
Cienījamie kolēģi, dārgie draugi,

no sirds vēlos jūs visus sveikt Vietvārdu dienā!

Vietvārdi ir tik ierasta mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa, ka parasti mēs par tiem

pat īpaši nepiedomājam, ja vien neatgadās kāda nopietna kļūme. Piemēram,

kādai vietai ir vairāki nosaukumi un nezinām, kuru no tiem izmantot, vai arī –

nav skaidrs, kāds vietvārds apzīmē mūs interesējošo reāliju. Tā ir vietvārda

adreses funkcija. Otra ļoti svarīga vietvārdu funkcija atklājas, ja kāds mēģina

pārdēvēt vietu, kurai ir vērtīgs, vēsturisks nosaukums, kas tādējādi tiek zaudēts –

vietu nosaukumi ir kolektīvās atmiņas avots. Abas šīs vietvārdu funkcijas ir

svarīgas un debates par vietvārdiem bieži vien ir visai emocionālas. Nedaudz

komisks vietvārdu strīds nesen notika Igaunijā, Tartu. Tur kādas šķērsielas

iedzīvotājiem, pārsvarā turīgiem ļaudīm, ļoti nepatika vārds Madruse tänav

(Matrožu iela) ko tai piešķīrusi pašvaldība. Viņuprāt, šāds nosaukums nebija

pietiekami cienījams, jo blakus esošās ielas saucās Kapteni (Kapteiņu iela) un

Lootsi (Loču iela). Viņi ne tikai sūdzējās, bet pat griezās tiesā, lai cīnītos par

savām tiesībām.

Tātad tas ir tikai pareizi, ka par vietu nosaukumu jautājumiem tiek runāts īpaši

tam veltītā dienā. Un ne tikai par vietvārdu izpēti, bet arī par ļoti praktiskām

lietām, kā, piemēram, jaunu vārdu veidošana un oficiālo vietvārdu

apstiprināšana. Svarīgi ir arī pievērst uzmanību cilvēkiem, kuri nodarbojas ar

vietu nosaukumiem, tostarp dažādu institūciju un pašvaldību amatpersonām.

Jautājumi par vietu nosaukumiem un tāpat arī strīdi par tiem iet arī pāri valstu

robežām. Pa daļai tādēļ, lai risinātu šādus jautājumus, bet galvenokārt tomēr –

lai izstrādātu un ieviestu vispārējus principus un ieteikumus vietvārdu

izmantošanā, ir izveidota īpaša starptautiska organizācija – Apvienoto Nāciju

Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa (saīsinājumā no angļu

valodas UNGEGN). Tās dalībnieki reizi divos gados tiekas, lai diskutētu par šīm



lietām un meklētu risinājumus. Ik pēc pieciem gadiem notiek ANO Ģeogrāfisko

nosaukumu standartizācijas konferences, kas sagatavotos ieteikumus laiž klajā

kā ANO rezolūcijas. Rezolūcijās tiek uzsvērts, cik svarīgi ir ieviest valsts

programmu ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijai, noteikt par vietvārdu

standartizāciju atbildīgās institūcijas, izstrādāt šo jomu regulējošus normatīvos

aktus, izveidot līdzekļus korektas oficiālās vietvārdu informācijas izplatīšanai,

piemēram, kartes, katalogus un datubāzes. Standartizēti vietu nosaukumi ir

nepieciešami tautskaitei un statistikai, kadastram, vides aizsardzībai, ārkārtas

palīdzības sniegšanai krīzes situācijās un miera nodrošināšanai, kartogrāfijai un

navigācijai. Ļoti svarīgs princips ir, ka tikai katras valsts (t.i. nacionālajā līmenī)

apstiprinātie oficiālie vietvārdi ir pamats ģeogrāfisko nosaukumu starptautiskajai

standartizācijai. Piemēram, tikai Latvija var apstiprināt nosaukumus objektiem

tās teritorijā un vienlaicīgi tie ir arī starptautiskie nosaukumi, neviens cits nav

tiesīgs tos mainīt.

Tomēr ir vietvārdi, kas neatbilst šim noteikumam, un tos sauc par eksonīmiem.

Eksonīmi ir vietvārdi valodā, kas netiek izmantota attiecīgajā valstī. Piemēram,

Riia ir igauņu valodas eksonīms Rīgai, bet Tērbata (kas gan nu jau novecojis) ir

latviešu valodas eksonīms Tartu, Roņu sala ir latviešu valodas eksonīms Ruhnu.

Ir vispārējs ieteikums eksonīmu lietošanu ierobežot un jaunus eksonīmus neradīt.

Lai gan tiek atzīta eksonīmu kulturvēsturiskā vērtība, to lietošana tomēr var

radīt pārpratumus saziņā.

UNGEGN darbības jomā ir arī valstu nosaukumi, toponīmikas terminoloģija,

vietvārdu datubāzes un katalogi, vietvārdu standartizācija, latinizācijas sistēmas,

toponīmikas kursi, vietvārdu izruna un vietvārdi kā kultūras mantojums,

UNGEGN publicitāte un finansējums, vietvārdu standartizācijas darba

novērtēšana un ANO rezolūciju īstenošana. Labākai darba organizācijai valstis

ekspertu grupas ietvaros ir sadalītas nodaļās – pēc valodas vai ģeogrāfiskās



atrašanās vietas. Kopš 1992. gada pastāv UNGEGN Baltijas nodaļa, kurā šobrīd

ir piecas dalībvalstis: Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Krievija.

Latvija, manuprāt, ir visaktīvākā šīs nodaļas dalībvalsts jau kopš tās

izveidošanas. Domāju, ka daļēji par to jāpateicas arī īpašajai lietišķās

toponīmikas struktūrvienībai – Toponīmikas laboratorijai, kurai nav ekvivalentu

citās Baltijas valstīs. Tas ir bijis priekšnoteikums sistemātiskam darbam ar

vietvārdiem tieši praktiskajā aspektā. Vienmēr esmu apbrīnojis Toponīmikas

laboratorijas spēju iedziļināties problemātikā un reizē arī veiktā darba

apjomīgumu. Man viens no spilgtākajiem mūsu kopīgās vēstures notikumiem ir

Toponīmikas kursi Rīgā 1997. gadā. Tas neapšaubāmi bija brīdis, kad Latvija

veiksmīgi iepazīstināja ar sevi UNGEGN aprindas, jo šajos kursos kā lektori

piedalījās daudzi ievērojami eksperti no ASV, Kanādas, Somijas, Norvēģijas un

Zviedrijas un ar viņiem nodibinātie kontakti bija paliekoši. Mēs, UNGEGN

Baltijas nodaļas vietvārdu eksperti, esam pulcējušies Latvijā pavisam piecas

reizes, un ikreiz šīs tikšanās ir bijušas lieliski un ar sirsnīgu viesmīlību

organizētas.

Lai gan šoreiz tas ir nacionāls pasākums, varbūt ir īpaši svarīgi, ka tas apvieno

dažādus cilvēkus, gan ekspertus, gan interesentus. Es ceru, ka Vietvārdu diena,

līdzīgi kā tas ir Igaunijā, kļūs par tradīciju arī Latvijā. Un, kas zina, varbūt

nākotnē mēs svinēsim vispasaules Vietvārdu dienas. Ideja jau ir tikusi

apspriesta ekspertu grupā, un esmu pārliecināts, ka mēs no visas sirds varētu to

atbalstīt.

Novēlu veiksmi šodienas diskusijās.


