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Vietvārdu datubāze (VDB)
Informācija par Latvijas un 
kaimiņvalstu pierobežas 
zonas  vietvārdiem un to 
ģeogrāfisko piesaisti:

• vietvārds, 
• objekta veids, 
• atrašanās vieta kartē,
• koordinātas,
• citi tā paša objekta 

nosaukumi
• u.c.



Vietvārdu datubāzes turētājs ir
v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

1998. g. – projekts uzsākts
2007. g. – Vietvārdu datubāze reģistrēta Valsts informācijas sistēmu 

reģistrā
2009. g. – publicēta publiskā versija internetā

Datus sagatavo un uztur Toponīmikas 
laboratorija

Laboratorijas galvenie darba virzieni:
• karšu nodrošināšana ar 
ģeogrāfiskajiem nosaukumiem

• Vietvārdu datubāzes uzturēšana un 
aktualizācija

• vietvārdu katalogu un vietvārdu 
vārdnīcu sagatavošana

• vietvārdu pētniecība, konsultāciju un 
informācijas sniegšana vietvārdu jomā



Vietvārdu datubāzes datu avoti



Vietvārdu datubāzē uzkrājamā
informācija

par katru vietvārdu 
vietvārds un vietvārda unikālais identifikators

(rakstzīmju virkne, kas ļauj nekļūdīgi atpazīt 
elektroniskās datubāzes ierakstā glabājamo 
informāciju);

informācija par ģeogrāfisko objektu
- objekta veids un objekta unikālais identifikators;
- objekta administratīvā un teritoriālā piederība;
- ģeogrāfiskās koordinātas vai precīzs objekta 
atrašanās vietas apraksts;

informācijas avots, t.sk. informācija par oficiāla 
vietvārda piešķiršanu

vietvārda statuss



Vietvārdu datubāzē uzkrājamā
papildu informācija

toponīmiskie sinonīmi - tā paša ģeogrāfiskā objekta 
citi nosaukumi, tajā skaitā, kļūdainie, novecojušie un 
vēsturiskie (attiecīgi to norādot);

ģeogrāfiska, valodnieciska un vēsturiska informācija
par vietvārdiem, tajā skaitā to izrunu;

papildu informācija par atbilstošo ģeogrāfisko 
objektu, tajā skaitā, objekta skaitliskie raksturlielumi un 
objekta stāvoklis; 

cita pieejamā informācija par vietvārdu un tam 
atbilstošo ģeogrāfisko objektu, kas izmantojama 
vietvārda un attiecīgā ģeogrāfiskā objekta 
identificēšanai, pamatnosaukuma izvēlei vai vietvārda 
rakstības  formas izvēlei, perspektīvā – arī attēli, audio 
ieraksti



Tiek uzkrāta informācija
par šādu objektu nosaukumiem:

administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības;
apdzīvotās vietas (pilsētas, ciemi, viensētas, ciktāl tas 

nepieciešams LĢIA funkciju un uzdevumu izpildei), kā arī
apdzīvoto vietu daļas un viensētu grupas bez oficiāli noteikta 
statusa;

ēkas un būves, tajā skaitā, ražošanas un sabiedriskie objekti, 
transporta infrastruktūras objekti (piemēram, lidostas, lidlauki, 
ostas, stacijas, pieturas, bākas), hidrotehniskas un 
inženiertehniskas būves, kapsētas, dievnami, piemiņas 
vietas, kuru nosaukumi izmantojami ģeodēziskās un 
kartogrāfiskās darbības veikšanai;

dabas objekti;
citi objekti, kuru nosaukumi nepieciešami ģeodēziskās un 

kartogrāfiskās informācijas sagatavošanai.



