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Daudziem objektiem mēdz būt vairāki nosaukumi vai to varianti un
atšķirīgas nosaukuma pieraksta formas.

Mēdz būt arī līdzīgi nosaukumi vairākiem objektiem.

Tādēļ objekta viennozīmīgai atpazīšanai, īpaši oficiālā saziņā un kartēs,
nepieciešama vietvārdu standartizācija, t. i., viena konkrēta nosaukuma un
noteiktas pieraksta formas izvēle un tās konsekventa lietošana.

To nodrošina, piešķirot vietvārdam oficiālu statusu.

I. Kāpēc un kādiem dabas objektiem
vajadzīgi oficiālie nosaukumi?

Nepieciešamība sakārtot apdzīvoto vietu
nosaukumus ir pašsaprotama.

Bet tas pats attiecas arī uz dabas objektiem.
Daudzu dabas objektu nosaukumi tiek lietoti
oficiālos dokumentos, zinātniskos rakstos,
literatūrā, tūrisma ceļvežos, uz ceļazīmēm...

Turklāt dabas objektu nosaukumi nereti ir saistīti
ar apdzīvoto vietu nosaukumiem.



 Civillikuma pielikumi (2007, 2010)
Publisko ezeru un upju saraksts

 Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (07.04.1993)
Latvijas Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts (2014)

 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (31.03.2010)

 Noteikumi par dažiem valsts klasifikatoriem:
Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru (2012)
Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru (2010)

Dabas objektu nosaukumi normatīvajos aktos

Lai gan šie normatīvie akti tiešā veidā attiecas nevis uz vietvārdiem, bet objektiem, tomēr
vietvārdu rakstība šajos dokumentos ļoti ietekmē ģeogrāfisko nosaukumu izmantošanu.
Ja vietas nosaukums normatīvajā aktā ir kļūdains, tad to ir grūti labot arī citur.!



Dabas objektu nosaukumi Latvijā:
Problēmas

 Vairāki nosaukumi vienam objektam
(Daguma ezers / Pelēčāres ezers)

 Nevienprātība dažādu institūciju lietotajos
dabas objektu nosaukumos
(Atara / Pārkakte / Pārkete)

 Rakstiski fiksētais vietvārds atšķiras no
vietējo iedzīvotāju lietotā
(Stulbes purvs / Vānes kūdras purvs)

 Nevienveidīga dialektālo un vietējo nosaukuma formu atveide,
neprecīzi un pat kļūdaini pierakstīti nosaukumi
(Dreidzs, Drīdzs, Drīdzis, Dridzis, Drīdža ezers, Dridža ezers)

 Neprecīzi un pat kļūdaini dabas objektu nosaukumi
normatīvajos aktos
(Cārmins, Cārmans, Cērmenes ezers, Cārmaņa ezers)



Civillikuma pielikumā kļūdaini:
Cērmenes ezers (Cārmaņa ezers)

Cārmins jeb Cārmans, latgaliski: Cārmyns



2007 Civillikuma 1. pielikums. Publisko ezeru un upju saraksts Rušona ezers (Cīruļu ezers)

2010 MK noteikumi Nr.318
"Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" Rušona ezers (Cīruļu ezers)

2012 MK noteikumi Nr.551 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru" Rušons (Rušiuns),
Rušona ezers (Cīruļu ezers)

Gads Avots Nosaukums

No kurienes Rušonam uzradies Cīruļu ezers?

2002 Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 2. – Rīga, 2002, 295. lpp. Rušons
1997 Kovaļevska O. Krāslavas rajons. Ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīca. – Rīga, 1997,

60. lpp.
Rušiuns [Rušyuns], Rušons

1996 Ekspedīcija Rušiuns, Rušūns, latg. Rušyuns
1996 Latvijas daba. Enciklopēdija. 5. – Rīga, 1996, 26. lpp. Rušons, Rušānu ezers, Rušona ezers
1984 Zeps Valdis J. The Placenames of Latgola. – Madison, 1984, 436. lpp. Rušyunas az., Dzeive 66.4; R Rušon T126;

