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I. Vietovardžių metų prasmė ir svarba 

1. Susidomėjimas savivaldybėse ir kt.: renginiai, 

leidiniai, rinkimai: Gimtìnė dr., kln., k., mš., pv., 

(LVŽ III), Rõjus k. Dkšt. 

   



2. Žiniasklaidos dėmesys: straipsniai, interviu su vv. 

tyrėjais, paskaitos, gražiausio Lietuvos vv. rinkimai 

(Pelė́dnagiai) ir kt. 

 

3. Pristabdytas gyvenviečių (ir jų vardų) išbraukimo iš 

oficialių registrų procesas. Sudaryti keli išbrauktų 

gyvenviečių sąvadai. 

  

  



4. Vietovardžių metai – didesnių vietovardžių 

tvarkymo, išsaugojimo ir sklaidos darbų 

pradžia? 

 

Kokie tie darbai LKI vardyno tyrėjų akimis? 



II. Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir 

vardyno tyrimų centre sukaupta iš gyvosios 

kalbos surinktų vietovardžių kartoteka – apie 600 

000 vietų vardų. 

 

 



Pagrindiniai gyvosios kalbos vietovardžių 

šaltiniai. 

K. Būgos tikrinių  

žodžių kartoteka  

(75 000 kortelių) 

 



Tarpukario Pavardžių  

ir vietovardžių  

komisijos prie VRM  

pagal apskritis  

ir valsčius sudarytos  

gyvenamųjų vietų bylos 

(yra išnykusių  

gyvenamųjų vietų,  

kaimų dalių vardų). 

 



Svarbiausias Lietuvos vietovardžių šaltinis yra 

Lietuvos žemės vardyno anketos. 

1. Tarpukario anketos (1935–37 m.); iš vietinių 

gyventojų surinko ir į anketas surašė pradinių 

mokyklų mokytojai ir girininkai. Darbą 

organizavo Švietimo ministerija.  

2. Pokario (1959–1965 m., Klaipėdos ir Vilniaus 

kraštas); iš vietinių gyventojų surašė tuomečiai 

vardyno tyrėjai. Organizavo Lietuvių kalbos ir 

literatūros institutas. 



 

Seinų apskr. Leipalingio  

vls. Jovaišių k. anketoje – 

143 vietovardžiai!  



Vietovardžiai – mūsų dvasinio ir materialaus 

gyvenimo atspindys, atskleidžia pasaulėžiūrą, 

istoriją, santykius su supančia aplinka. 

Juose telpa visa semantinė paletė – nuo 

indoeuropietiškųjų šaknų (al-, el- ir kt.) iki 

pajuokavimų: 

Ramštadrilia, pieva Endriejavo vls.  

  



 

 

Dažnai pateikiama istorinių, archeologinių žinių 

apie gyvenvietes, liaudiškų kilmės aiškinimų, 

tautosakos. 



Sutartinė iš Gudžiūnų  

vls. Pilėnų k.  

(užrašė Piliónių  

pr. m-klos mokytoja 

Antanina Šlėvytė): 

  



Burtai iš Krakių  

vls. Mantvìliškio k.  

(užrašė Mantviliškio  

pr. m-klos mokytojas  

Petras Markevičius): 

 



Juokingas pasakojimas  

(baika) Gudžiūnų vls.  

Piliónių k. (užrašė  

Pilionių pr. m-klos  

mokytoja  

Antanina Šlėvytė): 

 



Lietuvos žemės vardyno anketos – natūraliausias 

vietovardžių sluoksnis. 

Siekiant išsaugoti tarpukario ir pokario vietovardžių 

rinkinius ir padaryti prieinamus specialistams bei 

visiems gyventojams juos būtina nuskenuoti, prisegti 

prie Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų 

bazės (http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-

geoinformacine-duomenu-baze) 

duomenų ar pan.  

Tai būtų labai reikalinga medžiaga ir mokslui, ir 

valstybės DB bei kadastrų plėtrai. 

 

http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze


  Užmolinis, ež., 0,4 ha 



III. Lietuvos vietovardžių žodynas – tyrimų ir sklaidos 

priemonė.  

 



Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministras  

Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų 

institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento 

patvirtinimo  

2017 m. spalio 4 d. Nr. V-747 

Vilnius 

  

 

 



 

6.27. Taikomojo mokslo darbo leidinys yra 

mokslinis šaltinio leidimas, mokslinis vertimo 

leidimas, mokslinis žodynas, mokslinis žinynas, 

enciklopedija, (bio)bibliografija; 

 





LVŽ aiškinama vietovardžių kilmė. 

Jis vertinamas daugiau nei 3 kartus prasčiau už 

monografijas.  

8 aut. l. monografijos (minimumas) atitinka 28 

aut. l. LVŽ! 

LVŽ vertinamas taip pat, kaip ir dvikalbis 

žodynas, žinynas ar bibliografija.  

 Formaliai LVŽ skatinama nerašyti.   



III. Būtina sukurti vieningą vietovardžių 

tvarkymo ir kaupimo sistemą, už kurią būtų 

atsakinga viena valstybės institucija. 

Valstybės vietovardžių DB, kadastrus būtina 

pildyti (yra daug bevardžių upių, ežerų; įtraukti 

salų, protakų pavadinimus ir kt.). Tai svarbus 

vietovardžių gyvasties išsaugojimo būdas. 

  



Prieš beveik 100 m. Lietuva surinko savo vietovardžius. 

Turime juos gaivinti ir išsaugoti ateičiai. 

 Dėkui už dėmesį! 


