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INFORMACIJA APIE GEOGRAFINIŲ PAVADINIMŲ NORMINIMO DARBUS 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE 2010–2012 M.  

 
 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisė 2011 metais rinkosi į 12 posėdžių, 

Sekretoriatas parengė daugiau kaip 100 ekspertinių išvadų dėl gatvių pavadinimų ir 12 dėl kaimų 
pavadinimų. Metų pabaigoje parengtos pastabos dėl Lietuvos Respublikos teritorijos 
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo naujos redakcijos ir parengta rekomendacija dėl 
seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo.  

Be to, Kalbos komisija sekė šalių pavadinimų pasikeitimus (naudodama kaip šaltinį 
UNTERM ir ISO 3166) ir atitinkamai keitė savo nutarimais tvirtinamus valstybių, valdų, jų 
gyventojų ir sostinių pavadinimų sąrašus.  

2012 m. pradžioje pasirodė Kalbos komisijos inicijuotas ir remiamas vietovardžių žodynas 
„Pasaulio vietovardžiai. Azija (A–J)“, tai iš viso ketvirtasis tomas, antraštinių endonimų 35 000, 
išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras).  

Toliau – kai kuriais klausimais plačiau.  
 
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 

pakeitimai 

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės. 
Šalies teritorija suskirstyta į 10 apskričių, šios – į 60 savivaldybių. Pastaraisiais metais apskričių ir 
savivaldybių ribos nei pavadinimai nesikeitė. Tam tikri pakeitimai susiję tik su apskričių viršininkų 
administracijų likvidavimu: 2010 m. patikslinta apskrities ir savivaldybės samprata, įteisintas 
gyvenamosios vietovės tipas viensėdis, nustatyta, kad pastatų, butų, patalpų numerius gali suteikti 
seniūnai (anksčiau tik savivaldybių vykdomosios institucijos). 2011 m. pradėta rengti nauja 
Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo redakcija. Trumpai apie priimtus ir 
numatomus pakeitimus.  

Pastabos dėl šalies teritorijos administracinio suskirstymo  

Pagal 2010 m. įstatymo redakciją apskritis yra Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnysis 
administracinis vienetas, kuriame valdymą įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė, ji sudaroma iš savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, 
ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu.  

Savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį valdo jos 
gyventojų bendruomenės išrinkta savivaldybės taryba pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymą ir kitus įstatymus. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti 
skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iš pradžių (pagal 1994 m. įstatymo redakciją) buvo 
dviejų rūšių savivaldybės – miesto ir rajono, vėliau (1999 m. įstatymo pakeitimai) bandyta naikinti 
skirtumą – sulyginti, radosi keletas savivaldybių be žodžių miesto ar rajono pavadinimuose. Dabar 
savivaldybių iš viso 60: 8 miesto savivaldybės, 43 rajono savivaldybės ir 9 tiesiog savivaldybės (be 
žodžių miesto ar rajono, pvz.: Druskininkų savivaldybė). Teisės aktuose terminas rajonas liko 
neapibrėžtas, nors realiai toliau vartojamas.   

Savivaldybės teritorija gali būti ir dažniausiai yra skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas 
teritorijas (nesuskirstytas Klaipėdos miestas). Istoriškai seniūnija yra buvusi mažiausiu 
administraciniu vienetu, sovietmečiu jų nebuvo, terminas grąžintas po nepriklausomybės 
atkūrimo, bet seniūnijos dabar administracinio vieneto statuso neturi – veikia kaip savivaldybės 
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administracijos filialas (seniūną skiria savivaldybės administracijos direktorius). Vis dėlto seniūnijų 
pavadinimai, kaip ir apskričių, savivaldybių, gyvenamųjų vietovių, taip pat įtraukiami į Adresų 
registrą. Ir dėl termino apimties vis dar likę klausimų.  

Siekiant stiprinti savivaldą, Vietos savivaldos įstatyme (2009 metais) įvestos naujos sąvokos 
– seniūnaitija ir seniūnaitis. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos – gyvenamosios vietovės ar jų 
dalys – pradėtos skaidyti į dar smulkesnius vienetus – seniūnaitijas (apie 500 gyventojų). 
Seniūnaitijų gyventojai renka atstovą – seniūnaitį, kuris visuomeniniais pagrindais atstovautų 
rinkėjų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose 
valstybės įstaigose. Gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymas (sugrupavimas) į seniūnaitijas 
yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, procesas kol kas tęsiasi.  

 
Pastabos dėl gyvenamųjų vietovių tipų ir vardų 

1994 m. įstatyme nustatyti buvo trys gyvenamųjų vietovių tipai – miestas, miestelis, 
kaimas, realiai egzistavo dar du – viensėdžiai ir geležinkelio stotys. Viensėdžiai faktiškai turėjo virsti 
kaimais, bet gyvenamosios vietovės tipo pakeitimo procedūra gana sudėtinga ir brangi (nes kartu 
tenka patikslinti vietovės ribas). Apskaičiuota, kad įteisinus realiai egzistuojančius 1726 
viensėdžius būtų sutaupyta 21 mln. litų valstybės biudžeto lėšų, tad 2010 m. viensėdžiai pripažinti 
istoriškai susiklosčiusiomis gyvenamosiomis vietovėmis, kilusiomis iš vienos. Žodžiai „istoriškai 
susiklosčiusios gyvenvietės“ turėtų reikšti, kad naujų viensėdžių Lietuvoje neatsiras.  