T420
1984 Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. 4. Sast. R. Avotiņa. – Rīga, 1984, 58. lpp. Rušons, Rušānu, Rušonu ez.
1983 Топографические карты Латвийской ССР М 1:25 000. ГУГК, изд. 1976–1983 гг. оз. Рушоны
1977 Топографические карты Латвийской ССР М 1:10 000. ГУГК, изд. 1976–1977 гг. озеро Рушонс
1970 Latvijas PSR mazā enciklopēdija. III. – Rīga, 1970, 259. lpp. Rušons

1937 Civillikuma pielikums. (Valdības Vēstnesis, Nr.47 (27.02.1937) Rušāna ezers
1927 Latvijas topogrāfiskā karte M 1:75 000. Rušonu ez.
1906 Список населенных мест.. Pед. А. Сапунов. – Витебск, 1906, с. 109. оз. Рушоны
1889 Słownik geograficzny .. X. – Warszawa, 1889, s. 40. Ruszona, Ruszońskie jezioro, po łotew.

Ruszonas azars, w dokum. Rossan
1879 Manteuffel G. Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową

przeszłość całych Inflant. – Poznań, 1879, s. 28.
jez. Ruszońskie, na starych mapach i
dokumentach Rossen

1878 Сементовский А. Памятная книжка Витебской губернии на 1878 г. – Витебск,
1878, c. 106., 128.

Рушоно (Убыли), Рушоны

1785 1785.g. ģenerālmērīšanas karte M 1:84 000 (Dinaburgas un Rēzeknes apriņķis) озеро Рушано, озе: Рушоно
1784 Brežgo B. Latgolas inventari .., 1665.-1784. – Daugavpils, 1943, 136. lpp. оз. Рушонъ
1761 Akta wizytacji generalnej diecezji Inflanckiej .. z 1761 roku. – Toruń, 1998, s. 86. między jez. Ruszonem i Ubulem
1478 Livländische Güterurkunden (1207-1500). I. – Riga, 1908, S. 488. Roszone



Labojami nosaukumi uz ceļazīmēm

Google Maps, 2016

Lētīža – kurš uzliks garumzīmi?

Varbūt tomēr Olovecs?
Vai vismaz Oloveca ezers?

Panoramio.com, 2016

-išķi vai -iški?

Panoramio.com, 2016

Dabas objektu un apdzīvoto vietu nosaukumi mēdz būt savstarpēji saistīti

Cik ilgi vēl -evo?



Valdības Vēstnesis, Nr.195 (30.08.1930)
Rīgas Ziņas-Latvju Vēstnesis, Nr.7 (11.01.1926)

Zvejnieku Vēstnesis, Nr.7 (01.07.1930)

Valdības Vēstnesis,
Nr.47 (27.02.1937)

II. Vietvārdu standartizācijas vēsture Latvijā



 vācisko un citu nelatvisko vietvārdu aizstāšana ar latviskajiem (ja tādi bija) vai
iztulkošana latviski (ja nepastāvēja paralēlais latviskais vietvārds). Te meklējami
pirmsākumi arī šiem vietvārdiem: Zilupe (Sīnoja→ Sinaja→ Siņaja→ Zilupe), Melnezers
(Čornoje→ Melnezers). Citvalodu rakstības normām atbilstoši uzrakstīto  vietvārdu  latvisko
rakstības formu ieviešana (Spervel → Spērveles) u.tml.

 nievājošu un  nedaiļskanīgu vietvārdu izskaušana, tostarp arī vārdu  muiža un
krogs izskaušana no vietu nosaukumiem (Skaldeskrogs→ Skaldes; Zaļā muiža→ Zaļenieki)

 Latvijas vietvārdu pārcelšana no izloksnēm kopnacionālās literārās valodas
skaņu atbilsmēs un pielāgošana kopnacionālas rakstu valodas normām. Tas
visjūtamāk skāra Latgali, taču netika veikts konsekventi līdz galam un ne visi pārveidotie
nosaukumi ieviesās (Bolupe gan kļuva par Balupi, Rundāni par Rundēniem, Dricāni par
Dricēniem utt., taču Viļāni nekļuva par Viļēniem, Malnava nekļuva par Melnavu un Salnava – par
Selnavu, Malta – par Meltu)

