Lāčkāja Jaunjelgavā, Lāčkājs Daugavpilī, 

Jūrmalā, Līvānos, Lielkāja Svitenē 1835. g. (U V 267), 

Lielkājis Valmierā, Lielkājs Burtniekos, Ēvelē, Rīgā, Liepkāja 

Kurmenē 1858. g. (U V 341), Rundālē 1835. g. (U V 255), 

Liepkājis Lielvircavā 1835. g. (Lehpkajis U V 448), Liepkājs 

Apē, Pļaviņās, Svitenē (U V 267), Līkkājs 1835. g. Jaunpilī (U 

V 484), Mellkāja Lielvircavā 1835. g. (U V 448), Salgalē 
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1850. g. (Melkahje U V 408), Mellkāj(i)s Elejā 1835. g. (U V 

405), Rīgā, Saldū, Zvārdē 1850. g. (U IV 153, 172), Oškāja (vīr., 

siev.) Dunalkā, Liepājā, Rendā, Rīgā, Ventspilī, Oškājs Aizputē, 

Dunalkā, Liepājā, Ozolkāja Rīgā, Ozolkājs Cēsīs, Saulkrastos, 

Plankāja Kandavā, Plankājis  Lutriņos (U IV 135), Plānkāja, 

Plānkājs Jūrmalā, Platkājs Blīdenē, Jeros, Mēmelē 1835. g., 

Platonē 1850. g. (U V 265, 426), Rīgā, Valmierā, Porkāja 

Lielvircavā 1835. g. (Pohrkaie U V 448; sal. izl. puors ‘purvs’), 

Porukāja Skrundā 1850. g. (Pohrukahj U IV 161), Sauskāja 

Bebrenē 1858. g. (Sauskai U V 282), Līvānos, Sauskājs Rīgā, 

Salaspilī, Suņkāja Virgā 1850. g. (Sunkaie), Šaurkāja Saldū 

1850. g. (U IV 110, 153), Vāckāja Lielaucē 1835. g. (Watzkage), 

Slampē (U V 461, 504), Vējkāja Ēdolē, Jelgavā, Kuldīgā, 

Liepājā, Turlavā, Vārvē, Zūrās, Vējkāje Pāvilostā, Vējkājs 

Gudeniekos, Kurmālē, Vēršakāja Bēnē 1835. g. (Werschakahje 

U V 467), Vilkkāja Bebrenē 1858. g. (Wilkkahje), kā arī Vilkājs 

(< Vilkkājs) Dignājā 1850. g. (U V 282, 328), Elejā, Lielvārdē, 

Talsos, Vilcē, Zāļkāja Blīdenē 1835. g. (Salkaje U V 472), 

Zelt(a)kāja Cīravā 1857. g. (Seltekage U IV 27), Zemkāja Īslīcē 

1835. g. (Semkahje), Jaunsaulē 1835. g. (U V 222, 258).  

Cilmes ziņā neskaidrais uzvārds Reskāja (< Resnkāja ?) 

pierakstīts Secē un Sunākstē 1858. g. (Reskahja U V 361, 372). 

Uzvārds Rotkājs, kas sastopams Koknesē, Rīgā un Salaspilī, 

reģistrēts Sēlpilī 1858. g. (Rohtkaj U V 369; sal. līdzīgi darināto 
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Rotgalve Bērzē, Koknesē, Rotgalvis Jelgavā), iespējams, radies 

vācu uzvārdu ietekmē (sal. vācu Rothbart(h) ‘sarkanbārdis, 

rudbārdis’, no kā arī latv. uzv. Rotbarts). 

Daži no minētiem uzvārdiem atrodami senākos personvārdu 

pierakstos, kas apkopoti Ernesta Bleses pētījumā par latviešu 

uzvārdiem (sk. Blese 1929). Piemēram, Kurzemē un Rīgā uzvārdi 

ar vārdu kāja reģistrēti jau 14.–16. gs. un laikam radušies no 

iesaukām: sal. Kāja (pv. Martyn Kaye 1549. g.), Ceļakāja 

(Margrete Zelekassche 1461. g. Blese 57, 62, 168), Četerkāja 

(Nycolaus Tzettercay 14. gs. 2. pusē), Garkājis (Garrekay 

1607. g.), Lāčakāja (Matz Latzekaye 1565. g.), Lielkāja (Jurgen 

Lelekaye 1521. g.), Liepukāja (Jane Lepekaye 1520. g.), 

Pannaskāja (Margareta Pannasskaye 1505. g.), Platkāj(i)s (Jacop 

Platkays 1585. g.), Podakāja (Hermen Podekaye 1522. g.), 

Veckāja (Wetze Kay Mežmuižā), Vērškāja (Hans Werskaye 

1531. g.; sk. Blese 1929, 57, 66, 138, 177, 183–226, 273, 319). 

Šiem senākajiem latviešu uzvārdiem pievienojams arī 

Lāčapeka (Gercke Latsepekke 1450. g. Rīgā Blese 137, 202). 

Personvārdi veidoti arī aprakstoši, piem., dzīvesvieta vai 

izcelsmes vieta ietverta Rīgā reģistrētajā saliktajā personvārdā 

Melewalde de Kagestorpe 14. gs. (Blese 18, 58), ko iespējams 

interpretēt atbilstoši tā laika avotu un rakstības īpatnībām kā 

*Mēlevaldis no (iz) Kājustarpas (sal., piem., Kājstarpis pļava 

Mežotnē, Kājustarpa pļava Slampē Lvv II 81), sal. latīņu de ‘no, 
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iz’. Bet ticamāk, ka personvārds piederējis kādam ieceļotājam: 

sal. vācu pv. Mehwald (Mehewaldt 16. gs. avotā), vietv. Kage un 

-torp = Dorf ‘ciems’ resp. *Mēvalds no Kaģu ciema. 

Latviešu personvārdiem resp. uzvārdiem ar komponentu 

kāja ir semantiskas paralēles ar līdzīgi darinātiem lietuviešu 

uzvārdiem. Ievērojamais baltu valodu vēstures pētnieks prof. 

Zigms Zinkevičs apkopojis virkni šādu uzvārdu apjomīgā 

grāmatā par lietuviešu personvārdiem (Lietuvių asmenvardžiai. 

Vilnius, 2008. 839), norādot arī to cilmi. Sal. minētos piemērus: 

liet. uzv. Aukštakõjis, Baltakõjis, Greitakõjis, Jáučkõjis, 

Júodkõjis, Katkõjis, Liepkõjis, Sauskójis, Stalakõjis, Šarakõjis, 

Šleivakõjis, Trumpakojis, Vadakõjis, Variakõjis, Vepkõjis, 

Veršiakõjis (daļa šo uzvārdu dokumentēta jau 16. gs. avotos, sk. 

570, 571. lpp.). 

Šo uzvārdu otrā daļa -kõjis cēlusies no liet. kója ‘kāja’, bet 

salikteņu pirmajā daļā parasti mēdz būt vai nu kāju raksturojošs 

īpašības vārds (sal. liet. áukštas ‘augsts’, báltas ‘balts’, greĩtas 

‘ātrs; žigls’, júodas ‘melns’, saũsas ‘sauss; sakaltis’, šleĩvas ‘līks; 

greizs’, trumpas ‘īss, strups’), vai arī faunas, floras, kā arī citu 

reāliju semantikas lietvārds (sal. liet. jáutis ‘vērsis, bullis’, kat� 

‘kaķis’, líepa ‘liepa’, stãlas ‘galds’, vãris ‘varš’, ve�šis ‘teļš’). 

Lai arī starp latviešu un lietuviešu uzvārdiem, kas darināti ar 

vārdu kāja (liet. kója), konstatējama pārsteidzoša līdzība, tomēr  
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latviešiem vēsturiski izveidojušies arī semantiski atšķirīgi 

personvārdi: sal., piem., Baskājis, Ceļakāja, Četerkāja, 

Dzeltenkāja, Lāčkāja, Pannaskāja, Podakāja, Porukāja, 

Rotkājs, Vāckāja, Vējkāja, Vilkkāja, Zeltkāja.  

Taču šī semantiskā atšķirība starp abu radniecīgo valodu 

uzvārdiem nav absolutizējama. Patiesi, minētās semantikas uzvārdi 

nav fiksēti lietuviešu uzvārdu vārdnīcā (LPŽ), tomēr šādi lietuviešu 

uzvārdi potenciāli bija iespējami, jo atbilstošie salikteņi sastopami 

starp lietuviešu valodas sugasvārdiem (lietvārdiem, īpašības 

vārdiem): sal., piem., liet. auksakojis (adj.) ‘tāds, kam zeltainas 

krāsas kājas’ (piem., auksakojės bitės LKŽ I 478), basakojis, 

baskojis (LKŽ I 676, 678), gelton(a)kojis, -ė (adj.) ‘tāds, kam 

dzeltenas kājas’ (LKŽ III 223, 225), keturiakojis (subst.) par vilku, 

keturkojis (adj.) ‘tāds, kam četras kājas’ (LKŽ V 655, 660), 

vilkakojė (subst.) ‘augs – vilknadze’. 

Iesauku cilmes uzvārdi, kas raksturo kāju īpatnības, 

sastopami arī citās valodās. Personvārdu pētnieks Pauls Balodis 

blakus latviešu un lietuviešu uzvārdiem sastatījumam min vācu 

uzvārdus Breitfuß ‘platkājis’, Gehlfuß (< gelbfuß) 

‘dzeltenkājis’, Krum(m)fuß ‘līkkājis’, Schmalfuß ‘šaurkājis; 

tievkājis’, Weisfuß ‘baltkājis’, kā arī krievu uzvārdus, piem., 

Белоног, Долгоногов, Кривоногов, Сухоногов,  
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Толстоногов, Тонконогов (plašāk sk. P. Balodis. Latviešu 

personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un 

tā realizācija /Promocijas darbs/. Rīga 2008. 124. – 125. lpp.). 

Iesaukas. Stalta kāja Nīcā, Spickāji palama Kabilē (U IV 

193), protams, nav vienīgās latviešu iesaukas. Pēdējā desmitgadē 

latviešu valodniecībā publicēti vairāki raksti, kuru autores Ilze 

Štrausa, Inese Zuģicka aplūko dažādos Latvijas novados (Ukros, 

Riebiņos u. c.) lietotās iesaukas (sk., piem., izdevumus 

Onomastica Lettica, 3. Rīga 2007.131–159; Vārds un tā 

pētīšanas aspekti, 141. Liepāja 2010), kuru klāstā atrodamas arī 

cilvēka ārējā veidola (seju, augumu, locekļus utt.) raksturojošas 

iesaukas. Kā atzīmē lietuviešu valodnieks Alvīds Butkus savā 

plašajā pētījumā par lietuviešu iesaukām (Lietuvių pravardės. 

Kaunas 1995. 462), ar ķermeņa locekļiem (kājām, rokām) saistītā 

iesauku tematiskā grupa ir visai neliela (3,5 % no visu iesauku 

kopskaita); visbiežāk tiek raksturots kāju garums resp. slaidums, 

forma (greizas, līkas kājas, liela pēda), kā arī citas īpatnības, 

piem., kāju trūkums. Tādas iesaukas kā liet. Beržakojis, 

Liepakojis, Medkojis (burtiski – bērzkājis, liepkājis, kokkājis) 

attiecīgās personas ieguvušas protēzes dēļ (sk. Butkus 1995, 48). 

Iespējams, līdzīgi radies Rīgā 16. gs. sākumā reģistrētais uzvārds 

Liep(a)kāja (sal. Jaen Lepeka 1508. g. Blese 204). 
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A u g u  u n  a u g u  s l i m ī b u  

n o s a u k u m i  

arnakāja – kāds pļavu augs (Sunākstē; radies, kontaminējot 

nosaukumu vārna kāja un vācu Arnika?). 

cāļa kāja(s) – zvaguļi (Rhinanthus Alūksnē). 

dzērves kāja, dzērvkāja, dzērkājis, dzērvju kājas – purva  

vārnkāja (Comarum palustre). 

gaiļa kāja – ložņu gundega (Ranunculus repens). 

gaiļa kājas – vizbuļi (Anemone). 

gaiļu kājas – (Primula officinalis Dundagā). 

gandarkāja – vārnkāja (?) Rucavā, sal. apv. gandrs ‘stārķis’. 

kājgrieži – asa zāle (Karvā). 

ķēniņa kāja – velnarutku grābeklīte (Erodium cicutarum 

Bērzgalē). 

platkājiņš – rožu dzimtas augs, retējs (LLVV VI2 254). 

stārķa kāja – parastā sveķene (Viscaria vulgaris Vānē). 

štarka kāja – vārnkāja (Comarum Kalupē; apv. štarks 

‘stārķis’). 

vārna kāja – trejdaivu sunītis (Bidens tripartitus Lazdonā). 

vārnas kājas – pļavas bitene (Geum rivale Vecsaulē), 

vārnkājas ‘t.p.’ (piem., Burtniekos, Rūjienā), vārnkājiņš 

(Vainižos), vārnu kājas (dabīgās pļavās aug vārnu kājas 

un suņa burkšķi. Ērģemē; Liepnā, Rankā u. c.). 
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vārnu kāja – gandrene (Geranium Jaunlaicenē). 

varžkājas, varžu kājas – purva vārnkāja (Liezerē). 

vāverkājas – kāds ūdensaugs (Lizumā). 

vienkāja, arī vienkājine – pļavauzīte (Helictotrichon Kalupē). 

vienkāju paparde – ērgļpaparde (Vainižos). 

vistkāji – purva vārnkāja (Comarum palustre Nīcā),  

vistu kājas (Bauskā); vistu kājas – vizbuļi (Anemone). 

