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PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS  
 

1. Sergej Šestakov, Marina MOROZOVA, dr. Vladimir BOGINSKIJ (RU)  

Rusijos Federacijos darbai geografinių pavadinimų standartizavimo srityje  

Geografinių pavadinimų teisinio reguliavimo pagrindai Rusijos Federacijoje padėti 1997 gruodžio 18 d. 
priėmus Geografinių objektų pavadinimo įstatymą. 2008 metais priimtas šio įstatymo pakeitimo įstatymas. 
Parengtas Geografinių objektų pavadinimų norminimo tvarkos aprašas (teikiamas tvirtinti Vyriausybei).  

Nuo 2008 m. reorganizuojama vykdomosios valdžios sistema ir struktūra, valstybės politikos geodezijos, 
kartografijos ir geografinių pavadinimų srityje kūrimas ir vykdymas perduotas Rusijos Federacijos Ekonomikos 
ministerijai (Минэкономразвития России), o Federalinės geodezijos ir kartografijos agentūros funkcijos 
perduotos šiai ministerijai pavaldžiai Federalinei valstybės registro, kadastro ir kartografijos tarnybai (Росреестр). 
Šiai tarnybai pavesti Valstybės geografinių pavadinimų katalogo kūrimo darbai, geografinių pavadinimų 
norminimas, taip pat suteikiamų ar keičiamų pavadinimų ekspertizė, tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje. 
Geografinių pavadinimų komisijos darbas dėl reorganizacijos pristabdytas.  

Pranešime apžvelgiami paskutiniai darbai nacionalinės standartizacijos srityje, teikiama pavyzdžių, 
vardijami svarbiausi pastarojo laikotarpio kartografijos leidiniai. Pranešama, kaip sekasi tarptautinio naudojimo 
žemėlapiuose taikyti transliteracijos taisykles, patvirtintas per paskutiniąją, penktąją UNGEGN konferenciją. Taip 
pat skelbiama, kokiuose tarptautiniuose renginiuose 2007–2009 m. dalyvavo Rusijos specialistai.  

 

2. Aule KIKAS (EE)  

Estijos vietovardžių tarybos darbai 2009 m.  

Estijos vietovardžių taryba suburta geografinių pavadinimų nustatymo klausimams spręsti, ji koordinuoja ir 
organizuoja šios srities veiklą; pagal nuostatus renkasi ne mažiau kaip du kartus per metus; veikia darbo grupės; 
rengiami mokymai.  

2009-ųjų Vietovardžių tarybos veiklos santrauka:  

• surengta 20 mokymo kursų 500 valdininkų, kurių darbas susijęs su geografiniais pavadinimais;  

• lapkritį rengiamas 7-asis seminaras geografinių pavadinimų tema;  

• Kelių departamentui pateikti siūlymai dėl estiškos kilmės, bet už Estijos ribų esančių vietovardžių rašybos;  

• svarstyti naujųjų ir istorinių vietovardžių vartojimo klausimai;  

• sprendžiama problema dėl oro uosto pavadinimo gyvo asmens vardu: Talino oro uostas pervadintas į 
Talino Lenarto Merio oro uostas (nebūdinga);  

• naujojo Geografinių pavadinimų registro pateikimas vartojimui;  

• pasirengimas Geografinių pavadinimų įstatymo pakeitimams;  

• bendradarbiaujama su Estų kalbos institutu: rengiama Estų kalbos ugdymo 2011–2017 m. programa ir 
Vietovardžių žodynas.  

  

10. Mindaugas VOSYLIUS (LT) 

MIŠK Ų VIETOVARDŽIAI MIŠKOTVARKOS MEDŽIAGOJE 

Inventorizacijos duomenų pagrindu Lietuvoje kuriama ir tvarkoma Miškų kadastro integruota informacinė 
sistema, kurią sudaro miško sklypų aprašomųjų duomenų, sklypų grafinių duomenų ir kitos duomenų posistemės. 
Duomenų bazių pagrindu gaminama įvairios paskirties miškotvarkos kartografinė medžiaga. Visoje miškotvarkos 



kartografinėje ir projektinėje medžiagoje naudojami vietovardžiai – administracinių vienetų, miškų ir jų dalių, 
miško žemėje esančių saugomų teritorijų, upių ir ežerų, kitų objektų pavadinimai. Pagrindinis miškų pavadinimų 
šaltinis yra „Lietuvos miškų vardynas“, išleistas 1994 m. Lietuvos miškininkų sąjungos ir Valstybinio 
miškotvarkos instituto iniciatyva. Dabar yra galimybė miškų vietovardžių identifikavimo darbą tęsti gamtiniu-
geografiniu principu, todėl registravimo vienetu pasirinktas miško masyvas. 

