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BALTIJOS SKYRIAUS XIII 
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Vilnius, 1–2 October 2009 
 

В
�#�$%, 1–2 �&'()	( 2009 *. 
 

Vilnius, 2009 m. spalio 1–2 d. 

 
Agenda / П�в����� / Programa 

 

Seminaro vieta: Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), Gedimino pr. 19  (1 aukštas, 129 kab.) 

Address / A&'(): National Land Service, Gedimino pr. 19, 129 room.  

Atsakingieji asmenys / Contact persons: Danutė Mardosienė +370 698 39682, Aistė Pangonytė +370 680 28335  

Pranešimų laikas / Time for the presentation 15–20 min. / В	�F( �G п	�з��'Gц
$ 15–20 F
�.  
 
 

1th October / 1 ������� / Spalio 1 d. 

 

08.30–09.00 Registration / 2(34)5'6ц48 Registracija 

09.00 Opening of the meeting / J'&	K'
� зG%�LG�
( Seminaro atidarymas 

 Greetings from the officials / П	
в�'%'в
� �' �ф
ц. �
ц NŽT vadovo sveikinimo žodis  

 The millennium of the name of Lithuania / �%зв%()* 
)+в, 
1000 ./+ – Dr. Antanas SMETONA, Dean of the Faculty of 
Philology at the Vilnius University 

„Lietuvos vardo tūkstantmetis“ – dr. 
Antanas Smetona, Vilniaus 
universiteto Filologijos fak. dekanas 

 Introduction of delegates and adoption of the agenda / 
П	�L%'Gв���
� L���*Gц
W, �)%XжL��
� 
 п	
�('
� п�в�%'&
 
зG%�LG�
(  

Delegacijų prisistatymas, 
darbotvarkės tvirtinimas  

 Information on the 25th Session of UNGEGN (Nairobi, May 
2009) – Dr. Peeter PÄLL (EE) // �(ф245%ц)7 2 4%82+/ 25-
2; </<<)) �4=пп, ?@<п/4+2в ��� п2 H/2H4%ф)J/<@)5 
(%зв%()75 – В�GL
F
	 \J]^_`a^b (RU)  

P. Pällio ir V. Boginskio 
informaciniai pranešimai apie 
UNGEGN 25-ąją sesiją 2009 m. 
gegužę Nairobyje 

09.45–12.30   1th meeting / 1-�� зG%�LG�
� (Estonia / j%'��
() 1-asis posėdis  
(pirmininkauja Estijos atstovas) 

 Information on the national standardization of geographical names 
in countries during 2008–2009 // >??@щ(B48 п'(&)56в45(E(F 
)5'6B ? '6@?56х п? B6ц4?B6EHB?F )56B&6'54з6ц44 
3(?3'6ф4K()L4х B6зв6B4F, п'?в(&(BBMх в  2008-2009 33.  

Geografinių pavadinimų nacionalinės 
standartizacijos darbai 2008–2009 
m., teisės aktų reguliuojančių 
geografinių pavadinimų vartoseną, 
pasikeitimai 

1.  �(ф245%ц)7 2 4%82+%х, в,п2.(/((,х в �2<<);<@2; 
Ф/W/4%ц)) в 28.%<+) <+%(W%4+)з%ц)) H/2H4%ф)J/<@)х 
(%зв%(); – C�	*�W Шm`noaJВ, pG	
�G pJqJЗJВo 
(q�%	��%'	), Dr. В�GL
F
	 \J]^_`a^b (Ц_^^]o
a; RU) 

Geografinių pavadinimų 
standartizacijos darbai Rusijos 
Federacijoje  

2.  Work with Place Names in Estonia – Aule KIKAS (EE), 
Estonian Ministry of the Interior, Chief Specialist; Secretary of 
Place Names Board of Estonia  