Daži no minētiem augu apzīmējumiem sastopami jau 

senākos rakstu avotos, piem., gaiļa kājas, platkājīši, arī 

kukaiņa nosaukums simtukāja reģistrēts G. F. Stendera 

vārdnīcā (1789. g.). 

Augu un augu slimību nosaukumi ar vārdu kāja parasti 

veidoti kā vārdkoptermini, kam par pirmo komponentu 

izvēlēts īpašības vārds vai arī kāda putna vai dzīvnieka 

nosaukums. 

gaiļa kājas, arī liekās kājas – augu slimība, kas bojā kāpostu 

dēstus (kāpostiem ir gaiļa kājas; kāposti apmetas ar 

liekām kājām. Vecpiebalgā). 

kuiļa kājas ‘t.p.’ (Kalsnavā). 

melnās kājas – augu dēstu slimība; rudzu graudu slimība. 

melnkāja (parasti vsk.) – augu slimība, puve, kas skar augu 

daļas, kuras robežojas ar augsni un sakņu sistēmu. 
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D z ī v n i e k u  u n  p e r s o n u  n o s a u k u m i  

airkāji – 1. zīdītāju kārta, kurā ietilpst, piem., roņi, vaļi, delfīni;  

     2. vēžveidīgo kārta – sīki vēzīši bez čaulas.  

baltkājis – tas (tāds), kam baltas kājas (piem., dainās 

pamazināmā formā bieži sastopamais kumeļa epitets:  

kumeliņš, baltkājītis BW 14002,  

kumeliņš, baltkājiņš BW 15916, 2 v). 

baskājis (arī baskāja, baskājietis, baskājnieks) – 1. tas (tāds), 

kam basas kājas (pārnestā nozīmē par trūcīgiem ļaudīm); 

2. tāds, kam baltsarainas kājas (piem., kumeliņš, baskājītis 

BW 32071 v Bārtā). 

bezkājis, bezkāje – tas (tāds), kam nav kāju. 

čamparkāja – 1. neveikla, lempīga kāja; 

2. tāds, kam neveiklas, lempīgas kājas; sal. čampāt ‘smagi, 

neveikli iet’ Vandzenē (ME). 

  Panāksnieki zuvu prasa, –  

  Kur bij manim zuvu ņemt? 

  Mūs upē tādas zuvis: 

  Čamparkājas, baltvēderes. 

   (BW 19389 v Blīdenē, Džūkstē) 

čāparkājis – vēzis; sal. čāparis ‘tāds, kas lēni iet’ Kalsnavā; 

čāpuris ‘tāds, kas neveikli iet’ Alūksnē; adj. čāparains 

(bērniņš ar čāparainām kājiņām); čāpāt ‘lēni iet (par vārgu 
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cilvēku); rāpot (par bērnu)’ Bārtā, Saldū, Vecpiebalgā u. c.  

čeberkājis, čeberkāje – 1. lamuvārda funkcijā (vaca mòte, 

čeberkòje.. BW 14837 Latgalē; ar č < ķ ?); sal. čeberēt 

‘spārdīties; ķepuroties’ (bērns, augšpēdu gulēdams, čeberē 

ar kājiņām. Zasā). 

2. kukainis (vabole) ar daudzposmu kājām; sal. adj. čebrs 

‘čemurs’ ? 

četrkājis, četrkājnieks – kustonis, dzīvnieks ar četrām kājām.  

daudzkāji – posmkāju klase; šīs klases dzīvnieki ar daudziem 

kāju pāriem; arī daudzkājnieks Naukšēnos.  

ejkājas – (zool.) kājas (piem., posmkājiem), kuras pielāgotas 

iešanai, lēkšanai, peldēšanai (vēža ejkājas). 

galvkāji – (zool.) gliemju klase, kurā ietilpst visaugstāk 

organizētie gliemji ar labi izveidotu galvu un masveida 

vidukli; šīs klases dzīvnieki, piem., kalmāri. 

garkājis, garkāje – tas (tāds), kam garas kājas (piem., garkājes 

dzērves; dēlu māte, garkājīte BW 23606; ai vilciņ, garkājīt 

BW 29418); garkājītis kumeliņš BW 29628, 5). 

gauskāji – (zool.) gauskāji jeb Tardigrada; līdz šim ir apzinātas 

vairāk nekā 960 sugas – mazākās ir tik sīkas kā smalks 

smilšu grauds, savukārt lielākās izmērā nepārsniedz 

kniepadatas galviņu (GEO 2010, 8. nr., 74). 

greizkājis – tas (tāds), kam greizas kājas (liet. grįžakojis ‘t. p.’). 
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ģeisterkāja – līkkājis (Rūjienā). 

kājāmgājējs – cilvēks, kas iet kājām; gājējs.  

kājāmstaigātājs – cilvēks, kas daudz staigā kājām. 

kājāvis – tas, kas iztiku pelna ar apavu uzvilkšanu (Svitenē). 

Tautu dēls, dūņu vēzis,  .. Ja vaicāja sveši ļaudis: 

Līdz manām kājiņām. „Vai ir diža jūs’  māsiņa?” 

Būs man kāju āvējiņš, Ne tik diža, ne tik maza, 

Ne maizītes devējiņš.  Mātē (dat.) kāju āvējiņa. 

 (BW 21814 Bērzaunē)      (BW 14307,8 Skrundā) 

  Atsasēdu piekusue, 

  Nav man kāju avējiņu: 

  Mani kāju avējiņi 

  Zem zaļām velēnām. 

   (BW 27841 Saukā) 

kājgrieži – jūrmalnieki, kas nodarbojušies ar kuģu aplaupīšanu 

(Kolkā „Agrākos laikos, kad vēl nava bijis tik daudz tvaikoņu 

kuģniecībā kā tagad, zēģelkuģi braukuši pa visām pasaules 

ostām un daudz vairāk zēģelkuģu apmeklējuši tad arī Rīgas 

jūras līci un Rīgas ostu. [..] It īpaši bīstama vieta bijis Kolkas 

rags (Domesness). Tur katru gadu bojā gājuši daudz kuģu. [..] 

Turienes apdzīvotāji visādiem līdzekļiem gaŗam ejošos kuģus 

vilinājuši uz Kolkas ragu izstrandēt un tad bojā gājušos kuģus 

aplaupījuši. [..] ..uguns bākā tikusi izdzēsta un tās vietā iekārta 

laterna klibai ķēvei kaklā, kuŗa tad vadāta gar jūrmalu, no kam 
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radusies krietna bliņķa uguns. Jūrnieki, citu bliņķa uguni 

neredzēdami, turējuši to par Kolkas raga uguni. Kad kuģis 

nostūrējis malā, tad apdzīvotāji to aplaupījuši. [..] Tādēļ arī 

visi Kolkas raga iedzīvotāji dabūjuši vārdu „Kājgrieži”, kurš 

vēl tagad pēc daudziem gadiem nav aizmirsts.” Nostāsta pilnu 

tekstu par Kolkas kājgriežiem sk. Jūrnieks 1911, 31. nr.).  

Līdzīga satura teikas pierakstītas arī Ventspils un Mērsraga 

piekrastē: „Tagad es jums pastāstīšu par četrām Mērsraga 

mājām – par kājgriežiem. Tie ir tādi veci vīri bijuši, visi tādi veci 

saimnieki. Vētru laikā viņi ir uzsējuši uz zirga vējlukturi, uz 

kliba zirga, un tas zirgs ir gājis gar jūrmalu klibodams. Un uz tā 

Pekraga viņi ir to veco zirgu aizveduši un gājuši tur gar jūrmalu. 

Un tur ir bijis pulka akmeņu iekšā tai jūrā. Un tā viņi ir krāpuši 

tos svešos jūrniekus tais akmeņos iekšā.” 

kājlaiža – cilvēks, kas verdziski kādam pakļaujas.  

kājmina – tāds, ko nievā, nicina (Kalupē u. c.; par kājminu pie 

vīramātes tik bija, apspiesta un nomākta). 

kājnieks, arī kājenieks, kājinieks – 1. kājāmgājējs (palikt 

kājniekos, kad citi aizbrauc). 

     Ko, māsiņa, tu darīsi,        Ko, māsiņa, tu darīsi, 

     Kājenieku dabujuse?       Kājenieku dabūjuse? 

     Lūdzies tēva, bāleliņa,       Kājām iesi baznīcā, 

     Lai dod līdzā kumeliņu.      Kājām sērstu bāliņos. 

 (BW 16446 Tomē)   (BW 2. piel. 25868) 
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 2. (vēst.) klaušu darbinieks, kas ierodas muižas darbos 

bez zirga; izpalīgs darbos (kājnieki, arī kājinieki jeb otrinieki ir 

tie ļaudis, kas ārda mēslus un grābj sienu Rencēnos u.c.; 

kājnieks – palīgs zvejā, velkot vadu Kaugurciemā).  

Abās nozīmēs vārds kājenieks lietots jau 17. gs. rakstu 

avotos (G. Mancelis Lettus 1638. g.). 

3. karavīrs; (parasti dsk.) bruņoto spēku pamatdaļa.  

kājotājs – kājāmgājējs; arī par darba zirgu (liels kājotājs). 

kājpamesls, arī kāju pamesls – cilvēks, pret kuru izturas nievājoši. 

kāju kalps – muižas kalps, kam nebija sava zirga (novec.) 

Ērģemē (kāju kalpi nāca katru dienu uz muižu strādātu). 

kājumnieks – kājāmgājējs (Kuršu kāpās). 

klamburkāja – tāds, kam greizas kājas (Lubānā, Rūjienā, 

Smiltenē); sal. klamburēt ‘lēni, neveikli iet’. 

kleburkāja – (niev.) velkas kā kleburkāja (Zaubē); sal. kleberēt 

‘ar pūlēm iet’ (Kalncempjos); ‘iet ļodzīgā gaitā’ (Mārcienā); 

kleburis ‘tas, kas klab; pļāpa’, apv. klebēt ‘klabēt’. 

kleinkāja, kleinkājis – tāds, kam greizas (līkas) kājas; sal. adj. 

kleins ‘greizs, līks’ (Bauskā, Kandavā, Vecpiebalgā u.c.)  

  Mūs’ kungam piedereja 

  Kleinkājītis vagarītis, 

  Tas vareja apklencēt 

  Visus kunga laukmalīšus.  

   (BW 31477 v Kabilē) 
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kleivkājis – tāds, kam greizas kājas; sal. apv. kleivs ‘greizs, 

šķībs’, kleivas kājas  (Aknīstē, Prodē, Zalvē u.c.). 

klejkājis – tāds, kam greizas kājas (Alojā); sal. apv. klejš 

‘greizs’, klejas kājas (Alojā). 

klekarkājis – cilvēks, kam kāju pēdas sagrieztas uz iekšu (Dunikā). 

kleškājis, kležkāja (arī kležkājis) – tāds, kam greizas (līkas) 

kājas (Ārlavā, Dundagā, Valdemārpilī); sal. apv. klešs, 

kležs ‘greizs, šķībs’; klešas kājas  (sk. arī kliškājis). 

  Mūs’ kungam piedienēja 

  Kležu kāju vagariņš; 

  Tas varēja klundurēt 

  Pa tiem kunga tīrumiem. 

   (BW 31477 Ārlavā) 

klibkājis, klibkāje – klibs cilvēks (liet. klibkojis ‘t. p.’). 

  Dievs dod mūsu kundziņam 

  Klibu kāju stārastiņu.. 

   (BW 31477, 1 Viskaļos) 

klinkājis (< klinkkājis) – lamu vārds (sal. šādi tādi klinkājīši.. 

BW 28833 Dunalkā; BW 28834, 1 Kuldīgā); sal. klinkāt 

‘neveikli iet, lieliem soļiem, arī pieklibojot’ (Mārcienā). 

kliškājis – tāds, kam greizas, līkas kājas (Dunikā); sal. adj. 

(apv.) klišs ‘greizs’ (kliša kāja Dunikā, Rucavā); aizgūts no 

liet. kliš(a)kojis, klìšas ‘līks, greizs’ (par kājām). 
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klīkājis – lamuvārds (Saldū; radies no *klīvkājis ? Sal. liet. 

klyvakojis, apv. kl@@@@vas ‘greizs’). 

kloškāja, arī kložkāja  [o] – tāds, kam gaudenas kājas; tāds, 

kas neveikli, neglīti iet (Dundagā, Popē); sk. arī kleškājis.  

klundurkāja (arī klundurkājis, klunderkājis, klundarkājis) – 

tāds, kam greizas, gaudenas kājas; arī klaidonis (sal. 

klunderēt ‘klaiņot’ Kandavā). 

  Nāca, nāca, neienāca, 

  Duris vien virināja. 

  Tas ciemiņu klundurkājis 

  Nāca meitu lūkoties.  

   (BW 12102 Gaviezē) 

kļundurkājis – aprobežots, neveikls cilvēks (Ērgļos). 

kokkājis – tas (tāds), kam koka kāja. 

koškāja [uo] – balta kāja (par zirgu); sal. adj. košs ‘spilgts’. 

krožkāja [o] – radies fonētiski no kložkāja? Sk. iepriekš.  

kuces kāja – lamuvārda funkcijā (BW 23609, 3 Jaunrozē). 

kuņas kāja – par cilvēku lamuvārda funkcijā (BW 24829). 

  Kuņas kāja, lišķu mēle, 

  Otram dziesmu paņēmāja! 

  Kad tu biji dziedātāja, 

  Kam papriekšu nedziedāji? 