 

11. Viktoras LIULYS (LT)  

Lietuvos jūrlapiai ir leidiniai  

Jūrlapių pobūdį ir kokybę lemia parengiamieji redakciniai darbai. Pirmiausia renkama kartografinė ir 
tekstinė medžiaga. Renkant tekstinius duomenis remiamasi šiais nuolat atnaujinamais šaltiniais:  

1) miestų ir gyvenamųjų vietovių, upių vardai imami iš Lietuvos topografinių žemėlapių, dėl norminės jų 
formos tikslinamasi „Lietuvos vietovardžių žodyne“ (el., 2007, http://lkz.mch.mii.lt/Vietovardziai/);  

2) navigacinių ženklų, švyturių, molų, pirsų pavadinimus teikia VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcija pagal 
patvirtintus techninius pasus;  

3) prireikus geodezijos punktų pavadinimai imami iš Lietuvos geodezijos punktų katalogo;  

4) į žemėlapius patenkančių objektų, esančių už Lietuvos teritorijos ribų, pavadinimai imami iš atitinkamų 
valstybių navigacinių žemėlapių.  

Visa žodinė informacija (pavadinimai, pastabos, legendos) žemėlapiuose teikiama dviem kalbomis – 
lietuvių ir anglų. Pagal tarptautines nuostatas kitokio raidyno vietovardžiai gali būti teikiami transkribuoti arba 
transliteruoti. Lietuvos jūrlapiuose teikiamos transliteruotos formos. Tai sukelia šiokių tokių nepatogumų, 
pirmiausia dėl tarimo, pvz.: Šventoji kiriliškais rašmenimis perrašoma kaip Свянтойи (pagal tarimą tiksliau – 
Швянтойи). Svarstytinas klausimas, ar nevertėtų pereiti prie transkripcijos.  

Lietuvos saugios laivybos administracijos Hidrografijos ir navigacinių įrenginių skyriaus uždavinys – 
surinkti tikslius tekstinius duomenis, reikalingus rengiant jūrlapius.  

 

13. Dr. Giedrė BECONYTĖ, Birutė VILŪNAITĖ, Danutė MARDOSIENĖ (LT)  

Europos toponimijos bendrumo link: „EuroGeoNames“ ir „EuroRegional Map“  

Lietuva dalyvauja keliuose geografinių duomenų integracijos projektuose, koordinuojamuose 
EuroGeographics. Pranešime išskiriami projektai EuroGeoNames and EuroRegional Map: jų siekis – sukaupti ir 
sujungti į vieną sistemą visos Europos geografinę informaciją. EuroGeoNames pradėtas kaip grynai vietovardinis 
projektas, tačiau greta daugiakalbės vietovardžių duomenų bazės reikalingi ir žemėlapiai, kuriuose vietovardžiai 
būtų pavaizduoti, ir paieškos galimybės. EuroRegional Map yra 1:250000 mastelio Europos geografinių duomenų 
bazė. Lietuva sėkmingai dalyvauja abiejuose minėtuose projektuose.  

 

14. Audrius KRYŽANAUSKAS (LT) 

Lietuvių kalbos instituto vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė  

Šią duomenų bazę kuria Geologijos ir geografijos bei Lietuvių kalbos institutai. Geografinius duomenis 
rengia geografai, o vietovardžių informaciją pateikia kalbininkai. Pranešime supažindinama su duomenų bazės 
sandara, šaltiniais, sistemos architektūra, ryšiais su kitomis duomenų bazėmis. 

 

16. Jūratė PALIONYTĖ (LT)  

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbai vietovardžių standartizacijos srityje (2008–2009) 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija Lietuvos Respublikoje sprendžia lietuvių kalbos norminimo ir 
kodifikavimo klausimus, rūpinasi etninių vietovardžių išsaugojimu. Komisija yra kolegiali institucija, sprendimus 
vietovardžių klausimais ji priima atsižvelgdama į Vardyno pakomisės siūlymus, į kurią prireikus kviečiami ir kitų 
sričių specialistai.  



Per pastaruosius dvejus metus Kalbos komisija atnaujino nutarimą Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“, Nr. 
54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“, Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“; kaip rekomendacijas 
protokoliniais nutarimais patvirtino valstybių ir valdų bei kraštų gyventojų pavadinimus.  

Kalbos komisija, atsižvelgdama į tai, kad geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimai turi 
būti keičiami kaip neatitinkantys Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 
nuostatų, 2007 m. gruodžio 20 d. priėmė rekomendaciją Nr. R-3 „Dėl geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių 
pavadinimų keitimo“ (Inf. pranešimai, 2007, Nr. 100). Pranešimas šiuo klausimu buvo pristatytas pernai metų 
Baltijos skyriaus susitikime Kaliningrade.  