Padėtis dėl gyvenamųjų vietovių su tipo nuoroda geležinkelio stotis (gelež. st.) beveik 
nepasikeitusi. Pakeistas tik vienas pavadinimas Varėnos rajone: vietoj Valkininkai (geležinkelio 
stotis) – Naujieji Valkininkai (kaimas) (savivaldybė priėmė sprendimą 2007 m., Vyriausybė 
pakeitimą patvirtino 2010 m.). Dar keturiasdešimt gyvenamųjų vietovių turi oficialiai negaliojantį 
geležinkelio stoties statusą. Primename, kad Kalbos komisija 2008 m. patvirtino rekomendaciją 
dėl geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo (detalus pranešimas apie tai 
pateiktas 2008 m. Kaliningrade vykusiame Baltijos skyriaus susitikime).  

Gyvenamųjų vietovių pavadinimai Lietuvoje gana sėkmingai sunorminti tarpukariu, 
klausimų dėl jų kyla palyginti nedaug. Dažniausiai gyventojams tenka paaiškinti, jog fonetiniai 
tarmės ypatumai norminant vietovardžius šalinami, kartais pripažįstama, jog vietovardis galėtų 
būti patikslintas, tik savivaldybė nesiima tos brangios nepatogios procedūros. 2010 m. gyventojų 
iniciatyva pakeistas kaimo Švenčionių rajone vardas iš Kochanovka II į Meilūnai, 2011 m. Zarasų 
rajone iš Aviniuosta į Avinuosta (Kalbos komisija pastarąjį patikslinimą rekomendavo dar 2002 m.) 
Pernai sulaukta išskirtinių prašymų: du kaimų vardai svarstyti istorijos ir archeologijos specialisto 
iniciatyva (vienam patikslinimui pritarė ir kalbininkai, ir vietos bendruomenė, dėl kito tyrimas 
tęsiasi), trečio kaimo vardo formą tikslinti pageidavo sentikių religinės bendruomenė (Kalbos 
komisija nubalsavo palikti oficialią lietuvių kalboje nusistovėjusią formą), ketvirtu atveju svarstytas 
naujos gyvenvietės Visagino savivaldybės teritorijoje vardas (deja, savivaldybė neatsižvelgė į 
vardyno specialistų siūlymus ir nuėjo lengviausiu keliu: suteikė greta esančio kaimo vardą pridėję 
romėnišką skaitmenį – Ramybė II).  

 

Kai minėta, Valstybinė lietuvių kalbos komisija neseniai įvertino Vidaus reikalų 
ministerijos rengiamą naują Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo redakciją ir 
pasiūlė įstatyme aptarti rajono bei seniūnijų sąvokas, aptarti administracinių vienetų santykį su 
seniūnijomis ir seniūnaitijomis, nustatyti jų pavadinimų sudarymo modelius. Savivaldybėms tuo 
tarpu pateiktos konkretesnės seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo rekomendacijos.  
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Apie seniūnaitijų pavadinimus  

Kalbos komisija rekomendavo seniūnaitijų pavadinimų nesieti su įmonių, įstaigų ar 
organizacijų pavadinimais, ypač simboliniais ir rašant seniūnaitijų pavadinimus nevartoti kabučių. 
Taip kaip seniūnaitijų įprasčiausias sudarymo būdas – pagal centrinės gyvenamosios vietovės 
pavadinimą, taip ir seniūnaitijų pavadinimų pagrindu patarta pirmiausia rinktis gyvenamosios 
vietovės ar jos dalies vardą. Kai seniūnaitija apima kelias gyvenamąsias vietoves, pavadinimą 
patariama sudaryti su stambesnės (svarbesnės, gausesnės) gyvenvietės vardu, pvz.: Linkaičių 
seniūnaitija (apima keturių kaimų teritoriją, tarp jų ir Linkaičių k.), panašiai elgtis ir kai miesto 
seniūnaitija apima daugiau nei vienos gatvės teritoriją, pvz.: Vilniaus g. seniūnaitija (apimama 
teritorija: Vilniaus g., Vytauto g., J. Sniadeckio g. kt. gatves). Jei seniūnaitija apima dvi 
gyvenamąsias vietoves, pavadinimas gali būti sudaromas arba su vienos kurios iš jų vardu, arba iš 
abiejų vardų, sujungtų jungtuku ir arba brūkšniu (brūkšnelis nevartojamas), pvz.: Butniūnų ir 
Gedučių seniūnaitija arba Butniūnų–Gedučių seniūnaitija. 

Kalbos komisijos Vardyno pakomisei buvo nelengva nuspręsti, ar seniūnaitijų 
pavadinimuose turėtų būti vartojami gatvių nomenklatūros žodžiai, – vis dėlto nutarta, kad turėtų, 
tik patarta juos vartoti sutrumpintus (pvz.: Senosios Smiltelės g. seniūnaitija). Svarstyta kelianarių 
pavadinimų rašyba – nutarta, kad šie pavadinimai nėra tikrieji onimai, daugiau aprašomojo 
pobūdžio konstrukcijos, todėl didžiąja raide rašytini ne visi sudaromieji žodžiai, o tik pirmasis 
žodis, pvz.: Šančių ąžuolyno seniūnaitija. 

Rekomendacijos parengtos jau aptikus nemenką besikuriančių seniūnaitijų pavadinimų 
įvairovę. Ateitis parodys, kiek savivaldybės atsižvelgs ir kalbininkų patarimus.  

 
Aistė PANGONYTĖ,  
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos  
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė 

 