Vietovardžių norminimo darbai 
Estijoje 

10.30–10.50 Coffee break / П('('Mв B6 L?ф( Kavos pertraukėlė 

3.  �(ф245%ц)7 2 з%@2(2W%+/.e<+в/ �2<<);<@2; 
Ф/W/4%ц)) в 28.%<+) (%)5/(2в%(); H/2H4%ф)J/<@)х 
28f/@+2в – pG	
�G pJqJЗJВo (RU), Ф�L�	G�#�G( %�Xж)G 
*�%XLG	%'в����W 	�*
%'	Gц

, &GLG%'	G 
 &G	'�*	Gф

, 
�GxG�#�
& �'L��G �G
F���вG�
W *��*	Gф
x�%&
х �)z�&'�в 

Informacija apie Rusijos Federacijos 
geografinių vardų įstatymus  

4.  Implementation of National Spatial Data Infrastructure Lietuvos nacionalinės erdvinės 



� ��

in Lithuania: INSPIRE and  LGII – Dr. Saulius URBANAS 
(LT), National Land Service, Cadastres and Geodesy Department, 
Director of the department 

infrastruktūros vystymas: INSPIRE 
direktyva ir LGII projektas 

5.  New administrative territorial changes in Latvia / �2в,/ 
%W5)()<+4%+)в(2-+/44)+24)%.e(,/ )з5/(/()7 в 

%+в)) – Dace KAVACE (LV), Laboratory of Toponymy, 
Board of Cartography, Latvian Geospatial Information Agency, 
Deputy Head of the Laboratory 

Administracinio teritorinio Latvijos 
suskirstymo pakeitimai 

6.  National projects and products of Lithuania – Mindaugas 
PAŽEMYS (LT, „GIS-centras”, SE, Deputy director), Birutė 
VILŪNAITE (Project manager) 

Lietuvoje vykdomi nacionaliniai 
projektai ir produktai  

 Discussion / В?п'?)M Diskusijos 

12.30–13.30  Lunch / X@(&(BBMF п('('Mв  Pietų pertrauka 

13.30–17.00 2th meeting / 2-�� зG%�LG�
� (Latvia / �G'в
()  1-asis posėdis  
(pirmininkauja Latvijos atstovas) 

  National toponymic data files, registers and gazetteers / >?)5?8B4( 
'6з'6@?5L4 B6ц4?B6EHBMх ZE(L5'?BBMх L656E?3?в, '(()5'?в 4 
36з(54'?в 3(?3'6ф4K()L4х B6зв6B4F 

Nacionaliniai geografinių objektų 
registrai, duomenų bazės, žemėlapiai, 
portalai 

7.  Address registre of Lithuania  – Kipras MENSEVIČIUS 
(LT), the Centre of Registers, Head of department  

Lietuvos adresų registro 
vietovardžiai (VĮ Registų centras)  

8.  Place names and address data qualitity – Mall KIVISALU 
(EE), Estonian Land Board, Acting Head of Bureau of Address 
Data  

Vietovardžių ir adreso duomenų 
kokybė  

9.  Development of Rivers, lakes and ponds cadastre of the 
Republic of Lithuania – Gediminas DŪDĖNAS, Kristina 
GURJANOVAITĖ (LT), Environmental Protection Agency by 
the Order of the Minister of the Environment of the Republic of 
Lithuania   

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro 
tvarkymas (Aplinkos apsaugos 
agentūra) 

10.  �2п2()5, ./<2в в 5%+/4)%.%х ./<2=<+42;<+в% 
)+в, 
– Mindaugas VOSYLIUS (LT), State Forest Survey Service 

Miškų vietovardžiai miškotvarkos 
medžiagoje (Valstybinė miškotvarkos 
tarnyba) 

11.  �24<@)/ @%4+, 
)+в, / Charts of Lithuania – Viktoras 
LIULYS (LT), Lithuanian Maritime Safety Administration, Head 
of Hydrographic and Aids to Navigation Division 

Lietuvos jūrlapiai ir leidiniai 
(Lietuvos saugios laivybos 
administracijos Hidrografijos ir 
navigacinių įrenginių sk.) 