   (BW 924, 2 Rūjienā) 
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ķeburkāja, ķeburkājis – tāds, kam kroplas kājas (Dunikā); 

cilvēks, kam ir līkas, nepareizi veidotas kājas (Vainižos). 

ķeparkāja, arī ķeparkājis – tāds, kam kāju pēdas sagrieztas uz 

iekšu (Dunikā); apv. ķeparis ‘neizdarīgs, neveikls cilvēks’ 

(Rudbāržos). 

ķepkāja – lāča epitets (EH); sal. ķepa ‘ķetna’. 

ķepurkājis – lāča epitets (ai lācīti, ķepurkāji, kam tu manas auzas 

ēdi? BW pap. 2290 Sieksātē); vēzis (mīklās); sal. apv. ķepurs 

‘neveiklis; nemākulis’ (Mārcienā).  

ķeterkājis – lāča epitets (lāci, lāci ķeterkāji, kam tu nāci mūs’ 

mežāi? BW 2285 Dunalkā); sal. liet. ketúrkojis ‘četrkājis’. 

ķīkājiņa (<*ķīkkājiņa ?) – niev. par sievieti (Citiem vīriem 

skaistas sievas, man bij tāda ķīkājiņa.. BW 27264 v; sal. apv. 

ķīkt, ķīkstēt ‘čīkstēt’). 

lenderkāja – dīkdienis, slaists; sal. lenderēt ‘klaiņot; slaistīties’ 

(Ērģemē u.c.). 

  Lūku, lūku, redzu, redzu, 

  Kur jāj četri brūtganiņi: 

  Viens bij ciema lenderkāja, 

  Otris..          (BW 14517,8 Kandavā) 

lenterkājis – nevēlama precinieka lamuvārds; sal. lenteris ‘slaists; 

klaidonis’ (niev., Vainižos), lenterēt(ies) ‘gāzelēties, grīļoties; 

šūpoties’.  
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Mūs’ ciemina lenterkājis  

No pakaļas lenterēja.  

(BW 14517, 5 Vērgalē) 

letenkājis – tāds, kam neveiklas kājas; sal. apv. letena ‘kājas 

pēda’ (piem., Dunikā, Rucavā, Vaiņodē), letenis ‘t. p.’ 

(Burtniekos, Rankā u.c.; sal. liet. adj. letenkojis ‘tāds, kam 

lielas kājas, piem., par zirgu’). 

lielkāja – liela kāja, pēda.  

lielkājis – tāds, kam lielas kājas, pēdas; arī lāča epitets pasakās 

(sal. liet. didžiakojis ‘t. p.’). 

linderkājis – lamuvārda funkcijā (kaimiņu linderkājis BW 

12102 v Kabilē); sal. apv. linderis ‘klaidonis; slaists’, 

linderēt ‘klaiņot’ (Lubānā). 

līkkājis, līkkāje – tas, kam ir līkas kājas; sal. līkkājains – tāds, 

kam ir līkas kājas. 

lunkankājis – cilvēks ar lokanām kājām (BW 14517, 11 

Blīdenē); sal. lunkans ‘lokans; izveicīgs, žigls’ (piem., 

Dundagā, Džūkstē, Saldū, Valmierā), lunkans cilvēks 

(Vecsalacā). 

ļenkarkāja – tāds, kam kropla kāja, pēda; sal. ļenkars 

‘vārgulis, nīkulis’ (Rubenē); adj. ļenkans ‘ļengans’ (Bēnē, 

Dundagā u. c.). 

mellkājis, melnkājis – tas (tāds), kam ir melnas, netīras kājas  
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(..māmiņ man atvedus mellkājiņ arajiņ, mell kreklu 

vilcējiņ.. BW 26853 Limbažos). 

mīkstkāja – tāds, kam mīkstas kāju pēdas (par lāci pasakās). 

pakaļkājis – kāds putns (Vārmā); pakaļkājas pīle (Colimbus 

cristatus). 

platkāja, platkājis – tas (tāds), kam platas kājas (piem., pīle, lācis): 

Ai, pīlīte platkājīte,   Ai, lācīti platkājīt, 

Kam sajauci ūdentiņu?  Kam nomini linu druvu? 

 (BW 21868 Dunalkā)      (BW 25424 Kaldabruņā) 

plikkājis – baskājis (Dunikā). 

posmkāji – bezmugurkaulnieku tips; šī tipa dzīvnieki. 

pulkkājis – tāds, kam daudz kāju; sk. daudzkājis. 

pūšļkājis – kāda muša (thrips physopus). 

raudkāje – aita, kam rudas kājas:  

  Aitiņ mana raudkājīte 

  Raudainām kājiņām. 

  No tās vienas raudkājītes 

  Pilnu pūru piedariju 

   (BW 7563 v) 

rudkāja, rudkājis, rudkāje  – 1. tas (tāds), kam ir rudas kājas 

(sarkanbrūns apmatojums); 

2. kāja, kam ruds (sarkanbrūns) apmatojums. 

sarkankājis – tas (tāds), kam sarkanas kājas (vai apaugušas 
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sarkanām spalvām):  

Es savam Mārtiņam 

Sarkankāju gaili kāvu..    (BW 30218, 1 v) 

sauskājis – pasakās kaķi sauca sētlaipi, zaķi par sauskāji. 

sīpolkāja – lamuvārda funkcijā (sal. vecais tēvs, sīpolkāja..). 

slenderkājis – lamuvārds (..tas ciemiņu ‘kaimiņu’ slenderkājis 

nāca meitu lūkoties. BW 12102 v Alsungā); sal. apv. 

slenderēt ‘klaiņot; slaistīties’. 

slunderkājis – dīkdienis, slaists (BW 14517, 12 Alsungā).  

spurkājis – spurkāju suga; sal. spura(s). 

stalt(a)kāja – 1. kāds putns; 

2. tāds, kam garas, slaidas kājas (glaimojoši).  

Staltukāja, kalpa puisi, 

Ko tik augsti uzpūties? 

Es kalpone, tu kalpiņis, 

Abi dubļu bridējiņi. 

 (BW 10725 Kandavā) 

stampakāja – tāds, kam resnas kājas, neveikla gaita 

(Augstkalnē); sal. stampa, stampāt.  

stilbakāja – lamuvārds (ai, nāburga stilbakāja, ko ar mani 

tinajies? BW 9322 Rencēnos); sal. stilbs ‘kājas daļa no 

ceļgala līdz pēdai; rokas delms; bikšu stara; stulms’. 

strupkājis, strupkāje – tas (tāds), kam strupas, īsas kājas: 
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 Dēlu māte, strupkājīte, 

 Straps! ielēca istabā..  

(BW 23615 Raņķos, Valtaiķos) 

šķederkāja – nievājoši (..mūsu upē tādas zivis, šķederkājas, 

platvēderes. Vecgulbenē). 

šķeltkāja, šķeltkājis – neliels vēžveidīgo klases dzīvnieks. 

šļenderkāja – lamuvārda funkcijā (Mēdzūlā); sal. šļenderis 

‘slaists’, šļenderēt ‘izvairīties no darba, nestrādāt’ 

(Adulienā, Gulbenē, Saikavā u.c.). 

tantarkājis – tāds, kas grīļojas, streipuļo (niev.; Nīgrandē); sal. 

tantarāt ‘iet grīļojoties, zvalstoties’ (BW 21017 Lielplatonē). 

telderkāja – klaidonis; dauzoņa (niev.); sal. telderēt ‘grīļoties, 

gāzelēties’ (Saldū u. c.). 

  Atjāj četri tautu dēli 

  Tai vienā vakarā: 

  Viens bij ciema telderkāja.. 

   (BW 14517, 2 Ventspilī) 

tenterkājis – tāds, kas iet, kājas velkot, zvalstoties (niev.; Iecavā, 

Zālītē u.c.); sal. tenterēt ‘iet klūpot, zvalstoties’ (Galgauskā, 

Piebalgā, Valmierā u.c.). 

tillkājis – lamuvārda funkcijā; sal. tillis – nievājoši par vīrieti (īsts 

tillis: tievs un garš), tillināt ‘auklēt; lutināt’. 

venterkājis – lamuvārds (BW 14517, 9 Kuldīgā); sal. venteris 

‘t. p.’ Saldū u.c., venterēt ‘klaiņot’ (Salacā). 



76 
 

veņģu kājis – nevēlama precinieka lamuvārds (BW 14517, 1 

Ošeniekos); sal. uzv. Veņģis Saldū 1850. g. (U IV 161); 

veņķēties ‘vēcināties’ (Saldū u. c.). 

zemkājis, zemkāje – tas (tāds), kam zemas, īsas kājas (dēlu māte, 

zemkājīte BW 23615 v Rudbāržos; kroga meitas, zemkājītes BW 

19995, 1 Krustpilī; kumeliņi, zemkājīti.. BW 29799 v Taurkalnē). 

ziedkāje (ziedkājīte) – par (raibu) govi (sal. apv. ziedains ‘raibs’ 

Ērgļos, Īvandē u. c.) 

Personu apzīmējumi salikteņi ar īpašības vārdu pirmajā daļā 

un komponentu -kāja, -kājis veidojušies uz tādu vārdkopu bāzes, 

kas raksturo cilvēka kāju formu, apautu kāju krāsu u.tml., 

realizējoties pārnesumam ‘ķermeņa daļa’ → ‘dzīva būtne’ (sal., 

piem., kleinas kājas → kleinkājis; plikas kājas → plikkājis).  

Savukārt personu apzīmējumiem, kas raksturo cilvēku pēc gaitas, 

kustību īpatnībām, blakus sastopami atbilstošas semantikas verbi 

jeb darbības vārdi (sal., piem., lenderkāja un lenderēt).  

Nav grūti pamanīt, ka īpašības vārda (arī lietvārda, darbības 

vārda) semantika saliktenim vai vārdkopai ar komponentu kāja 

piešķir emocionāli ekspresīvu nokrāsu, galvenokārt negatīvu 

vērtējumu. Tā ietekmē izmainās arī neitrālas nozīmes vārda kāja 

semantika. To apliecina līdzīgi veidotie salikteņi (vārdkopas), kas 

nereti kļūst par lamuvārdiem, kaut arī to pirmais komponents ir 

ekspresīvi neitrāls (piem., sīpolkāja) vai arī neskaidrs (sal. 

čeberkāje, klinkājis u. c.). 
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P a r ā d ī b u  u n  p r i e k š m e t u  

n o s a u k u m i  

bikšu (arī biksu) kāja – stara (Saldū u. c.). 

ceļa kāja, ceļakāja – alkoholiska dzēriena glāzīte, ko dzer 

pirms došanās ceļā.  

čeberkājis – 1. sols, kam par balsta kājām izmantots 

žuburains zars vai sakne; 

  2. sols ar izļodzītām kājām.  

čeburkājis – rīks auduma uzvilkšanai stellēs (Druvienā, 

Sērenē); sal. čeburs ‘žuburains (zarains) koks’ (Morē). 

galvakājas – nokauta dzīvnieka galva un kājas galerta 

vārīšanai (Vainižos). 

kājainis – spīļarkls (Saukā). 

kājainīša arkls, kājainītis – spīļarkls (Saukā, Sēlpilī, 

Sunākstē). 

kājaiņi – sadīguši graudi (Saldū). 

kājapakša  (apv. kājapuža) – 1. pēdas apakša; 

2. vieta zem kājām (pa kājapakšu – starp kājām). 

kājarkls – spīļarkls (Aizputē, Zemītē u. c.). 

kājas vēderiņš – kājas pēdas spilventiņš (Stenders 1789. g., 

U 1872 u. c.). 

kājaunams – apavs (Salacā). 

kājauts – auts (kā kājauts – saka par netīru drēbi). 
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     Māmiņ’ mani tā auklēja,       Māte mani audzināja  

     Kā saulīte zirņa ziedu;       Kā baltaju linu sauju; 

     Sveši ļaudis izskaloja      Ļaudis mani mellu taisa 

     Kā dubļainu kājautiņu.      Kā mellaju kājautiņu. 

  (BW 23988)         (BW 23986 v Aizupē) 

kājavas – apavi. 

kājbante – prievīte garo zeķu nostiprināšanai (Vainižos).  

kājbumba – (novec.) futbols; futbolbumba. 

kājceles – šaura, garena grīdsega (uz grīdas pašaustas kājceles). 

kājceliņš, arī kājtaka – celiņš, taka gājējiem. 

kājdeķis – sega, ko sedza uz kājām, braucot ratos (Ērģemē, 

Vainižos u. c.). 

kājdiegs – pavediens, ar ko virvi piestiprina tīkla apakšmalai 

(Nogalē). 

kājdiena – diena, ko strādnieks kalpo muižā bez zirga (Ērģemē, 

Jeros); kājnieku diena – ‘t.p.’ (zirgu dienās brauca ar 

zirgu a/r/ vāģim, kājnieku dienās – mēslus ārdīt, linus raut. 

Rencēnos). 

kājdrēbe, arī kājpalags – no pakulām vai krāsainas linu dzijas 

austs rupjš palags, ko sedza gultas kājgalī (vecaimātei bij 

kājpalags, tāds rupjāks, vieglāks mazgāt. Mammīna, tik vecs 

cilvēks, bet savādāki negulēja kā ar kājdrēbīti. Ērģemē). 
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kājgals, kājgalis – 1. guļvietai (piem., gultai, šūpulim, 

zārkam) ir galvgals un kājgals; kājgālis (Īvandē). 