Vietvārdu standartizācija Latvijas
valstiskās neatkarības pirmajā periodā:



Padomju okupācijas laikā radās nepieciešamība
pēc Latvijas vietvārdu atveidošanas atbilstoši krievu
valodas normām - vairums dokumentu bija vai nu krieviski
vai bilingvāli.
Topogrāfiskās kartes bija grūti pieejamas, turklāt tās bija
krievu valodā. Līdz ar to vairojās kļūdaini, krievu valodas
ietekmē pārveidoti vietvārdu varianti, piem., Strūžāni
→Stružāni, Serenu purvs→Sereņu purvs).
1967. gadā Latvijas PSR Ministru padome uzdeva
Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas zinātniskās
pētniecības sektorā izveidot Latvijas fiziski ģeogrāfisko
nosaukumu kartotēku.

“Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi”.
Īsa izziņa. 1.-6. burtnīca. Sast.: R. Avotiņa.
Rīga: LVU, 1984.

“Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi”.
Īsa izziņa. 1.-4. burtnīca. Sast.: R. Avotiņa,
Z. Goba. Rīga: LVU, 1986.

Uzdevuma izpilde tika uzsākta 1970. gadā. Mērķis bija nodrošināt, lai katram Latvijas dabas objektam būtu
viens noteiktā formā uzrakstīts vietvārds. Kartotēkas papildināšana turpinājās līdz 1990. gadu vidum, kad tās
informācija tika iepludināta Vietvārdu datubāzē.

Pamatojoties uz kartotēkas datiem, iznāca divas normatīvi rekomendējošas vietvārdu vārdnīcas:



1991. g. - Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums «Par fiziskās ģeogrāfijas un citu objektu
nosaukumu piešķiršanas un pārdēvēšanas kārtību»

1992. g. - izveidota Latvijas Republikas Ministru Padomes Vietvārdu komisija

1993. g. - MP Vietvārdu komisijas Latgales apakškomisijas lēmums «Par Latgales vietvārdu rakstību
latviešu literārajā valodā» (29.03.1993) Latgales vietvārdos latviešu literārās valodas sistēmai pielāgot
tikai vārda galotni:
“Latgales vietvārdos arī oficiālā lietojumā vārda celmu (priedēkli, sakni, piedēkli) atstāt nemainītu,
pielāgojot latviešu literārās valodas sistēmai vien vārda galotni, t. i. saglabāt toponīmu iespējami tuvu
tautas vietējai izrunai, kā tas tiek darīts, piemēram, ar vietvārdiem Rancāni, Meikšāni (ne Rencēni, Mīkšēni,
Strodi (ne Stradi), Aišpūri (ne Aizpurvji)”.

1993. g. – 1999. g. – publicētas četru administratīvo rajonu dabas objektu nosaukumu vārdnīcas (Valkas,
Kuldīgas, Krāslavas, Madonas raj.).

1994. g. – sagatavots Latvijas upju vārdnīcas atjaunots īsais variants. Bet...

Ģeogrāfijas zinātniskās pētniecības sektora zinātnieki sadarbībā ar Vietvārdu komisiju sagatavoja
Vietvārdu likuma projektu, taču Saeimā tas netika tālāk par 1. lasījumu.

Vietvārdu standartizācija Latvijā
pēc neatkarības atgūšanas
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Vietvārdu standartizācija Latvijā kopš 1994. gada

Līdz ar LR Satelītkartes M1:50 000 sagatavošanas uzsākšanu (1994.g.) - vietvārdu
vākšana (visas Latvijas intensīva toponīmiska apsekošana), avotu izpēte, vietvārdu
slāņa veidošana LR Satelītkartei un topogrāfiskajai kartei mērogā 1:50 000,
elektroniskas vietvārdu datubāzes izveide, vietvārdu vārdnīcu sastādīšana.



1785: реч: Ешица

1976: Обитель

1990: Narūta

1976: Вихлянка

Vietvārdu standartizācija pēc neatkarības atgūšanas
Pateicoties lauka pētījumiem, vietvārdu avotu
izpētei, sadarbībai ar pašvaldībām, daudzviet ir
izdevies sakārtot dabas objektu nosaukumus ne
tikai kartēs, bet arī uz ceļazīmēm.