Vietvārdu skaits datubāzē
2011. gada 1. janvārī

128 000 vietvārdu
103 000 objektiem

teritorija
2282

zālājs
2023valsts

6ūdeņi
17423

reljefa forma
7687

transporta objekts
719

ražošanas vai sabiedriskais 
objekts

2825

kokaudze
3106

koks
37

lauks
266

purvs
4012

hidroorogrāfiskais objekts 
iekšzemes ūdeņos

1316

kultūrvēsturiskais objekts
243

administratīvais objekts
1178

administratīvā teritorija vai 
tās daļa

705

cits
15

aizsargājamā teritorija
51

hidroorogrāfiskais objekts 
jūrā
47

hidrotehniska būve
50

apdzīvotā vieta
84332



Vietvārdu datubāzes izmantošana
• vietvārdu datu uzglabāšana
• datu apstrāde un atjaunošana
• ātra un ērta vietvārdu informācijas meklēšana
• datu atlasīšanas un kārtošanas iespējas pēc dažādām pazīmēm
• meklēšanas rezultātu aplūkošana kartēs
• objektu koordinātu noteikšana un precizēšana

Datubāzes dati noderīgi :

• karšu sagatavošanai un pārbaudei;
• nosaukumu pareizai izvēlei oficiālo nosaukumu apstiprināšanai;
• nosaukumu pareizai lietošanai; 
• dažādu datu kopu un izziņas materiālu sagatavošanai;
• u. c.



Vietvārdu datubāze internetā
2011. g. publicēts publiskās versijas 5. izdevums, 
kurā iekļauti:
• 54 000 vietvārdi
• 38 000 ģeogrāfiskajiem objektiem Latvijas teritorijā

http://vietvardi.lgia.gov.lv

Galvenokārt tie ir objekti, kuru nosaukumi attēloti 
LĢIA izdotajās 1:50 000 mēroga kartēs (izņemot 
viensētas uz austrumiem no Rīgas meridiāna). 
Nākošajos izdevumos publiskojamo datu apjomu 
plānots palielināt.



Vietvārdu datubāzes publiskā versija

• Vietvārdu meklēšana pēc:
• administratīvās teritorijas
• objekta veida
• nosaukuma daļas

• Informācijas iegūšana (meklēšanas rezultāti):
• pamatinformācija (saraksta veidā atrastajiem objektiem)
• detalizētāka informācija par katru objektu

• Ar vietvārdu saistītā objekta apskatīšana kartēs

Atlasīto objektu skaits vienā rezultātu lapā – līdz 100

Darbības publiskajā Vietvārdu datubāzē



Vietvārdu datubāzes publiskā versija
Ziņas par vietvārdu un tam atbilstošo 

ģeogrāfisko objektu

pamatnosaukums jeb galvenais nosaukums (piem., Vētrasmuiža);
oficiālais nosaukums (nosaukums Adrešu klasifikatorā, piem., Vētras);

citi nosaukumi (piem., Imantas);
ģeogrāfiskā objekta veids (piem., ciems);

administratīvā vai teritoriālā piederība (piem., Svētes pagasts, Jelgavas 
novads, agrāk Jelgavas rajons);

skaitliskais raksturojums (piem., 30 iedz. 05.10.2006.);
ģeogrāfiskās un taisnleņķa koordinātas

iespēja apskatīt objektu kartēs (no Latvijas pārskata kartes līdz pat 
ortofotokartei);

1:50 000 mēroga kartes lapas numurs un nosaukums, kurā atrodas 
objekts (piem., 3242 ELEJA);

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24&ap=2
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24&ap=3
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24&ap=4
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24&ap=5
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24&ap=6
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24&ap=7
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24&ap=8


Ievadiet meklētājā vārdus:

vietvārdu datubāze

Vietvārdu datubāzes publiskā versija



Vietvārdu datubāzes publiskā versija



Vietvārdu datubāzes publiskā versija

Paskaidrojumi
• Vietvārds jeb nosaukums
• Vietvārdu veidi
• Objektu veidi
• Skaitliskais raksturojums
• Objektu stāvoklis
• Objekta atrašanās vieta
• Administratīvo teritoriju izmaiņas
• Karšu dati
• Ietilpstošie
• Koordinātas



Vietvārdu datubāzes publiskā versija



Vietvārdu datubāzes publiskā versija



Vietvārdu datubāzes publiskā versija
Vietvārda meklēšana (ievadām vietvārda daļu - saul)



Vietvārdu datubāzes publiskā versija



Vietvārdu datubāzes publiskā versija





Vietvārdu datubāzes publiskā versija



Vietvārdu datubāzes publiskā versija



Eiropas vietvārdu informācijas sistēma
EuroGeoNames



Paldies par uzmanību!

Kontakti: 
Vita Strautniece, Toponīmikas laboratorijas

vadītāja
e-pasts: vita.strautniece@lgia.gov.lv

tālr. 67064213
mob.tālr. 29449690
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