Aiju, aiju, tautu meita,   Guli, guli, tēva dēls, 

Tavu īsu paladziņu:   Saule lēca kājgalā; 

Kad uzklāju galvgalam,  Gulēs tava tēva zeme 

Tad pietrūka kājgalam.  Pieci gadi vecainē. 

 (BW 24837 Lodē)      (BW 3805 Sēlpilī) 

– Kad pavilku galvgaļam,  Dažu nakti sasēdēji 

Tad pietrūka kājgaļam.   Šūpulīša kājgalā. 

     (BW 24837 v Meņģelē)                 (BW 15079 Jaunrozē) 

 2. vieta pie kājas potītes, kur beidzas stilba kauls (agrāk 

sieviešiem bruņči bija līdz kājgalim. Vainižos). 

Šī nozīme vārdam reģistrēta jau 17. gs. rakstu avotos: sal. 

kājgali ‘zum Füßen’ (K. Fīrekers 1685. g.). 

kājiņarkls – spīļarkls (Raņķos). 

kājītis – spīļarkls (Svitenē). 

kājkažoks – no ādām darināta kamanu sega, ko sedza uz kājām 

Ērģemē (kājkažokam bij drēbe virsū, stūros tādas bantes, ko 

aizāķēja aiz kamanu stūriem, lai nepūš vējš.). 

kājminama ierīce (piem., šujmašīna) – ar kāju darbināma ierīce. 

kājminas, kājmines – 1. ar apaviem sanesti dubļi, netīrumi; 

2. (pārn. noz.) nepatiesi, smagi apvainojumi: 

  Vaiņag, manu vizuliņ, 

  Stipri stāvi galviņā, 
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  Stipras ļaužu valodiņas, 

  Noraus tevi kājminās.   (BW 9012 Tirzā) 

3. tas (tāds), ko min kājām. 

4. pēdas apakša, pēda (kājmine); 

 5. mazvērtīga aitu vilna, kas aug ap kājām un vēderu  

(Vecpiebalgā).  

kājnieku taks – gājēju celiņš. 

kājritenis – velosipēds. (Lugažos kājritenis bi agrāk. Viņš 

nopircis kājriteni.). 

kājsargs – priekšmets kāju aizsargāšanai pret traumām (piem., 

hokejā). 

kājsaite – saite garo zeķu nostiprināšanai (Ērģemē). 

kājsienamais – sk. kājsaite (Vainižos). 

kājslauķis, arī kājslauka, kājslaukamais – neliels paklājs, 

režģis apavu, kāju slaucīšanai (pie durvīm liek kājslauķi). 

kājsoliņš – soliņš (sēdētājam) kāju uzlikšanai.  

kājstarpa, -e, kājstarpis – vieta starp kājām (zaķis izskrēja 

medniekam pa kājstarpi; vilks devās mežā, asti ievilcis 

kājstarpī). 

kājsvira – ar kāju darbināma svira.  

kāju arkls – spīļarkls (Engurē, Kandavā). 

kāju durvis – durvis ar vienu balstu (senāk Saldū u. c.). 

kājugals – kājgalis (Kuršu kāpās). 

kājvārtiņi – vārtiņi, pa kuriem staigā kājāmgājēji Vainižos). 
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kazas kāja, kazaskāja, kazkāja – (sar.) 1. paštaisīts smēķis;  

2. darbarīks, lauznis naglu izvilkšanai (Vainižos u. c.).  

kazkāja, kazkājiņa – vērpjamā ratiņa klaniņa (Piltenē, Užavā, 

Vārvē, Zirās, Zūrās). 

koka kājas – rotaļu rīks: divas kārtis, ar kurām var staigāt, 

balstot kājas uz kāpšļiem. 

kumeļkāja – šautene (humor.). 

ķebarkājis – neskaidrs (slikts) rokraksts (Svitenē). 

lietus kāja – (tumšs) lietusmākonis (Ventspilī). 

mežkājas – sk. koka kājas (Bārtā, Dunikā). 

pakāja(s) – 1. vieta gultas galā; 

 2. (parasti lok.) zem kājām (suns nogūlies pakājā);  

3. pamina ratiņam, stellēm (Kalupē, Neretā u.c.); 

4. (parasti dsk.) mazvērtīga īsa aitu kāju vilna (Durbē), arī 

pakāji (Dunikā, Dundagā, Ērģemē u.c.), pakājes:  

 Liniņi, vilniņa  Trīs gadiņi derināju 

 Kaziņu krogā,  Vīra mātei villainīti 

 Man pašam pakulas, No tām galu pakulām 

 Pakājas mājās.   Un no aitu pakājēm. 

      (BW 20020 Durbē)  (BW 25337, 2 Ēvelē) 

Ar šo nozīmi atvasinājums pakājas minēts arī K. Fīrekera 

vārdnīcā (1685. g.). 

pakāje – 1. vieta pie kā samērā augsta (piem., kalna, koka  

pamatnes); 
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  2. īpaši izveidota (kā) pamatne, balsts. 

sienakazas kāja – kombaina detaļa (Kalupē). 

trijkājis – 1. (apaļš vai ovāls) koka trauks ar trim kājām 

(piem., veļas mazgāšanai, mīklas jaukšanai. Ērģemē).  

 2. kurpnieka darbarīks, ko izmanto apavu labošanai 

liestes vietā (Vainižos). 

trīkāja, arī trīkājis – priekšmets ar trim kājām (sk. trejkājis), 

sal. trīkāja pods ‘pods ar trim kājām’ (G. Mancelis 

Phraseologia Lettica 1638. g.), trikājpods (J. Langija 

vārdnīcā 1685. g.) 

utu kājas – zvejas ierīces (tača) daļa (Carnikavā). 

vārnu kājas – grumbiņas pie acīm. 
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D a ž ā d i  v ā r d i  

(apstākļa vārdi, darbības vārdi, īpašības vārdi) 

Atvasināšanas ceļā blakus lietvārdam jeb substantīvam kāja 

latviešu valodā izveidojušies tā motivēti, bet jau citām vārdšķirām 

piederīgi vārdi: īpašības vārdi jeb adjektīvi, piem., kājains, kājīgs, 

kājots un darbības vārdi jeb verbi kājāt, kājot, kājināt.  

Apstākļu vārdi jeb adverbi radušies no substantīva kāja 

(sastingušām) locījuma formām: vsk. lokatīva kājā, dsk. lok. 

kājās veida nozīmes izteikšanai, dsk. instrumentāļa kājām 

īpašības un līdzekļa nozīmē (Lgr. 581–584). 

Savukārt adverbi kājup, kājop [-uop] veidojušies no dsk. 

ģenitīva formas kāju- resp. vecākās kājo- un postpozīcijas             

-p (< -pi), kas saglabājusies tādās adverbiālās formās kā kurp, 

turp, vienup u. tml. (Lgr. 678).  

Adverbi kājum un kājūm radušies laikam pēc citu adverbu 

formu parauga: sal. Kurzemē lietotos blakus, blakum un 

blakūm Durbē, Nīcā u. c. (sk. LVDA 100. k.). 

kājā, kājās (lok.) – 1. stāvus (piecelties kājās); 

2. nomodā (Vainižos);  

3. uzaut (nātni auti kājiņā); uzvilkt (bikses kājās); 

     4. par parādību, kas izcēlusies, sākusies (karš kājās Vainižos). 

kājains – 1. tāds, kam ir kājas   (par dzīvniekiem. Vainižos). 

 2. sadīdzis (kājaini zirņi Jaunlaicenē, Matkulē u.c.). 
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 3. ar vairākām saknēm (burkāni kādreiz ir kājaini 

Īvandē, Vainižos u. c.) 

kājām (dem. kājiņām) – ejot (doties kājām). 

    Šorīt bija liela salna,  Gauži raud purva zāle, 

   Es basām kājiņām;  Kājiņām saminama; 

   Būt māmiņa redzējuse, Gauži raud tie bērniņi, 

   Būt ta žēli raudājuse.  Kam nav tēva, māmuliņas. 

    (BW 4634 v Raņķos, Rudbāržos)  (BW 4026 Krustpilī u. c.) 

kājenē būt – būt kustībā, nav norimis (dumpis vēl kājenē). 

kājens – dzīvs, rosīgs, kustīgs, darbīgs. 

kājiens (būt kājiens, būt kājienā) – būt nomodā (Apgulu, bet 

biju ilgi kājiens pa nakti. Es to visu dzirdēju – biju kājienē. 

Vēl tik vēlu ir kājieni. Ļaudis bijuši cauru nakti kājienā jeb 

kājienē. Nīcā. Viens aizmidzis, otrs palicis kājienā. 

Grobiņā. Kas pirmais būs kājiens, lai paceļ zirgus. 

Dunikā). 

kājīgs – 1. tāds, kas ātri iet (Mana vecāmāte tā sacīja: tas ir 

kājīgs gan, tik ātri aizgājis un jau atpakaļ. Ērģemē, Vainižos). 

 2. mudīgs, nasks (kājīgs uz dzeršanu. Cesvainē). 

 3. darbīgs (viņi vakarā ilgi kājīgi. Vecpiebalgā). 

 4. sadīdzis (Vijciemā). 

kājināt – mācīt bērnu staigāt (Naukšēnos). 

kājot, kājāt – (sar.) iet kājām; staigāt. 

kājotnē palikt – palikt kājniekos (Tirzā). 
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kājots – žigls, izveicīgs (kājots ir tāds, kas ļoti viegls uz 

kājām, kas labs skrējējs. Nīgrandē: mums ir ļoti kājots 

zirgs, iet kā vējš. Galgauskā, Laidzē, Saldū u.c.). 

kājum – kājām (Īvandē, Laucienā, Saldū, Skrundā u.c., arī 

Kuršu kāpās). 

  Puiši, ģeķi, meitu dēļ 

  Simtu jūdžu kājum tek. 

  Es, meitiņa, puišu dēļ 

  Ne no krēsla neceltos. 

   (BW 10555, 5 v Aizputes raj.) 

kājūm ‘t.p.’ (Dunikā, Gramzdā, Kalētos, Nīcā / tur sūneklī 

kājūm var ieiet, bet iebraukt var tik, ka sasalis /, Nīgrandē, 

Priekulē, Saldū u. c.). 

kājumis, kājums – kājām (Bārtā). 

kājup – 1. kājām (iet mājās kājup. Kalētos); 

2. kājās (pieguļnieki salēkuši kājup. Blīdenē); 

3. būt nomodā; kājūp (visu nakti biju kājūp. Džūkstē);  

senāk lietots arī kājop (kājop mesties ‘celties; iet’ 17. gs. 

vārdnīcās). 

  Rikšiem bēri palaidos 

  Pa smilgainu atmatiņu, 

  Lai vēl savu līgaviņu 

  Kājup rastu, neguļam. 

   (BW 26785, 1 Blīdenē) 
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divkājām, divkājās, arī divkājus, divkāju (adv.)– uz divām 

kājām, parasti par dzīvniekiem. 

kājviru (adv.) – pavisam plaši (durvis kājviru vaļā. Druvienā). 

platkāju, arī platkājus (adv.) – ar izplestām kājām (stāv 

platkājus istabas vidū. A. Brigadere, sk. ME). 

stāvkājām, stāvkājās (adv.) – stāvot kājās; stāvus (visu laiku 

mums vaidzej palikt stāvkājām, ku/r/ sēdēt nebi ku/r/ 

domāt.. Vecatē, arī Alojā, Pālē, Vainižos u.c.). 

trejkājains (adj.) – tāds, kam ir trīs kājas, piem., krēsls. 

trejkājis (adv.) – (jērs) vēl labu brīdi lec trejkājis 

(A. Brigadiere, sk. EH). 

trīskājains, arī trīskājots (adj.) – tāds, kam ir trīs kājas, sal., 

piem.:  

   Tam eglītes nesējam 

   Trīskājainis kumeliņš, 

   Ik gribēja riņķi griezt, 

   Aptupās skaidenī. 

       (BW 18563 Engurē, trīskājots Dzirciemā) 
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K a s  t a s  i r ?  

1-kājis, -kāje 

vienkājis – tāds, kam viena kāja. 

vienkāja – pļavauzīte (Helictotrichon Kalupē). 

vienkājgaļa – (humor.) sēnes (Vainižos). 

vienkāju meita – meita, kurai nav tēva (Vainižos). 

2-kājis 

divkājis, arī divkājainis – cilvēks pretstatā dzīvniekiem. 

divkājis – spīļarkls (Īslīcē), arī divkājītis (Bauskā, 

Ceraukstē u. c.). 

3-kājis 

trejkājis, trijkājis, trikāja, trīkāja – 1. koka trauks uz trim 

kājām (veļas mazgāšanai, alus darīšanai un tml.); 

2. statīvs uz trim kājām, piem., čuguna paliktnis katliem, 

ēdienu vārot pavardā vai krāsnī (trīkāja, trikājis minēti arī 

17. gs. vārdnīcās). 

3. soliņš, ķeblītis ar trim kājām. 

4-kājis – dzīvnieks, kam ir četras kājas; arī četrkājainis, 

četrkājnieks; četrkājainais (subst. noz.; Vainižos). 

 .. Mūs upē tādas zivis: 

 Četrikājas, baltvēderes. 

  (BW 19389 v Kuldīgas nov.) 
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četrkājis – ķirzaka (Bārtā, Nīcā), arī četrkāja (Dunikā). 

8-kājis – molusku klases jūras bezmugurkaulnieks ar astoņiem 

lieliem taustekļiem.  

10-kāji – (zool.) 1. vēžveidīgo kārtas dzīvnieki; 

 2. galvkāju klases gliemji (piem., kalmāri), kam ķermeņa 

priekšgalā ir desmit taustekļi. 