Iš koordinuojamų valstybės programų lėšų Kalbos komisija pastaraisiais metais parėmė šiuos darbus:  

• „Lietuvos hidronimų elektroninio sąvado“ rengimą (2005–2007 m., vad. M. Razmukaitė)  

• Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir užribio) vietovardžių rinkimą ir jų elektroninį tvarkymą (2004–2010 
m., vad. A. Ragauskaitė)  

• Žodyno „Pasaulio vietovardžiai. Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija“ rengimas (2007–2008 m., vad. 
R. Trakymienė)  

Taip pat iš programų lėšų organizuota baigiamoji Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės 
kadastrą sudarysiančių upių vardų kalbinė patikra (atliko komisijos ekspertas dr. Laimutis Bilkis). Pastabos 
perduotos Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Iš eilinių komisijos darbų geografinių pavadinimų srityje – išvados dėl savivaldybių ar seniūnijų siunčiamų 
derinti gatvių pavadinimų, pavienių klausimų dėl įvairių vietovardžių nagrinėjimas. Pavyzdžiui, 2008 metais 
savivaldybėms ir gyventojams buvo parengta daugiau kaip 60 atsakymų dėl gyvenamųjų vietovių, vandenvardžių, 
gatvių pavadinimų taisyklingumo.  

Atskirai minėtina didžiųjų miestų, kuriuose vyko daug statybų, problema – kvartalų pavadinimai. Statybų 
kompanijos, reklamuodamos naujų namų kvartalus (kartais pristatomus ir kaip naujas gyvenvietes), suteikia jiems 
rinkodarinius pavadinimus, pvz., „Soho“, „Riversaidas“, plinta nebūdingi lietuvių kalbos oikonimijoje sudurtiniai 
pavadinimai su žodžiais slėnis, kalvos, krantas, šlaitas (pvz., Kalvų Slėnis, Bajorų Kalvos, Valdovų Krantas). 
Turėdama omenyje, kad kai kurie pavadinimai gali virsti miesto dalių vardais, Kalbos komisija paprašė 
savivaldybių, derinant statybų projektus, vertinti jų pavadinimus kalbos požiūriu, plečiantis miestui numatyti 
nykstančių ar jau anksčiau išnykusių gyvenamųjų vietovių pavadinimų įamžinimą naujų kvartalų varduose. 
Pastaraisiais metais, statyboms gerokai sumažėjus, šio klausimo aktualumas sumenko, bet vargu ar ilgam. 

 

18. Iryna RUDENKO (UA)  

Vietovardinės rekomendacijos žemėlapių redaktoriams  

UNGEGN rekomenduoja visoms šalims parengti toponimijos vadovus žemėlapių ir pan. redaktoriams. Šis 
uždavinys keliamas siekiant pasaulinės standartizacijos: kad kiekvienos šalies vietovardžiai būtų taip pat 
perteikiami nacionaliniuose ir tarptautiniuose žemėlapiuose.   

Toponimikos rekomendacijose teikiama tiek bendro pobūdžio, tiek konkretesnių Ukrainos geografinių 
pavadinimų rašybos taisyklių, perraša iš ukrainiečių kalbos kiriliškojo raidyno lotyniškais rašmenimis. 

 

19. Peeter PÄLL (EE)  

Estijos vietovardžių perrašos rusų kalbos rašmenimis pakeitimai / Уточнения в правилах транскрипции 
эстонских топонимов русскими буквами  

[Žr. pranešimą rusų kalba]  

 

20. Tomas DUKSA (LT)  

Lietuvos pasienio ruožo charakteringi oikonimai / Характерные ойконимы пограничной полосы Литвы /  

Pranešime nagrinėjamos Lietuvos pasienio ruožų su Latvija, Baltarusija, Lenkija, Rusija gyvenamosios 
vietovės, kurių pavadinimų kilmė susijusi su gyvūnija, augalija, vardais ir pan. Išskirti ir tie vietovardžiai, kurių 
atsiradimui turėjo įtakos lenkų, rusų ir vokiečių kalbos, pasienyje gyvenantys skirtingų tautybių gyventojai.  



Pažymėtina, kad atlikus Lietuvos pasienio ruožų toponimų etimologinę analizę, ne visuomet galima tiksliai 
nustatyti jų kilmę, ypač kalbant apie sudėtinius toponimus. 