III. Dabas objektu oficializācijas process
(pašlaik)

Normatīvie akti, kas regulē ģeogrāfisko nosaukumu jomu:
 Valsts Valodas likums (1999)
 Ģeotelpiskās informācijas likums (2009)
 Vietvārdu informācijas noteikumi (2012)
 Adresācijas noteikumi (2015) u. c.

Vietvārdu piešķīrējinstitūcijas,
kas atbild par vietvārdu, t. sk. dabas objektu nosaukumu, standartizāciju:

 ministrijas,
 pašvaldības,
 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra u. c.

Konsultējošās institūcijas:
 Valsts Valodas centrs
 LU Latviešu valodas institūts
 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Ģeogrāfisko nosaukumu standartizāciju pārrauga
 Valsts Valodas centrs (atzinums ir saistošs, piešķirot oficiālo nosaukumu)



Dabas objektu nosaukumu oficializācija:
Galvenie izaicinājumi

 Pretrunīga informācija par dabas objektu (g.k. upju) izvietojumu un nosaukumiem
dažādu institūciju datos:
(Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators, Meliorācijas digitālais kadastrs)

 Vietvārdu standartizācija tagad orientējas uz vietējo tradicionālo vietvārdu lietojumu. Tiek
veicināta vietējo un reģionālo īpatnību (t. sk. izlokšņu fonētisko īpatnību) saglabāšana
vietvārdos, ciktāl tas iespējams kopnacionālās literārās valodas rakstības sistēmas
ietvaros (kā tas valsts kartēs ir jau kopš neatkarības atjaunošanas)

 Krasās izmaiņas standartizācijas principos, kas paredz saglabāt izloksnes īpatnības,
reizēm ir nepieņemamas cilvēkiem, kas līdz 1990. gadiem mācīti runāt un rakstīt tikai
literārajā valodā, uzsverot, ka izlokšņu īpatnības ir tikai «valodas kļūdas»

 Vietvārdu informācijas noteikumi tika pieņemti ļoti vēlu, 20 gadus pēc neatkarības
atjaunošanas – kļūdas un neprecizitātes ģeogrāfiskajos nosaukumos daudzos
gadījumos ir jau kļuvušas ierastas



LĢIA uzdevumi saskaņā ar
Vietvārdu informācijas noteikumiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra laikā no 2014. līdz 2016. gadam

izvērtē Vietvārdu datubāzē esošo dabas objektu nosaukumu statusu un

elektroniska saraksta veidā iesniedza Valsts valodas centrā priekšlikumus par

oficiālo nosaukumu (un nepieciešamības gadījumā arī oficiālo paralēlnosaukumu)

piešķiršanu dabas objektiem.

...Dabas objektiem [izņemot jūras navigācijai būtiskos] oficiālos vietvārdus un

oficiālos paralēlnosaukumus piešķir, vietvārdu statusu maina un rakstības formu

precizē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pamatojoties uz Valsts

valodas centra atzinumu.

27. p. :

88. p. :

51. p.
(2) : Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra [apkopo vietvārdu informāciju]-

Vietvārdu datubāzē ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības veikšanai un

pētījumiem lietišķās toponīmikas jomā.



Latvijas
Vietvārdu
datubāze

Elektronisks
vietvārdu
saraksts

Vietvārdu
saraksts:
oficiālo

nosaukumu
priekšlikumi

Valsts
Valodas
centrs

LĢIA
administrācija

Lēmums par
oficiālo

nosaukumu
apstiprināša

nu

Atzinums

Pārbaude, izvērtēšana,
apstrāde, salīdzināšana

ar dažādiem avotiemOficiālo
nosaukumu
reģistrācija

III. Dabas objektu nosaukumu
oficializācijas process



Dabas objektu nosaukumi publiskajā Vietvārdu
datubāzē (http://vietvardi.lgia.gov.lv/)

citi (1%)
3587 ūdenstilpes

(22%)

3492 ūdensteces
(22%)

643 hidroorogrāfiskie objekti
iekšzemes ūdeņos (4%)