100-kājis – plakans, daudzkāju klases kukainis; uts (Dunikā, 

Lubānā). 

1000-kāji – (zool.) posmkāju klase, pie kuras pieder dzīvnieki 

ar posmotu tārpveida ķermeni un daudziem kāju pāriem. 

Šīs klases dzīvnieki. 

 



89 
 

M ī k l a s  

Mīklās par dzīvās un nedzīvās dabas reālijām vai 

parādībām tiek izmantoti dažādi tēlaini izteiksmes līdzekļi, 

nereti tie ir tēli un asociācijas, kas skar pašu cilvēku – viņa 

ķermeni. No ķermeņa daļām mīklās īpaši bieži tiek pieminētas 

kājas, raksturojot tās kā pārvietošanās vai darbošanās līdzekli, 

arī kā balstu, priekšmeta pamatni, gan arī citas ar kājām 

saistītas īpašības (piem., kāju formu, skaitu vai pat to trūkumu 

kā tiešā, tā pārnestā nozīmē).  

Paraugam no latviešu tautas mīklu izdevumiem (P. Birkerta 

sakārtojumā 1927. g. un A. Ancelānes 1954. g.) un novadu 

folkloras izvēlēta tikai daļa mīklu (ap 90 vienību), kurās 

pieminētas cilvēka, dzīvnieku vai dažādu priekšmetu kājas.  

 
Pliks un traks, vienā kājā pakāries. (Ābols ābelē) 

Ūdens putns ar vienu kāju. (Akas vinda) 

Nav ne kāju, ne roku, ne mutes, ne ausu, nav pat nieka 

valodiņas. (Akmens) 

Atminiet sveši ļaudis, 

Kā nevaid šai zemē? 

– cūkai ragu, vistai pupu, 

Akmeņam roku, kāju.  

Bez roku, bez kāju kokā kāpj. (Apiņi) 
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Velk un tur sviedriem vaigā, sešas kājas kopā staigā. (Arājs, 

arkls, zirgs) 

Velns iet pa kalnu, dzelzs tupeles kājā. (Arkls arot) 

     Kājām min, rokām tausta, 

     Simtiem skaita, –  

    Viens trūkst, – visi gaida. (Audeklu aužot) 

Akmiņa kājas, koka vēders, dzelžu galva. (Baznīca) 

Bezprāta vīrs bez kājām zirgu jāj. (Bērns šūpulī) 

Akmeņa kājas, koka rumpis, tāšu cepure. (Bišu strops) 

Pats jāšus, kājas aiz ausīm. (Brilles) 

Kas divreiz piedzimst: pirmo reizi gludens un balts kā sniegs, 

otru reizi vājš kājinieks? (Cālis) 

     Ja man būtu kājas, rokas, 

     Tad es ķertu dažu zagli; 

     Ja varētu piecelties, 

     Tad es kāptu debesīs. (Ceļš) 

Bez rokām, bez kājām visiem ceļu rāda. (Ceļa rādītājs) 

Bez kāju, bez roku uz galvas lec. (Cepure) 

No rīta iet uz četrām, 

pusdienā – uz divām, 

bet vakarā – uz trim kājām. (Cilvēks) 
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Pašam pieder, otris valkā. (Cilvēka vārds) 

Kas nomirušam paliek virs zemes? (Cilvēka vārds) 

Divi mazi jēriņi, katram piecas kājiņas. (Cimdi) 

Koka kāja, dzelzs galva. (Cirvis) 

Pelavu maisiņš četrām kājām. (Cūka) 

Bezkājis ceļu tek. (Čūska) 

Sīvzobis mežā, ķepurkājis ūdenī, plikpauris gaisā. (Čūska, 

vēzis, mēness) 

Vieni sāni silst, otri salst; kājas kūst, galva žūst. (Durvis) 

Maza maza aitiņa, viena pati kājiņa. (Dūrainis) 

Simtkājis zemi kārpa. (Ecēšas) 

Brīžam kamols adatu pilns un tomēr lops ar četrām kājām, 

kas tas ir? (Ezis) 

     Ar kājām min, ar rokām spiež, 

     No vēja nāk tā dzīvība, 

     No koka visa būšana. (Ērģeles) 

Ne roku, ne kāju, citam ādu dīrā. (Ēvele) 

Sirms, – bet ne vilks, 

ar garām ausīm, – bet ne zaķis, 

ar zirga kājām, – bet ne zirgs. (Ēzelis) 

Cepure virsū, četras kājas apakšā. (Galds) 

Balts kaķītis, sarkanas kājiņas. (Griķu grauds) 
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Re kur spoks, ērmulēns: 

Sešām kājām divgalvēns; 

Ar tām četrām ātri skrien, 

Ar tām divām lēni iet. (Jātnieks un zirgs) 

Četras kājas, bet nav zvērs; 

Spalvas met, bet nav putns. (Gulta) 

Opapā gultiņā, 

Visi četri čupiņā: 

 Galviņa pie kājiņām, 

Astīte pie deguntiņa. (Kaķis) 

Kam kāju nav, bet aste ir? (Kamols) 

Apaļš vīriņš: galva zemē, kājas gaisā. (Kālis) 

Viena kāja nabagam, 

Liela galva vīriņam; 

Nocērt kāju nabagam, 

Sagriež galvu vīriņam. (Kāposts) 

Čunča tup uz vienas kājas, 

Simtu miču galvā. (Kāpostgalva) 

Pie manis augļu zaros nemeklējiet, jo savus augļus es pie 

kājām karos. (Kartupelis) 

Viena pati kāja, desmit mēles. (Koks un zari) 

Kas iet bez kājām un nenāk atpakaļ? (Laiks) 

Ceļš bez smilšu, zirgs bez kāju, apakšā – nāve. (Laiva uz 

ūdens) 
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Tievs, garš krusta kājām, citiem gaismu rāda. (Lākturis) 

     Maza maza mājiņa 

     Stāv uz tievas kājiņas 

     Ar simtu kambaru: 

     Ikkatrā kambarī 

     Simtu mamzelīšu. (Magone) 

Melns, bet krauklis nav, ragains, bet vērsis nav; kājas sešas, 

visas bez pakaviem. (Muša) 

Kam nav kāju, nedz māju, 

No viena pie otra iet? (Nauda) 

Meža ķēniņš līkām kājām. (Ods) 

Ar galvu debesīs, ar kājām pakalnē. (Ozols) 

Kas tās par pastalām, ko ugunī vien taisa un vairs no kājām 

nenoraisa? (Pakavi) 

Platkājis iet pa ceļu, ķēniņa gulta uz muguras. (Pīle) 

Strupkājis iet pa ceļu, ķēniņa gulta mugurā. (Pīle) 

Ne kāju, ne galvas, tik rumpis un rokas. (Pods) 

Iet bez kājām, sit bez rokām, rāda bez pirkstiem. (Pulkstenis) 

Kājas stāv kā zemē iesisti mieti, bet galva skrien kā nelabais. 

(Ratiņš) 

Sievas, meitas mīlē mani, plūc ar rokām, min ar kājām. (Ratiņš) 

Divi siles, divi šķilas, viena pīles kājiņa. (Rieksts) 

Kas lec un iet bez kājām? (Saule) 
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Meža neveiklis ar vienu kāju. (Sēne) 

Vienā kājā gaļa. 

Cibītes tup uz vienu kāju. (Sēnes) 

Stāv kungs uz vienas kājas; kas iet, tas paklanās. (Sēne; 

baravika). 

Šāgada teļš, pērnējas kājas. (Siena kaudze) 

Mazs, mazs vīriņš zaļām kājām. (Sienāzis) 

Galva ir, matu nav; piens ir, pupu nav; aste ir, kāju nav. (Siļķe) 

Bez roku, bez kāju pa istabu laksta ‘lēkā’. (Slota; sal. apv. 

lakstīt ‘lēkāt’) 

Ne roku, ne kāju, bet taisa māju. (Sniegs putenī) 

Kas atnāk bez kājām un tiek apēsts bez mutes? (Sniegs saulē) 

Divas verstes garš tēviņš ar četrām kājām. (Sols) 

Zirdziņš lec uz vienas kājas. (Spieķis) 

Bez roku, bez kāju, bet kreklu prasa. (Spilvens) 

Garām kājām mērnieks, sarkanu cigāru. (Stārķis) 

Kumeļš augšpēdus, kājas griestos. (Šūpulis) 

Linu vilks, koka galva, akmeņa kājas. (Tīkls) 

Kājas gaisā, galva lejā. (Uguns) 

Kas tecēja bez kājām,  

Kas kustēja bez gāliņas?  

– Ūdens tek bez kājām, 

– Migla kust bez gāliņas.  

Bez kājām tek, bet mūžam savā gultā. (Upe) 
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Uz kājām, rokām pirksti, bet nav cilvēks. (Varde) 

Bezkājis pa sētu ložņā. (Vējš) 

Bez rokām, bez kājām pie durvīm klauvē. (Vējš) 

Kas danco ar vienu kāju? (Vilciņš) 

Saule rada, rokas lauza, kājas bradā, mute bauda. (Vīns) 

Saimnieka dēliņam siekstā kājas. (Zābaki) 

Bez rokām, bez kājām auž vadmalu, auž tīklus. (Zirneklis) 

Kāju nav, spārnu nav; ne gaisā, ne zemē, – bet skrien kā jods. 

(Zivs)  

 



96 
 

K a s  i r  k ā j u  n a u d a  u n  l e l l e s  

k ā j a ?  

Mūsdienu modernās pasaules cilvēkam vārdu savienojumi 

kāju nauda un lelles kāja šķitīs neskaidri un mīklaini. Šo 

izteicienu nozīme un dziļāks saturs atklājas tikai visciešākā 

sakarā ar latviešu tautas tradīcijām un sarunvalodā sastopamo 

frazeoloģismu iet (retāk doties, braukt) uz lelles kāju ‘iet 

raudzībās’, ko lieto dienvidrietumu kurzemnieki ap Aizputi, 

Alsungu, Pāvilostu, Durbi, Skrundu, Liepāju, Priekuli, 

Vaiņodi (sk. att.). Dunikā reģistrēti arī varianti sanākt pie 

lelles kājas ‘apciemot, apraudzīt nedēļnieci’, iedzert uz lelles 

kāju ‘iedzert uz jaundzimušā bērna veselību’. Gluži neparasts 

lietojums, kas acīmredzot radies ar tālāku pārnesumu, fiksēts 

Grobiņā: lelleskāja ‘teļa piedzimšana’ (ēdīsim jaunpienu uz 

lelleskāju. 2003. g.).  

Latviešu literārās valodas runātājam vārds lelle parasti 

asociējas ar rotaļlietu; vārdnīcās šī nozīme tiek minēta kā 

pirmā: lelle ‘rotaļlieta’, pupu lellis ‘luteklis; vārgulis’. Tikai 

retumis vārdnīcās kā, piem., astoņsējumu Latviešu literārās 

valodas vārdnīcā, ir norādīts uz folklorā (tautasdziesmās) 

sastopamo lietojumu lelle ‘mazs bērns; zīdainis līdz 

kristībām’. Nozīme ‘zīdainis’ šim vārdam atrodama arī 
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att. iet uz lelles kāju un var.  
‘iet raudzībās’ izplatība 

 

 �   iet leļļukos 

 �   iet uz lelles kāju 



98 
 

senākos rakstu avotos, piem., G. F. Stendera 1789. g. vārdnīcā 

(sal. cicu, arī ciču lelle). 

Radniecīgi vārdi ar līdzīgām nozīmēm sastopami arī citās 

valodās. Piemēram, lietuviešu valodā vārdam lėl−−−− reģistrētas 

šādas nozīmes: 1. ‘mazs bērns (parasti meitene), kas izskatā 

(skaistumā) līdzīga lellei; lelle’; 2. ‘jaundzimušais, zīdainis; 

bērns’; 3. ‘kūniņa’; 4. ‘acu zīlīte’ u. c. Nav šaubu, ka latviešu 

un lietuviešu vārdu kopīgās nozīmes ‘jaundzimušais, zīdainis’ 

ir senākas, bet nozīme ‘rotaļlieta’ ir radusies ar pārnesumu un 

ir jaunāka, līdzīgi kā slāvu valodās; sal., piem., kr. apv. ляля  

nozīmes 19. g.s avotā – ‘ребёночек, младенец; игрушка’ 

(Даль II 286) un 20. gs. krievu apvidvārdu vārdnīcā –                 

1. ‘krustmāte’, 2. ‘mazs bērns, zīdainis’, 3. ‘rotaļlieta, lelle’,   

4. ‘grezna, skaista lelle’, 5. ‘cienasts, našķis’ u. c. (sk. СРНГ 

XVII 273).  

Cilmes aspektā valodnieki minēto vārdu baltu un slāvu 

valodās uzlūko vai nu par mantotu (J. Endzelīns ME II 449, 

K. Karulis LEV II 514), vai arī par aizgūtu : liet. lėlE, kas 

sastopams jau 17. gs. rakstu avotos, aizgūts no baltkrievu 

valodas (A. Sabaliauskas LKL 248). Zilbju atkārtojums jeb 

reduplikācija liecina par vārda izcelsmi no bērnu valodas, 

savukārt ekspresivitāte veicinājusi tā izplatību, nozīmes 

paplašināšanos un pārnesumus (sal. krievu apv. лёля, ляля 
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‘krustmāte’, bulgāru lelak ‘krusttēvs’, igauņu lell ‘tēva brālis’, 

lelle poeg ‘brālēns’ u. c. ЭСРЯ II 479, 551).  