15.10–15.20 Coffee break / П('('Mв B6 L?ф( Kavos pertraukėlė 

12.  Latvian Geographical Names On The Web And Other 
Publications / ]��*	Gф
x�%&
� �GзвG�
( �G'в

  �G 
в�)%GW'Gх 
 в L	X*
x пX)�
&Gц
(х – Vita STRAUTNIECE 
(LV), Laboratory of Toponymy, Board of Cartography, Latvian 
Geospatial Information Agency; Head of the Laboratory 

Latvijos geografiniai pavadinimai 
internete ir spaudiniuose 

13.  Towards integrated European toponymy: EuroGeoNames 
and EuroRegional Map – Dr. Giedrė BECONYTĖ (LT, „GIS-
Centras“, SE), Birutė VILŪNAITĖ (LT, „GIS-Centras“, SE), 
Danutė MARDOSIENĖ (LT, National Land Service)  

Europos toponimijos bendrumo 
link: „EuroGeoNames“ ir 
„EuroRegional Map“ („GIS-
Centras“, NŽT) 

14.  Geoinformational Database of Toponyms at Institute of 
the Lithuanian Language – Audrius KRYŽANAUSKAS (LT), 
system analyst at the Institute of the Lithuanian Language, the 
Institute of Geology and Geography  

Lietuvių kalbos instituto 
vietovardžių geoinformacinė 
duomenų bazė (LKI, Geologijos ir 
geografijos institutas) 

15.  Overview of Maps.lt portal – Artūras PALTARACKAS (LT), 
UAB „Hnit-Baltic“  

Portalo Maps.lt pristatymas (UAB 
„Hnit-Baltic“) 

 Discussion / В?п'?)M Diskusijos 

 DVD film or movie about the project EuroGeoNames (5 min) Filmuko apie Europos vietovardžių 
projektą peržiūra (anglų k., 5 min.)  



� ��
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09.00–10.20 3th meeting / 3-� зG%�LG�
�  (Russia /q�%<
() 3-iasis posėdis  
(pirmininkauja Rusijos atstovas) 

 Information about the cartographic products, reference books and 
other materials in the exposition / aBф?'b6ц48 ? п'(&)56вE8(bMх 
в ZL)п?з4ц44 L6'5?3'6ф4K()L4х п'?4зв(&(B4F 4 )п'6в?KBMх 
4з&6B4F п? 3(?3'6ф4K()L4b B6зв6B48b. 

Informacija apie eksponuojamus 
leidinius 

1 (16) Information about the works in the standardisation of the 
geographical names / �(ф245%ц)7 2 4%82+%х в 28.%<+) 
<+%(W%4+)з%ц)) H/2H4%ф)J/<@)х (%зв%(); – Jūratė 
PALIONYTĖ (LT), State Commission of the Lithuanian 
Language, Deputy Chairperson / зGF�%'
'��# ]�%XLG	%'в����W 
&�F
%%

 п� �
'�в%&�FX (зK&X 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
darbai vietovardžių standartizacijos 
srityje (VLKK) 

2 (17)  Lithuanian Project of Multivolume Dictionary Place-
Names of the World. Some Aspects of Compilation – Rita 
TRAKYMIENĖ (LT), Science & Encyclopaedia Publishing 
Institute 

Daugiatomio „Pasaulio vietovardžių 
žodyno“ rengimas (MELI)  

3 (18)  Toponymic Guidelines (for map and other editors) – 
Iryna RUDENKO (UA) State Scientific Production Enterprise 
“Kartographia”, Editor-in-chief) 

Vietovardinės rekomendacijos 
žemėlapių redaktoriams 

4 (19) �+2J(/()7 в п4%в).%х +4%(<@4)пц)) ?<+2(<@)х 
+2п2()52в 4=<<@)5) 8=@в%5) – Peeter PÄLL (EE), Insitute 
of the Estonian Language, Head, Department of Language 
Planning  

Estijos vietovardžių perrašos rusų 
kalbos rašmenimis pakeitimai 

10.20–10.40   Coffee break / П('('Mв B6 L?ф( Kavos pertraukėlė 

10.40–12.30  

 
4th meeting / 4-� зG%�LG�
�  (Lithuania / �
'вG) 4-asis posėdis  

(pirmininkauja Lietuvos atstovas) 