48 hidroorogrāfiskie objekti jūrā (0,3%)

2030 purvi (12%)

743 zālāji (5%)

2103 meži
(13%)

3461 reljefa formu
nosaukumi (21%)

~16 200 objekti (19.06.2015)
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Vietvārdi LR pārskata kartē M 1:250 000
(2012. g., 2. izd., satur 632 dabas objektu nosaukumus)

Vietvārdu oficializācijas 1. etaps (2014)



 527 stabili vietvārdi (84%)
piem., Abava; Usmas ezers; Gaiziņkalns

 25 paralēlie nosaukumi (4%)
piem., Ungurs / Rustēgs; Svente / Virbupe

 5 iekavās  liekamie nosaukumu varianti (1%)
piem., Dienvidsusēja (Suseja); Spāre (Spāres upe)

 27 vietvārdu lokālās formas (4%)
piem., Alūksne (Oluksne); Dviete (Dvīta)

 40 latgaliskās formas (6%)
piem., Lubāns (Lubuons); Rušons (Rušyuns)

 4 problemātiski vietvārdi (1%)
piem., Gusena ezers; Asūnīca

122 vietvārdiem Vietvārdu datubāzē rādīta izruna
piem., Alokste [uo]; Bolupe [o]; Sesava [ȩ]

Kopā 632 dabas objektu nosaukumu, tai skaitā:

Dabas objektu nosaukumi LR pārskata kartē 1:250 000

Oficiālo vietvārdu piešķiršanai tika atlasīti
nosaukumi 621 dabas objektam



Vietvārdu oficializācijas 2. etaps (2014-2015)

Vietvārdi topogrāfiskajā kartē M 1:50 000
(6227 dabas objektu nosaukumi)

Tika atlasīti nosaukumi 3894 dabas
objektiem:

a) dabas objektiem, kuri minēti valsts
normatīvajos aktos iekļautajos
sarakstos

a) lielākajiem dabas objektiem

b) populāriem dabas objektiem, kuru
nosaukumi tiek lietoti publiskajā telpā

c) dabas objektiem pierobežas zonā

d) dabas objektiem, kuru nosaukumi ir
pietiekami pamatoti



Vietvārdu oficializācijas 3. etaps
(2016 – ...)

 LĢIA lēmumu pieņemšana par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu
piešķiršanu saskaņā ar Valsts valodas centra atzinumiem

 Rezultātu publiskošana Vietvārdu datubāzē
Nosaukums Nosaukuma ID Nosaukums oficiāls [avots] Nosaukums ievadīts

Strautnieku mežs 151777 Jā [LĢIA lēmums] 26.03.2013

 Oficiālo nosaukumu ieviešana publiskajā apritē



IV. Paredzamais rezultāts,
ieguvumi no vietvārdu oficializācijas

 ilgtermiņā uzlabosies vietvārdu
kvalitāte publiskajā telpā – uz
ceļa zīmēm, tūrisma stendos,
kartēs, dokumentos

 izlabotas kļūdas vietvārdu
rakstībā

 sekmēta kultūrvēsturiski vērtīgo
vietvārdu saglabāšana

 darba gaitā savāktais materiāls
(avoti u. c.) būs noderīgs
turpmākiem pētījumiem par
vietvārdu izcelsmi un
veidošanos

 nodrošināta viennozīmīga dabas objektu identifikācija pēc to nosaukumiem



Piemēram:



V. Izaicinājumi

 Līdzsvara ievērošana  starp
centieniem saglabāt
vietvārdus kā kultūrvēstures
mantojumu un vietvārdu
lietošanas praktisko pusi

 Oficiālo vietvārdu un oficiālo
paralēlnosaukumu sekmīga
ieviešana lietošanā

 Pašvaldību un sabiedrības
atbalsta palielināšana
Latvijas vietvārdu
sakārtošanai un
kultūrvēsturisko vērtīgo
vietvārdu aizsardzībai
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Paldies par uzmanību!

Vita Strautniece, Otīlija Kovaļevska
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

e-pasts: vita.strautniece@lgia.gov.lv
otilija.kovalevska@lgia.gov.lv