Mūsdienu latviešu izloksnēs vārds lelle ‘jaundzimušais, 

zīdainis’ laikam reti lietots, taču ar bērnu saistītā nozīme 

atklājas vārdu savienojumā pupa lellis, ko lieto ar pārnesto 

nozīmi ‘nepatstāvīgs cilvēks’, piem., Mazsalacā, arī 

salīdzinājumā kā pupu lellis, (iron.) kā pupa lellītis par 

izlutinātu bērnu (cilvēku), piem., Ērģemē, Sinolē vai (zobg.) 

puplellis Vainižos (liels bērns, bet tā kā mazs puplellītis – brēc 

un raud). Arī citās valodās sastopami līdzīgi nozīmes 

pārnesumi: ar pejoratīvu jeb negatīvu emocionāli ekspresīvu 

nozīmes nokrāsu ir poļu (kašubu) lÅla ‘pamuļķis’, kam 

paralēles atrodamas arī dienvidslāvu valodās (Boriś, 

Popowska-Taborska 1999, 147). 

Senāk vārds lelle (lellis) ar nozīmi ‘zīdainis; bērniņš’ ticis 

plaši lietots, par to liecina latviešu tautasdziesmas: 

šūpuļdziesmās mazais bērns bieži nodēvēts par lāča bērnu vai 

lāča lelli, sal.:  

  Eiju, eiju, lāča lelle, 

  Kārklē kāra šūpeliņ; 

  Atnāks lapsa, paņems bērnu, 

  Paliks tukšs šūpelits.  

   (BW 2046 v Sasmakā)  
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Žužu, žužu, lāča lelle,  Žū, žū, lāča lelle, 

Kas tev kāra šūpulit.   Basajām kājiņām; 

Man uzkāra tēvs māmiņa.  Ne tev tēvs auklas vij, 

Priežu balku istabā.   Ne māmiņa vīzes pin. 

 (BW 2087 Alsungā)   (BW 2085) 

Bērna apzīmēšanai vārds lelle lietots arī kristību un kūmu 

dziesmās, vēstot par kūmu ierašanos no baznīcas un pirmoreiz 

mājiniekiem nosaucot bērna kristīto vārdu, piem.:  

Neteikšu, neteikšu, 

Kas lellei vārdā.   Neteikšu namā lellītes vārdu, 

Šis vārdā, tas vārdā, –  Istabā pateikšu šūpoļa vietā. 

Miķelītis vārdā!            (BW 1395 v Kandavā) 

 (BW 1394 Sasmakā) 

  Lellīti aiznesa, Jānīti atnesa, 

  Lellīti atstāja baznīcā, 

  Jānīti atnesa sētiņā. 

   (BW 1400 Dolē) 

Kā noprotams, kūmu dziesmu ciklā lelle, arī lellis (demin. 

lellīte; lelliņš Ziemeļkurzemē) lietots ar  nozīmes niansi 

‘jaundzimušais, bērniņš līdz kristībām’. Šīs dainas visbiežāk 

pierakstītas Kurzemē un Zemgalē, retāk citos Latvijas novados 

(plašāk par vārdu lelle K. Barona dainās un atbilstošo dziesmu 

izplatību sk. B. Laumane. Latviešu izlokšņu frazeoloģisms iet uz 
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lelles kāju / Mana novada valoda: Lejaskurzeme. Liepāja 2004, 

197.–211. lpp.).  

Arī lietuviešu valodā vārds lėl−−−− (l−−−−lė) ‘jaundzimušais, zīdainis; 

bērns’ reģistrēts galvenokārt Lietuvas rietumu un dienvidrietumu 

areālā, piem., Klaipēdas, Skodas, Šilales, Vilkavišķu rajonā. 

Izplatības apzināšana ir svarīgs arguments lietuviešu vārda lėlE 

cilmes skaidrojumā (sk. iepriekš). 

Vārda lelle dažādie lietojumi ļauj secināt, ka to nozīmes nav 

viena senuma: tautasdziesmās sastopamā nozīmes  nianse ‘bērns 

līdz kristībām’ radusies kristīgās reliģijas ietekmē un ir jaunāka par 

nozīmi, kas ietverta vārdu savienojumā lāča lelle un izlokšņu 

frazeoloģismā iet uz lelles kāju ‘iet raudzībās’. Ja nu frazeoloģisma 

struktūra tomēr mulsina (kādā sakarā tā izveidē izmantots vārds 

kāja?), tad jāatgādina vēl daudzi citi ar vārdu kāja veidoti izteicieni. 

Ar raudzībām tematiski saistās, piem., būt uz grūtām kājām ‘būt 

grūtniecības stāvoklī’ (retāk būt grūtās kājās), būt uz grūtu kāju 

17. gs. rakstu avotos (sieva uz grūtu kāju G. Mancelis 1638. g.) un 

izloksnēs Vidzemē, Latgalē (piem., Kalupē KIV I 474); kā arī tikt 

uz kājām ‘atveseļoties’. Frazeoloģisms iet uz lelles kāju kā bērnu 

raudzību resp. ieražu, godu nosaukums ir saskaņā arī ar tādiem 

latviešu godos, svinībās lietotiem teicieniem kā, piem., ceļa kāja 

‘glāze alkoholiska dzēriena, ko piedāvā viesiem promejot’ un uz 

otru kāju ‘(izdzert) otru glāzi dzēriena’. 
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Tādējādi vārdu savienojums lelles kāja (resp. bērna kāja) 

‘raudzības’ ne vien dabiski iekļaujas latviešu frazeoloģismu 

sistēmā, bet arī norāda uz raudzību un kristību rituālajām darbībām. 

Pēc latviešu ticējumiem, raudzībām nestais cienasts tūliņ jāattaisa 

vaļā, lai bērns drīz iet kājām; bērnam pirtī ar liepu slotiņu vārdiņu 

iepēruši, situši pa kājiņām un nosaukuši nodomātā vārdā; 

nokristītam bērnam no kājām tūliņ jāattin josta, lai viņš drīz sāk 

staigāt (Plāņos, Umurgā) u. tml. Šīs paražas pieminētas arī kūmu 

dziesmās, piem.:  

Attinu kājiņas 

Pusceļa vidū, 

Lai mana pādīte (‘krustbērns’) 

Pusgada staigā. 

  (Platonē) 

  Krusta mātes vaina bija, 

  Ka es ātri nestaigāju: 

  Kam kājiņas neatsēja, 

  Kad ienesa istabā. 

   (BW 1361, 1 Sesavā) 

Eima, kūmas, padancot, 

Istabiņas vidiņā: 

Lai tas mūsu krusta bērns 

Drīz tecēja kājiņām. 

  (BW 1405 Vecpiebalgā)  
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No kūmām, kas stingri neievēro, neizpilda visas paražas 

(rituālās darbības), tiek pieprasīts ziedojums par labu bērnam – 

kāju nauda, sal.:  

Nesēdi, krustmāte, kā beka birzē, 

Ņem savu pādīti, ritini dietu. 

Ja negribi dietu nest, 

Dod dālderi kāju naudas. 

  (BW 1486 Džūkstē, Iecavā) 

Raudzību tradīcijās nozīmīga ir ritu secība: pirmais 

rituālais mielasts notiek tūliņ pēc bērna piedzimšanas (tēvs 

pamielo mājiniekus), nedēļnieces apmeklējumi – raudzības – 

notiek otrā dienā vai vēlāk (pacienā atnācējus un mājiniekus), 

pēc tam seko pirtīžas (māte iet pirtī mazgāties kopā ar bērnu), 

kas noturētas nedēļu vai dažas dienas pēc dzemdībām, vai 

kristību priekšvakarā, un arī tās, tāpat kā kristības notiek 

rituālu un mielastu gaisotnē. Par to, ka raudzībās resp. 

kristībās rituāliem un mielastiem tika ierādīta nozīmīga vieta, 

liecina ne vien kāju nauda, bet arī lelles kukulis ‘cienasts, ko 

no raudzībām dod līdznešanai uz mājām’ (Dunikā), sal. latv. 

ciem(a)kukulis, kukulis ‘dāvana (parasti, kas ēdams), ko ņem 

līdzi ciemos vai ko viesiem dod līdzi uz mājām’. Šāda 

raudzību un kristību tradīcija bija sastopama gan Kurzemē un 

Vidzemē, gan arī daudzviet citur. Daļēji par to liecina arī 

krievu valodā sastopamais vārda ляля nozīmes pārnesums 
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‘bērns, zīdainis’ → ‘cienasts, našķis’ (sal. kr. ляля 

2. маленький ребёнок, младенец,.. 5. гостинец, лакомство; 

par citām nozīmēm sk. iepriekš). 

Baltijas areālā minēto cienastu nereti sauca arī par „bērna 

kāju”. Piemēram, Rietumlietuvā žemaišu izloksnēs vārdu 

savienojumam lėl−−−−s kója fiksēta nozīme ‘kristību cienasts (to 

attiecina arī uz dzērieniem)’. Līdzīgi izteicieni reģistrēti arī 

vācu valodā, piem., lejasvācu dialektā Kindsfuss ‘cienasts, ko 

no viesībām, parasti kristībām dod līdz uz mājām’ (atzīmēts 

lejasvācu izloksnēs 19. gs. beigās, bet vācu rakstu avotos – 

16. gs. sākumā). Arī poļu valodā (kašubu dialektā) vārdi nóžka 

‘kājiņa; pēdiņa’ un goła noga (frazeoloģismos ar burtisku 

nozīmi „iet uz pliko kāju, būt uz pliko kāju”; „iedzert uz 

kājiņu vai pliko kāju”) apzīmē raudzības, gan raudzību 

cienastu. Līdzīgi izteicieni sastopami arī krievu valodas 

ziemeļrietumu izloksnēs: piem., Arhangeļskas apgabalā kr. 

маленкие / живые / новые ножки tiek lietots ar nozīmi 

‘grūtniecība; (eifēmisms, tabu vārds) jaundzimušais zīdainis’ 

(burtiski „mazās, dzīvās, jaunās kājiņas”), bet обмыть 

(замыть) ножки nozīmē ‘sarīkot svinības (ar cienastu) 

sakarā ar bērna piedzimšanu’ (burtiski „apmazgāt kājiņas”). 

Ēšanas un dzeršanas nolūks rituālajā mielastā ir vairot 

bērna veselību, nodrošināt viņam aizsardzību un labklājību 
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turpmākajā dzīvē. Par vienu no šādiem ritiem fragmentārs 

apraksts atrodams arī 17. gs. latviešu rakstu avotos – 

Kristofera Fīrekera vārdnīcas manuskriptā par vārdu pirticas 

dots skaidrojums vācu valodā ‘das Gast~Mahl, wenns Kind 

zum ersten Mahl gebahdet wird, Kinder füsse essen’  izcēlums 

mans – B.L.; tulkojumā „mielasts, kad bērns pirmo reizi tiek 

mazgāts, bērnu kājas ēd”).  

Par līdzi nesamiem cienastiem raudzību reizē liecina 

Latviešu valodas dialektu atlantā (LVDA 95. k.) reģistrētie 

Vidzemē un Ziemeļlatgalē lietotie raudzību apzīmējumi iet ar 

karašām, piem., Karvā, Jaunlaicenē, Veclaicenē, iet ar klimpu 

krūzi Kūdumā, Mārsnēnos, iet ar kluču krūzi Burtniekos (ka 

kādam piedzimis bērns, ta sacījuši – jāiet ar kluču krūzi; 

izvārīsi klimpas, liela krūze, gailis izvārīts ar visām kājām 

krūzē, kājas augšā), Rencēnos (paši jau smēja – ar kluču krūzi 

nāk), iet ar kukuļiem Balvos, Dzelzavā, Liepnā, iet ar 

plāciņiem Makašēnos, Nautrēnos, Tilžā u. c.  

Frazeoloģismi piesaista uzmanību gan ar savdabīgo 

struktūru, gramatiskajiem un leksiskajiem arhaismiem, gan ar 

lietojumu. Tie saglabā arī kultūrvēsturisku informāciju kā, 

piem., latviešu izlokšņu frazeoloģisms iet uz lelles kāju (vārda 

lelle ‘jaundzimušais bērns’ lietojums aizsargfunkcijā). Minētā 

frazeoloģisma tuvās atbilsmes kaimiņvalodās norāda uz to 

piederību relatīvi senām tautas tradīcijām un kopīgu cilmi.  
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M Ā R K Ā J A  

Kurzemes vidienē izloksnēs ap Kuldīgu, Alsungu un 

Aizputi sila ķirzaku (Lacerta agilis L.), kas ir ievērojami 

retāka par pļavas ķirzaku (Lacerta vivipara), sauc par 

mārkāju, mārskāju, mārakāju un tml. Minētie nosaukumi 

plašāk maz zināmi, leksikogrāfiskos avotos nav reģistrēti, 

fiksēti galvenokārt Latviešu valodas dialektu atlanta 

materiālos (sk. LVDA 93. lpp.).  

Tautā sila ķirzaku uzskata par indīgu, lai gan zinātniskajās 

publikācijās neviena no Latvijas ķirzaku sugām par indīgu 

atzīta netiek. Mūsdienās nostāsti par „indīgo ķirzaku” mārkāju 

ir vēl plaši izplatīti. Tas rosināja Dabas muzeju 1990. gada 

11.–13. maijā rīkot nelielu ekspedīciju: Kuldīgas apkārtnē 

saķerto brūno ar baltiem raibumiem klāto ķirzaciņu ar strupo 

(zaudēto un vēl neataugušo) asti zoologi identificēja par sila 

ķirzakas mātīti, bet Alsungas iedzīvotāji to atzina par mārkāju 

un baidījās ņemt rokā, vairījās pat pieskarties (sk. arī Dzintra 

Rūtenberga. Kā mēs mārkāju ķērām / Latvijas Daba  1990, 

nr. 1, 22.–23. lpp.). 