5 (20)  Х%4%@+/4(,/ 2;@2()5, п2H4%()J(2; п2.2<, 
)+в, – 
Tomas DUKSA (LT), National Land Service 

Lietuvos pasienio ruožo 
charakteringi oikonimai (NŽT) 

6 (21)  Minority place names in Poland  – Maciej ZYCH (PL) 
Commission on Standartization of Geographical Names Outside 
the Republic of Poland, Vice-Chairman)  

Tautinių mažumų vietovardžiai 
Lenkijoje 

7 (22) �%з4%8%+,в%()/ 8%з, W%((,х )<+24)J/<@)х 
+2п2()5%х п2H4%()Je7 – Dr. Alma RAGAUSKAITĖ (LT), 
^�%'
'X' �
'�в%&�*� (зK&G 

Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir 
užribio) vietovardžių bazė (LKI) 

8 (23)  �)W42()5,  �=в%.@)) 
)+в, в @2(ц/ XVIII в/@% (п2 
п/4в2; +2п2H4%ф)J/<@2; <f/5@/) – Romualdas GIRKUS 
(LT, Institute of Aerial Geodesy), Rimantas ŠLINKŠIS (LT, 
Ministry of National Defence Republic of Lithuania)  

Lietuvos Suvalkijos XVIII a. pab. 
vandenvardžiai (pagal pirmąją 
topografinę nuotrauką) 
(Aerogeodezijos institutas, KAM)  

9 (24)  Lietauka river on maps of Lithuania / q�&G d(56eL6 �G 
&G	'Gх �
'вK – Danutė MARDOSIENĖ (LT), National Land 
Service 

Lietaukos upė žemėlapiuose (NŽT) 

 DVD film about the Photo album “Unseen Lithuania”, 2009 / DVD 
ф4EHb ? ф?5? в 6EH@?b( «j(в4&(BB68 d45в6», 2009 (10 min) 

M. Jovaišos fotoalbumo ,,Neregėta 
Lietuva‘‘ pristatomasis filmukas (10 
min., anglų k., 2009) 

12.30–13.00 Preparations for the next meeting of the Baltic Division and 
participation in the 26th Session of the United Nations Group of 
Experts on Geographical Names (2011) // J п�L*�'�в&� & 
%��LX$щ�FX зG%�LG�
$ \G�'
W%&�*� �'L��G 
 XxG%'
$ в 
	G)�'�  LвGLцG'# ш�%'�W %�%%

 ]	XппK �&%п�	'�в JJ_ п� 
*��*	Gф
x�%&
F �GзвG�
(F (2011 *.)  

Tolesnio UNGEGN Baltijos skyriaus 
darbo planavimas, pasirengimo 
UNEGN 26-ajai sesijai (2011) 
klausimai 

 Discussion and adoption of the report of the 13th meeting // 
J)%XжL��
� 
 п	
�('
� 
'�*�в�*� п	�'�&��G '	
�GLцG'�*� 
зG%�LG�
( J'L��G  

Diskusijos ir UNGEGN Baltijos 
skyriaus 13-ojo seminaro protokolo 
tvirtinimas 

____________________________________  



 

 

Apie UNGEGN ir Baltijos skyrių 

 

Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupė (UNGEGN) yra viena iš septynių Jungtinių Tautų 
Ekonominės ir socialinės tarybos (ECOSOC) padalinių. Kaip ECOSOC’o padalinys, grupė įkurta 1972 m., tačiau 
savo veiklos metus skaičiuoja nuo pirmosios Geografinių vardų standartizacijos konferencijos 1967 m. Geografinių 

vardų standartizacijos klausimai tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai susiję su teritorijų planavimu, taikos palaikymu, 
navigacija, prekyba, kultūros paveldo išsaugojimu, pagalba katastrofų metu. Todėl kas penkerius metus rengiamos 

konferencijos tam, kad šalių narės pasidalytų naujausia informacija apie geografinių pavadinimų kaupimą, 
norminimą, pakeitimus, duomenų bazes, perrašos taisykles.  