 

21. Maciej ZYCH (PL)  

Tautini ų mažumų vietovardžiai Lenkijoje   

Prieš ketverius metus (2005) Lenkijoje buvo priimtas nutarimas dėl tautinių mažumų ir etninių grupių 
regiono kalbų (Act on national and ethnic minorities and on the regional languages). Nustatytos devynios tautinės 
mažumos: baltarusių, čekų, lietuvių, vokiečių, armėn, rusų, slovakų, ukrainečių ir žydų, – keturios etninės grupės: 
karaimai, rusinai (Lemkos), romai (čigonai) ir totoriai, ir viena mažuma, vartojanti savitą regiono kalbą – kašubai.  

Tankiai tautinių mažumų gyvenamose teritorijose mažumos kalba vartojama kaip pagrečiui su valstybine, 
taip pat ir geografiniai pavadinimai tautinių mažumų kalbomis gali būti vartojami greta pavadinimų lenkų kalba. Iki 
2009 m. rugsėjo 20 d. palaikomosios kalbos vartojamos 28 savivaldybėse (komunose), 314 geografinių pavadinimų 
teikiama tautinių mažumų kalbomis 21-oje savivaldybėje (komunoje).  

 

22. Dr. Alma RAGAUSKAITĖ (LT)  

Istorini ų etninių (Lietuvos paribio ir užribio) vietovardži ų bazė  

           2004 m. Lietuvių kalbos institute Vardyno skyriuje buvo pradėtas vykdyti projektas Istorinių etninių 
(Lietuvos paribio ir užribio) vietovardžių rinkimas ir jų elektroninis tvarkymas, remiamas Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos. Projekto iniciatoriai buvo dr. Laimutis Bilkis ir dr. Alma Ragauskaitė.  Darbo esmę sudaro 
vietovardžių išrašymas iš Lietuvos paribio vietovių ir vietovių už dabartinės Lietuvos ribų XVI-XIX a. rankraštinių 
istorijos šaltinių – administracinio-juridinio pobūdžio dokumentų, bažnyčių knygų ir pan.  Lietuvos paribio 
teritorijos – tai su Lenkija, Baltarusija, Latvija besiribojančių Vilkaviškio, Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, 
Švenčionių, Ignalinos, Zarasų, Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Akmenės, Mažeikių, Skuodo, 
Kretingos rajonų savivaldybių ir Kalvarijos bei Druskininkų savivaldybių vietovės. Teritorijos už Lietuvos ribų - 
tai Lenkijos Suvalkų apskrities vietovės, Baltarusijos Gardino, Lydos, Ašmenos, Pastovių, Breslaujos ir kai kurių 
rajonų vietovės, taip pat Latvijos paribio su Lietuva rajonų vietovės. Nuo 2005 m. sukaupus didesnį  surinktų 
vietovardžių kiekį, buvo pradėtas sudarinėti ir jų elektroninis sąvadas. Šiuo metu į duomenų bazę įvesta jau 
keliolika tūkstančių istorinių etninių vietovardžių, nustatytos jų dabartinės lietuviškos lytys, chronologiškai pateikti 
užrašymai istorijos dokumentuose. Dėmesį atkreipia tai, kad tai pirmoji Vardyno skyriuje pradėta kaupti  
elektroninė istorinių vietovardžių duomenų bazė. 

            Istorinių vietovardžių rinkimas ir jų elektroninio sąvado sudarymas yra susijęs ir su mokslo tyrimais, ir su 
vietovardžių rinkimo darbais. Mokslo požiūriu labiausiai sietinas su Lietuvių kalbos institute Vardyno skyriuje 
rašomu Lietuvos vietovardžių žodynu, nes padės nustatyti į šį mokslo veikalą pateksiančių paribio ir užribio 
vietovardžių autentiškas formas bei kilmę; be to, surinkti vietovardžiai būtų ateityje rašysimo istorinių Lietuvos 
vietovardžių žodyno dalis. 

            Šiuo metu yra kuriama sukauptų istorinių etninių vietovardžių duomenų bazės internetinė prieiga. Projekte 
dalyvauja penki dalyviai (dr. Alma Ragauskaitė (vadovė), habil. dr. Kazimieras Garšva, doktorantė Veronika 
Adamonytė, istorinės toponimijos tyrinėtojas Vidas Garliauskas, programuotojas Paulius Gendrėnas). Projektas yra 
tęstinis, kiekvienais metais surenkama ir skaitmeninama tiek duomenų, kiek yra numatoma kalendoriniuose 
planuose.  Gavus finansavimą, bus dirbama ir ateinančiais 2010 m.  

 

Pranešimai bus skelbiami UNGEGN Baltijos skyriaus svetainėje http://www.eki.ee/knn/ungegn/  

___________________ 