Nostāstos, kas iegūti no dažādu paaudžu teicējiem par sila 

ķirzaku mārkāju, savijušies gan folkloras elementi (mūsu 

senču mītiskie priekšstati un ticējumi par pasaules uzbūvi un 

kārtību), gan arī gluži reāli, konkrēti dabas novērojumi – ziņas 
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par sila ķirzakas izskatu (lielumu, krāsu), mitināšanās vietām 

un citām raksturīgām īpatnībām.  

„.. sila ķirzakai ir vairāk izteikts, akcentētāks muguras un sānu 
raksts, salīdzinoši garāka (vismaz pusotru reizi garāka par ķermeni) 
aste. Plus – tēviņiem riesta periodā ir zaļgani sāni.. silene ir par 
pļaveni lielāka (gan garāka, gan druknāka), daudz ātrāka, lunkanāka, 
tā uzturas gandrīz tikai sausos biotopos, ūdenī nelien un kokos 
nekāpj.” (Sk. Ilmārs Tīrmanis. Parasti neparastā pļavu ķirzaka. Vides 
Vēstis, 2009. 05/06, 45. lpp.) 

Tālāk doti Kurzemē sastopamie sila ķirzakas nosaukumi 

(apvidvārdi, sk. att.), kam seko reģistrācijas vieta – ciema vai 

pagasta nosaukums, palaikam arī gadskaitlis un sarunās 

pierakstītie ilustratīvo piemēru fragmenti (intonācijas un citas 

izlokšņu fonētiskās īpatnības nav atveidotas). 

mārkāja – Alsungā (Mārkāja ir kā varde, bet īsa aste galā, 

dzīvo kartupeļstirpās, Ērču kapos. Lec acēs, cērt. Ka iecērt, 

gotēns beigts. 1985 / Mārkāja ir dzelteni brūna, svītrota; 

teic, ka esot briesmīgi indīga. Viņa ir pēc ķirzalkta. 1998), 

Jūrkalnē, Kuldīgā (Mārkāja tāda kā ķirzaka, kā krupis. 

1984 / Ja mārkāja iecērt, ta vairs dzīvošanas nav; viņas 

dzīvo Ventas krastos, kur tāds plienains, klinšains krasts. 

1989 / Mārkāja cērt lopu nost; uzturas sausās, smilkšainās 

vietās, kur zāle dažkārt pat neaug. Kāda pēc krāsas? Viņas 

pielāgojas, kur dzīvo, – ir tumši zaļganas, raibas, ar 

brūnumiem; viņa skrien lecot; kā tiek uz tīru vietu, tā pazib. 

1987), Kurmālē, Padurē, Planīcā (Dzīvnieciņš līdzīgs 
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ķirzakai, bet resnāks par ķirzaku, strupu asti, dzeltenraibu 

vēderu, dažreiz lec cilvēkam virsū. 1985), Rudbāržos (Ja 

mārkāja iekož govij tesmenī, tad gadās, ka govij atsevišķos 

pupos nav piena. 1985), Valtaiķos, Zlēkās.  

māraskāja – Alsungā (1990), Zūrās (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls: Nosaukuma mārkāja un variantu izplatība Kurzemē. 

� mākāja � māraskāja 
� mālkāja � mārskāja 
� mārakāja � mārškāja 
� mārukāja � mārkāja 
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mārskāja – Alsungā (Es pate viņu redzēju Alsungā pie 

baznīcas uz taciņu. Mārskājai mute izskatās kā ķirzakām, 

aste strupa. 1990 / Mums mārskāja bija izlīdusi pie 

pagraba. Senāk teica: lopi nociersti. Pie akmeņčupām 

nevar nemaz pļavā tuvu gulēt – mārkāja var izlīst un 

nocirst. 1990), Ēdolē (Mārskāja ir lielāka kā ķirzaka, 

dzīvo akmeņkaudzēs; ka lopam iecērt, ta beigts. 1990), 

Kurmālē (1987), Snēpelē (1988). 

mārškāja – Alsungā, Basos, Ēdolē (Senāk teica – mārškāja.., 

ka sanikno, ta dzenas pakaļ. 1990), Īvandē, Zirās (esot 

redzētas Zīļu kapos, indīgas. 1986). 

mārakāja – Ēdolē (Es Pelčos pats redzēju – mārakāja 

apmēram 20 cm gara, pelēcīga, mazi punktiņi, kā ķirzaka, 

neliela astiņa; viņu nedrīkst aiztikt. 1990), Gudeniekos 

(No vecāsmātes dzirdēju: ja zebiekste vai mārakāja iedzeļ, 

ta jau gove beigta. 1982). 

mārukāja – Alsungā (Mārukāja ir indīga. 1990). 

mākāja – Jūrkalnē (Mākāja, mārkāja mums bija te jūrmalē; 

tur bija tāda birze, tur auga krūmi, .. tur es viņu redzēju. 

Visi teic, ka mārkāja jērus nocērt. Neteic, ka nokož, bet ka 

viņš nocērtot aitas.., ka viņš iekož cilvēkam, ta arī ir 

beigts. 1990). 

mālkāja – Jūrkalnē (pie mums pa Jūrkalni viņu sauc pa 

mākāju, mārkāju , citi teic arī mālkāja / reti. 1990). 
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Sarunvalodā kāda nosaukuma vairāku morfoloģisku vai 

fonētisku variantu lietošana blakus ir parasta parādība. 

Piemēram, variantus māraskāja, mārskāja, mārukāja un 

mārkāja Alsungā izveides ziņā var salīdzināt ar tādiem 

latviešu literārajā valodā lietotiem vārdkopu un 

salikteņnosaukumiem kā, piem., mājas dzīvnieks, māju 

dzīvnieks un mājdzīvnieks. 

Nosaukums mārškāja Alsungā, Ēdolē u.c. cēlies ar 

asimilāciju no reāli iespējamā, bet rakstu avotos nefiksētā 

*māŗ(a)skāja (sal. Māŗa Kurzemē, piem.: mīļa Māŗa 

dusmojās uz jaunāmi sieviņām.. BW 1132 Kabilē). 

Variants mākāja Jūrkalnē radies, zūdot līdzskanim r aiz 

garā patskaņa. 

Nosaukums mālkāja ir rets, reģistrēts tikai Jūrkalnē. Šāds 

okazionālisms jeb viena teicēja runā lietots vārds izveidojies 

tautas etimoloģijā�, mēģinot cilmes ziņā neskaidro vārdu 

mārkāja vai mākāja pārveidot, sasaistot to ar citu – skaniski 

līdzīgu un saprotamu vārdu. 

                                                 
� Etimoloģija – konkrēta vārda izcelšanās īpatnību un radniecīgo 

sakaru skaidrojums (sk. VPSV). Tautas etimoloģijas piemēri 
sastopami vai katrā valodā: tā radies, piem., komponents jālga ‘kāja’ 
lībiešu valodas vārdā mōršjālga ‘kāzu ceremoniju vadītājs’ (arī 
mōršalga Kettunen 231), pārņemot to no latviešu valodas; sal. latv. 
apv. māršalks (BW 25739 Ancē; sal. māršalķis St. 1789 II 405), kas 
aizgūts no vācu Marschall. 
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Kurzemē un citos Latvijas novados eksistē līdzīgi nostāsti 

par noslēpumainiem un ļoti indīgiem radījumiem. Vistuvāk 

mārkāju atgādina Valgalē reģistrētā nosaukuma cirtējs 

skaidrojums: vectēvs stāstīja, ka cirtējs esot kā krupis, kā 

šķiedrākslītis ‘ķirzaka’; redzējis neviens to neesot, kodiens 

nonāvējot pēkšņi. 1985), Pastendē (Cirtējs mitinoties Krūziņu 

kapos. 1990), Popē (Cirtējs nocērt govi, govs nobeidzas tūlīt), 

Ugālē (Cirtējs ir ļoti indīgs, redzēts Sirguma muižas 

apkārtnē – Vēždūkas krastā, grantsbedrēs. 1990). 

Latviešu ticējumos cirtējs ir ne tikai minētā „indīgā” 

ķirzaka, bet arī kāds k ā p u r s  vai t ā r p s , piem., Upesgrīvā 

(cirtējs ir liels tārps, divi ragi, tumši brūns, zaļgans, garums 

kā lielais pirksts; dzīvo mežā, pie veciem kokiem piemīt, pie 

mizām .. teic, ka tas ir dikti indīgs. 1990), Ugālē, Vandzenē. 

Taču par cirtēju jeb nāvcirti, nāvcirksni u. tml. dēvē arī kādu 

noslēpumainu č ū s k u  (sarkano čūsku, gludeno čūsku), par 

indīgu uzskata pat g l o d e n i . Arī šie radījumi (izņemot 

odzi), tāpat kā ķirzaka patiesībā ir nekaitīgi.  

Latviešu ticējumos (plašākā skatījumā – indoeiropiešu 

tautu pasaules uzskatos) cilvēkam naidīgi spēki („indīgais” 

radījums, kas n o g a l i n a  l o p u s , piem., ķirzaka, čūska, 

krupis, pele, tārps, zebiekste, zivs) mājo pazemes valstī vai 

ūdenī; virszemē to piemājošanas vieta nereti ir kapsētas, kas 

norāda uz saistību ar mirušo dvēselēm (Kokare 1992, 68; par 
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minēto nostāstu izplatību Kurzemē, Vidzemē u. c. sk. 

Laumane 1995, 55).  Cilvēkam naidīgi spēki ir arī ļaunie gari 

kā lietuvēns un ragana, kas spēj pārvērsties, piem., par čūsku 

vai krupi (sal. raganas, lai glābtos no vajātājiem, pārvēršoties 

par krupjiem. Umurgā). Latviešu mitoloģijā ķirzaka 

interpretēta kā Zemes mātes simbols (Kursīte 1996, 388).  

Pazemes būtnes simbolizē arī auglību un dzīvības spēku. Šādu 

pretēju īpašību (radošā un iznīcinošā) apvienojums raksturīgs 

mitoloģiskai Mārai – govju un sieviešu aizgādnei, kas ir auglības 

veicinātāja, auguma sargātāja, uzturētāja, kā arī ņēmēja:  

Man apvilka mīļa Māra  Mīļas Māras istabiņa 

Līdz zemīti zīda svārkus,  Pilna sīku šūpulīšu; 

Lai ļautiņi neredzēja,  Kad to vienu kustināja, 

Māras dotas dāvaniņas.  Visi līdzi līgojās. 

(BW 1060, 1 Kandavā)         (BW 1872 Ēdolē,  

     var. Kandavā, Ugālē u. c.) 

Pirtiņā iedama,  Dod, Dieviņu, jauru miegu 

Metu zelta gabaliņu:  Maza bērna māmiņai; 

Ņem, Māriņa, zelta naudu, Nakti nāca mīļa Māra 

Neņem bērna augumiņu. Mazu bērnu kaitināt. 

 (BW 1096, 4 Lutriņos)  (BW 2000 Rāvā) 

  Ko Dievam es sariebu, 

  Ko mīļai Māriņai? 
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  Mazai man tēvs nomira, 

  Jaunai mira arājiņš. 

   (BW 27860 Raņķos) 

Svarīgi piebilst, ka lielākā daļa dainu par Māru pierakstītas 

Kurzemē (Kokare 1992, 47, 70). Par Māras cilmi latviešu 

mitoloģijā bijuši dažādi viedokļi; 20. gs. beigās nostiprinājies 

uzskats par pagānisko un kristietības priekšstatu saplūšanu 

Māras tēlā, atzīstot, ka tas „pārņēmis kādas citas senākas 

dievības funkcijas” (Kokare 1992, 70; plašāk sk. Mitoloģijas 

enciklopēdija, 2. sēj. 1994, 208, 209). 

Negatīvajās izpausmēs ar latviešu Māru daļēji saskaras 

lietuviešu folklorā sastopamā morė jeb laumė, kas kaitē 

cilvēkiem, nogalinot bērnus un mokot lopus; sal. liet. apv. 

morė ‘lauma, ragana’, morýtis ‘laumas bērns’ minēti 

galvenokārt pasakās un teikās no bijušās Austrumprūsijas 

(LKŽ VIII 351, 352). 

Baltu mitoloģijai tuva arī poļu resp. kašubu mora ar tās 

bagāto saturu: ‘dvēsele, kas atstāj aizmigušu cilvēku, spēj 

pārvērsties par peli, krupi, zalkti, nakts tauriņu, vilnas kamolu 

u. tml., moka cilvēkus un lopus (īpaši zirgus un jaunlopus), 

lietuvēns; ļauns gars, spoks; tumsa’, Mora-baba ‘(sieviešu 

kārtas) lietuvēns’ (Sychta III 102–105), ko atvedina no 

pirmslāvu *mora ‘mītiska būtne, parādība, kas moka cilvēku  
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miegā’ (Boriś, Popowska-Taborska 1999, 256, 257). Slāvu 

(krievu, baltkrievu utt.) mitoloģijā Мopa (Maрa) pirmatnēji 

iemieso nāvi, mēri; arī citu Eiropas tautu sieviešu kārtas 

mitoloģiskās būtnes vārds *Mōr- tiek asociēts ar nāvi *mer- 

(Мифы народов мира. I 531; II 110); sal., piem., vācu Mahr 

(Mar) ‘lietuvēns; spoks’, ar līdzīgām nozīmēm zviedru mara, 

norvēģu mare u. c. (ziemeļģermāņu ticējumos jau ap 9. gs., sk. 