Geografinių pavadinimų ekspertų grupę sudaro 23 kalbiniai, regioniniai skyriai (Baltijos skyrius vienas iš jų) ir 10 
darbo grupių (Šalių pavadinimų, Vietovardžių duomenų bazių, Terminologijos, Lotynizacijos, Tradicinių 

vietovardžių ir kt.). Skyriai ir grupės keičiasi informacija apie nuveiktus darbus per sesijas (rengiamas kas dveji 
metai). Šalims, kuriose nėra geografinių pavadinimų tvarkymo politikos, institucijų, koordinuojančių geografinių 

vardų rinkimą, kaupimą, norminimą, kartografavimą, daugiau patirties turinčios šalys organizuoja paramą ir 
mokymus.  

UNGEGN Baltijos skyrius įkurtas 1992 m. per 6-ąją standartizacijos konferenciją. Skyriui narių teisėmis priklauso 
Estija, Latvija, Lietuva ir Rusija. Pirmininkaujanti ir pavaduojanti šalys renkamos konferencijų metu (kas penkeri 
metai). Nuo 2007 m. rugsėjo skyriaus pirmininkė – Estijos atstovė Aule KIKAS, pavaduotojas – Rusijos atstovas 
Vladimiras BOGINSKIS. Skyriaus seminarai su retomis išimtimis vyksta kasmet (Lietuvoje – 2000 m., 2004 m., 

2009 m.), į juos kviečiami stebėtojai iš Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Švedijos ir kitų kaimyninių šalių. 

Lietuvos geografiniai pavadinimai sukaupti tarpukariu ir iš esmės sunorminti, oficialūs teisės aktai reguliuoja jų 
vartoseną viešajame kontekste ir oficialiuose žemėlapiuose. Nacionaliniu lygiu už vietovardžių norminimą atsakinga 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (nustatant normines vietovardžių formas bendradarbiaujama su mokslo 
institutais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, seniūnijomis ar vietos gyventojais), už geografinių pavadinimų 

vartojimą oficialiuose žemėlapiuose – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Šalyje nėra veikiančio 
vieno geografinių pavadinimų standartizaciją nustatančio teisės akto, nuostatos dėl įvairių geografinių objektų 

pavadinimų norminės formos nustatymo fiksuotos įvairiuose teisės aktuose, kaupiamos atskiros skirtingų objektų 
pavadinimų ir kitos geografinės informacijos duomenų bazės. Paskutinį dešimtmetį tarp šių duomenų bazių pradėtos 

kurti sąsajos, vyksta bendrinimo darbai (pvz., LGII).  

Estijoje veikia Geografinių pavadinimų įstatymas, jo reguliuojamus klausimus sprendžia Vietovardžių taryba 
(steigėja – Estijos Vyriausybė, taryba atskaitinga Vidaus reikalų ministerijai), kurią sudaro kalbininkai, geografai, 

kartografai, Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų, Savivaldybių asociacijos atstovai.  

Latvijoje už vietovardžių norminimą ir vartojimą žemėlapiuose atsakinga Latvijos geografinės erdvinės informacijos 
agentūra, veikia Kartografijos taryba ir Toponimijos laboratorija.  

Rusijos Federacijoje veikia Geografinių pavadinimų įstatymas. Po valstybinių institucijų pertvarkos nuo 2009 m. 
pagrindinės geografinių vardų standartizacijos funkcijos pavestos Federalinei valstybės registrų, kadastro ir 

kartografijos tarnybai, veikiančiai prie Ekonomikos ministerijos.  

 

Plačiau apie organizaciją UNGEGN http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/about_us.htm  

Plačiau apie Baltijos skyrių http://www.eki.ee/knn/ungegn/  

*** 

Nacionalinė žemės tarnyba http://www.nzt.lt  

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbas vietovardžių srityje  
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/lietuvos-vietovardziai.html  