Kluge 1975, 454). 

Līdz šim latviešu valodā mitoloģiskai Mārai nebija 

konstatēts atbilstošs sugasvārds: par J. Langes vārdnīcā fiksētā 

lietuvēna nosaukuma māravas, kas jau 18. gs. bijis reti 

sastopams (Lange 1773, 183), lietošanu mūsdienās ziņu nav, 

bet vārds Māra (arī Māŗa, Māre, Māriņa, Māršava) tiek 

atvedināts no Sv. Jaunavas Marijas vārda (ME II 585, EH I 

792, Siliņš 1990, 228). Iespējams, sugasvārds *māra 

‘mitoloģiska būtne (ragana, lietuvēns)’ ietverts Kurzemē 

sastopamās „indīgās” ķirzakas mārkājas nosaukumā, kas 

semantiski un izplatības ziņā saistāms ar liet. morė ‘lauma, 

ragana’, morýtis ‘laumas bērns’. 

Tādējādi nosaukumu mārkāja un tā variantus var 

interpretēt kā salikteņus ar vārdu kāja otrā daļā: sal. latv. kāja 

‘cilvēka, dzīvnieka ekstremitāte; (šaurākā nozīmē) pēda; 

(pārnestā nozīmē) balsts, pamats; kā daļa – atzarojums’. Vārda 
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mārkāja pirmatnējā nozīme varētu būt ‘mitoloģiskās būtnes 

*māras / Māras daļa – atzars (atvase, zīme)’. 

Šādam vārda mārkāja struktūras un pirmatnējās semantikas 

skaidrojumam ir vairāki pamatojumi. 

Pirmkārt, arī igauņu folklorā „indīgo ķirzaku” saista ar 

mītiskām būtnēm: sal. ig. palu nõid – burtiski „sila ragana, burve” 

(Wiedemann 762). 

Otrkārt, iepriekš izteiktā mārkājas nosaukuma skaidrojuma 

ticamību balsta Rietumlietuvas žemaišu izloksnes: piem., 

Klaipēdas rajonā Priekulē līdzīgi veidoto apzīmējumu laumės 

koja (burtiski „laumas, raganas kāja”) attiecina uz aizsargzīmi, 

ko zīmē uz durvīm pret raganām (Laumės koja yr penkiakampė 

žvaigždė .. ant staldžio durių, kad laumė nepultum į staldį pie 

arklių. LKŽ VI 292, 293. Tulkojumā: laumas kāja ir piecstūru 

zvaigzne.. uz staļļa durvīm, lai lauma neiekļūtu stallī pie 

zirgiem). Jāpiebilst, ka Rucavā to sauc par lietuvēna krustu. 

Šādu aizsargzīmi sastop arī citviet Latvijā (Uz kūts un staļļa 

durvīm jāraksta piecpakšu ‘piecstūru’ krusts, tad raganas 

neslauc govis un nejādelē zirgus. Umurgā). Piecstūru krustu 

tautas tradīcijā lietoja arī lībieši (sk. pàina-rišt Kettunen 270). 

Treškārt, nozīmes pārnesumam kāja ‘ķermeņa daļa’ → 

‘priekšmets’ → ‘dzīva būtne’ paralēles sastopamas arī citās 

valodās, piem., poļu literārajā valodā odnoga (sal. poļu noga 

‘kāja’) lieto ar nozīmēm: 1. atzarojums (ceļa, upes u. tml.);    
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2. zaļā atvase; 3. līcis, bet kašubu izloksnēs vārdam reģistrēta 

arī 4. nozīme ‘ģimenes atvase, jaunā paaudze (piem., dēls)’ 

(Sychta III 288).  

Ar mārkāju saistītie nostāsti Rietumkurzemes vidienē 

(kompaktāk izplatīti Alsungas suitu novadā) ir īpaša un 

neparasta parādība. Pirmkārt, tie atspoguļo reālo un 

mitoloģisko priekšstatu saplūšanu: sila ķirzakai tiek piedēvētas 

mītisko (pazemes) radījumu pārdabiskās – nāvējošās – spējas; 

otrkārt, tie apliecina seno mītu dzīvotspēju un saglabāšanos 

tautas apziņā arī mūsdienās – 20./21. gs. mijā.  

Lai izprastu vārdu – tā struktūru un cilmi (motivāciju un 

pirmatnējo nozīmi resp. vārda etimoloģiju), dažkārt 

jāiedziļinās ne vien valodas vēsturē, citu valodu dotumos, bet 

jānoteic, jāatklāj arī skaidrojamā priekšmeta vai jēdziena vieta 

reālajā un mītu pasaulē.  
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Attēls: sila ķirzaka mārkāja 

 

Sila ķirzaka pieder pie retām un aizsargājamām sugām (sk. 

Sarkanā grāmata. Retās un iznīkstošās dzīvnieku un augu 

sugas / LPSR ZA Bioloģijas institūts. Atb. red. Gunārs 

Andrušaitis / Rīga: Zinātne, 1985. 343. lpp.; sk. LR Ministru 

Kabineta Noteikumus Nr. 396 un Nr. 627, 27.07.2004). 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls: sila ķirzaka un sila ķirzakas tēviņš 
Sk. www.latvijasdaba.lv 
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Сталтмане, B. Латышская антропонимия. Фамилии. Москва, 

1981. 

ЭСРЯ – Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка 

(перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева). Том II. 

Москва, 2004.  
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C i t i  s a ī s i n ā j u m i  
 
adj. – adjektīvs (īpašības 

vārds) 

adv. – adverbs (apstākļa 

vārds) 

adv. noz. – adverba nozīmē 

apv. – apvidvārds  

dat. – datīvs 

dem. – deminutīvs  

dsk. – daudzskaitlis 

humor. – humoristiski 

ig. – igauņu 

iron. – ironiski 

izl. – izlokšņu 

latv. – latviešu 

līb. – lībiešu 

liet. – lietuviešu 

lok. – lokatīvā 

mājv. – mājvārds 

niev. – nievājoši 

novec. – novecojis 

noz. – nozīme (nozīmē) 

pārn. noz. – pārnestā 

nozīmē 

pv. – personvārds 

resp. – respektīvi 

sar. – sarunvalodā 

subst. – substantīvs 

(lietvārds) 

uzv. – uzvārds 

vēst. – vēsturiski 

(historisms) 

v. – (priekš)vārds 

vienk. – vienkāršruna 

vietv. – vietvārds 

(toponīms) 

zobg. – zobgalīgi  
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K o p s a v i l k u m s  
 

Rezumējot vārda kāja lietojumu lauku latviešu valodā, 

jāatzīst, ka grāmatā ir iezīmētas šī lauka aprises, bet ne tā 

galīgās robežas. Vārda kāja lietojumi latviešu literārajā valodā, 

folklorā un izloksnēs ir spilgti un daudzveidīgi.  

Vārdam kāja konstatētas 10 nozīmes; sekundārās nozīmes 

izveidojušās ar metonīmisku vai metaforisku vārda nozīmes 

pārnesumu, piem., kāja ‘apakšējā ekstremitāte (cilvēkam); 

balsta un kustību orgāns (dzīvniekam)’ → ‘kājas daļa jeb 

pēda’; kāja’ → ‘kāda priekšmeta vai rīka daļa’, ‘kāja’ → ‘auga 

daļa’, ‘kāja’→ ‘ģeogrāfisks objekts vai tā daļa’. 

Latviešu valodā ar vārdu kāja (resp. komponentu -kāja,              

-kāje, -kājis) darināts ap 160 dažādas nozīmes lietvārdu, piem., 

augu, dzīvnieku, personu, priekšmetu nosaukumi. 

(Salīdzinājumam var minēt, ka lietuviešu valodas 20 sējumu 

vārdnīcā Lietuvių kalbos žodynas iekļauts ap 350 lietvārdu un 

īpašības vārdu ar komponentu -kojis, -koje.) 

Latviešu valodā vārds kāja ir produktīvs arī īpašvārdu 

darināšanā: Latvijā apzināti 112 vietvārdi (galvenokārt pļavu, 

purvu, mežu nosaukumi) ar komponentu -kāja vai -kājiņa 

(retāk -kājele, -kājene). Pēc rīcībā esošiem materiāliem, 19. gs. 

avotos fiksēts ap 40 mājvārdu, kam otrajā daļā ir -kājas vai      

-kāji, un pāri par 30 līdzīgas semantikas uzvārdu ar 



126 
 

komponentu -kāja vai -kāj(i)s. Daļa šo iesaukas cilmes 

uzvārdu atrodama jau senākajos 15./16. gs. Kurzemes un 

Rīgas uzvārdu avotos.  

Kājas ir arhaisks un spilgts tēls latviešu tautas domāšanā un 

valodā. Tā izteiksmes tēlainība, stabilitāte un vērtība izpaužas kā 

leksēmas kāja klātesamība dažāda satura, žanra un stila tekstos. 

Piemēram, K. Barona Latvju dainās vārds kāja(s) resp. kājiņa(s) 

minēts vairāk kā 3000 reižu (šajā skaitā ietverti arī vārda kāja 

atvasinājumi, salikteņi, vārdkopas, kā arī to locījumu formas). 

Tas sastopams arī latviešu ticējumos un mīklās.  

Grāmatā apkopots ap 150 frazeoloģismu, kā arī ap 50 

sakāmvārdu un parunu ar vārdu kāja. Sakāmvārdā paēdis min 

medu ar kājām gramatiskā konstrukcija mīt ar kājām norāda uz 

darbības līdzekli. Savukārt konstrukcija (medu) mīt pa kājām, 

kas raksturo darbības vietu un veidu (sal., piem., lai ziediņi 

nenobira pa ļautiņu kājiņām. BW 1107,1), izmantota garīga 

satura teksta veidošanā: Paēdis arī tīru medu miņ pa kājām, bet 

izsalkušam viss rūgtums ir salds (Zalamana sakāmie vārdi, 

27. nod. 7. p. / Bībele. Jelgava 1905). 

Konstatējot izteicienu medu mīt pa kājām bībeliskā tekstā, ir 

iespējams noskaidrot tā pirmlietojumu latviešu rakstu valodā. Un 

tā Bībeles 1689. g. izdevumā, latviskojot kanoniskā teksta 

jēdzienu ‘labumu noniecināt’, Ernestam Glikam atbilstošais 

Zalamana sakāmvārdu (27. nod. 7.) pants skan šādi: Ēdusi 
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Dvēsele ir medu min pa kājām.. Svarīgi piebilst, ka Georgs 

Mancelis minēto konstrukciju savā Zalamana sakāmvārdu 

1637. g. tulkojumā nav lietojis, bet izmantojis verbu saspārdīt 

(medu), kas izsaka (semantiski) aktīvāku, agresīvāku un 

(gramatiski) pabeigtu darbību: Pilla Dvēsele saspārda ir tīru 

Medu / bet izsalkušai Dvēselei ir viss rūgtums salds. 

Kā vienā, tā otrā gadījumā latviešu valodā ir meklēti 

jēdzieniski ekvivalenti senebreju teksta satura atveidei (sal. 

minētā panta burtisku tulkojumu: „Pilna dvēsele neieredz / ienīst 

medu, bet izsalkušai dvēselei rūgtums salds”)∗. Ar. E. Glika 

Bībeles tulkojumu 17. gs. beigās garīgajos rakstos tika 

nostiprināts kāds latviešu valodai raksturīgs izteiciens. 

                                                 
∗ Sk. pielikumā Bībeles panta tulkojumus vairākās valodās. 
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P i e l i k u m s  
 

Zālamana sakāmvārdi 
(27. nod. 7. pants) 

 
.ַמר ָמתֹוק-ָּכל, ְונֶֶפׁש ְרֵעָבה   ; ָּתבּוס נֶֹפת, נֶֶפׁש ְׂשֵבָעה    

7 The full soul loatheth a honeycomb; but to the hungry soul 
every bitter thing is sweet. 
 

Hebrew - English Bible 
According to the Masoretic Text 

and the JPS 1917 Edition 
© 2005 all rights reserved to Mechon Mamre for this HTML 

version 
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2827.htmA 

 
*** 

7 ψυχὴ ἐν πλησµονῇ οὖσα κηρίοις ἐµπαίζει, 
ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκέα φαίνεται.  
7 A full soul scorns honeycombs; but to a hungry soul even 
bitter things appear sweet.  
 

The Greek Old Testament (Septuagint) 
http://www.ellopos.net/elpenor/greek-

texts/septuagint/chapter.asp?book=26&page=27 
 
*** 

anima saturata calcabit favum anima esuriens et 
amarum pro dulce sumet 
7 A soul that is full shall tread upon the honeycomb: and a 
soul that is hungry shall take even bitter for sweet. 
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Latin Vulgate 
http://www.latinvulgate.com/verse.aspx?t=0&b=22&c=27 
 

*** 
7 Сытая душа попирает и сот, а голодной душе 
все горькое сладко. 
 7 ψυχὴ ἐν πλησµονῇ οὖσα κηρίοις ἐµπαίζει, ψυχῇ 

δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκέα φαίνεται. 

 
Из цикла «Библия (Синодальный перевод)». Дата создания: 
Написание было завершено ок. 717 г. до н. э., опубл.: 1876 

г.. Источник:Синодальный перевод, 1876 г. 
http://ru.wikisource.org/wiki/ 

 
 

  

 

 
 


