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Archyvas – įstaiga ar įstaigos, įmonės, organizacijos skyrius, 

kuris kaupia, saugo, tvarko, registruoja, moksliškai tiria ir naudoja 

įvairius dokumentus, pastatai ar jų dalys, kuriuose laikomi dokumentai.

Atminties išsaugojimo institutai, tarp kurių yra bibliotekininkystė, muziejininkystė, archyvistika, atlieka 

komunikacijos funkciją laiko plotmėje. Šiuo požiūriu apie bibliotekos, muziejai ir archyvai 

Archyvai yra valstybiniai (centriniai, vietiniai), žinybiniai, 

bažnytiniai, partiniai, korporatyviniai, privatūs (juridinių asmenų), 

asmeniniai (fizinių asmenų), šeimų, giminių.

Informacijos tarpininkai (bibliotekos, muziejai, archyvai, mokslo administravimo institucijos, duomenų bazių 

tiekėjai) atsako tiek už informacijos ir duomenų, tiek už mokslinės produkcijos kaupimą, sisteminimą, saugojimą ir 

sklaidą 

KAS YRA ARCHYVAS?



XVI a. ARCHYVAS IR ŠIUOLAIKINIS ARCHYVAS
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Genealoginės lentelės pavyzdys:



Lietuvoje archyvai pradėti kaupti XIII a. pirmoji pusėje. Seniausias išlikęs
yra didžiojo kunigaikščio (valstybės) kanceliarijos 1367–1795 m. archyvas, XVIII
a. pavadintas Lietuvos Metrika. Dauguma jos dokumentų yra gaunamų ir
išduodamų (siunčiamų) raštų aktavimo įrašų knygos. Įrašus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kanceliarine slavų (senovės rusų kalba), lotynų kalba, lenkų
kalba darė rašovai (dijokai), tikrino ir vizavo jų viršininkai raštininkai. Be šių
įrašų, yra šiek tiek dokumentų originalų, keliolika genealoginių lentelių,
žemėlapių ir planų. Iš išlikusių 664 knygų 622 saugomos Maskvoje, jų
mikrofilmus turi Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).

Pirmieji archyvai Lietuvoje 



Seniausias Toro ritinys rastas Italijos archyvuose

Brangus, ant specialiai apdirbtos ėriuko
odos parašytas rankraštis universiteto
bibliotekoje buvo priskirtas XVII a.
eksponatams, kurio pavadinimas buvo
„Ritinys numeris du“.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas
saugo Liturginės knygos fragmentą,
datuojamą apie 1280–1330 m.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/italijos-
archyvuose-rastas-seniausias-pasaulyje-visas-toros



Nuo 2017 m. Lietuvos archyvų sistemą sudaro 9 valstybės archyvai:
Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Lietuvos valstybės centrinis archyvas,
Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos naujasis valstybės archyvas, Literatūros
ir meno archyvas, Vilniaus regioninis valstybės archyvas (su filialu Utenoje),
Kauno regioninis valstybės archyvas (su filialais Marijampolėje ir Alytuje),
Klaipėdos regioninis valstybės archyvas (su filialais Tauragėje ir Telšiuose),
Šiaulių regioninis valstybės archyvas (su filialu Panevėžyje).

Lietuvos archyvų sistema



Lietuvos valstybės istorijos archyvas

XV a. – XVIII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir XIX a. buvusių LDK institucijų – XV
a. – XIX a. Lietuvos vyriausiojo tribunolo,
XVI a. – XVIII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės iždo tribunolo/komisijos,
XVIII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karo komisijos,
XV a. – XIX a. žemės, pakamario, pilies, kompromisinių, eksdivizinių, kaptūrinių,
konfederacijų, magdeburginių teismų fondai;
1795–1917 m. Rusijos imperijos institucijų ir įstaigų.
XV a. – XX a. Vilniaus, Žemaičių ir Seinų katalikų vyskupijų, Kauno metropolinės
arkivyskupijos, Panevėžio vyskupijų kurijų bei konsistorijų, kai kurių bažnyčių ir
vienuolynų, kitų konfesijų fondai; giminių, šeimų ir asmenų – (Belozorai, Čapskiai,
Druckiai-Liubeckiai, Gorskiai, Jelenskiai, Kosakovskiai, Lopacinskiai, Oginskiai, Plateriai,
Radvilos, Sapiegos, Tiškevičiai, Vasilčikovai, Zubovai), J. Yčo, V. Puškinos ir kiti fondai;

1915–1918 m. Vokietijos okupacijos fondų likučiai;

XV a. – XX a. dokumentų kolekcijos – valdovų privilegijos Vilniaus akademijai ir
universitetui, Klaipėdos krašto aktai ir hipotekos knygos bei kiti fondai;

XIII a. – XX a. dokumentų mikrofilmų – Maskvoje saugomos Lietuvos Metrikos,
Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Švedijos ir Rusijos archyvuose bei bibliotekose
saugomų dokumentų mikrofilmai;
Nuo 1940 m. miestų ir rajonų Civilinės metrikacijos skyriuose sudarytos civilinės būklės
aktų knygos. [1]



Lietuvos valstybės centrinis archyvas

Archyve saugomi 2116 rašytinių dokumentų fondai, tarp
jų 8 mikrofilmų kolekcijos, daugiau kaip 3 200 000 bylų,
18 560 saugojimo vienetų garso, 368 072 –
fotodokumentų, 39 940 – kino, 1738 –
videodokumentų, 1888 867 kadrai mikrofilmų (2008
m.).

Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. Ministrų Tarybos,
ministerijų ir jų departamentų, Lietuvos kariuomenės
įstaigų ir dalinių, apskričių viršininkų, visuomeninių
organizacijų, politinių partijų ir kt. fondai.



Lietuvos ypatingasis archyvas

Archyve saugomi 7 854 rašytinių dokumentų fondai, 3
011 428 kadrai mikrofilmų, 395 547 mikrofišos
(mikrokortos).

Rašytinių dokumentų fondą sudaro rinkiniai:
Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB)
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD)
Lietuvos komunistų partijos (LKP)
TSRS gynybos ministerijos Lietuvos TSR karinių
komisariatų dokumentų kolekcija
Rusijos Federacijos, Kazachstano ir Lenkijos
archyvuose saugomų dokumentų mikrofilmų
kolekcijos
Asmenų fondų rinkinys.



Lietuvos naujasis valstybės archyvas

Lietuvos valstybės naujasis archyvas kaupia ir saugo
dokumentus, garantuoja visuomenės susipažinimą su jais,
konsultuoja dokumentų valdymo organizavimo, jų
saugojimo ir tvarkymo klausimais.
2007 m. archyve buvo 58 fondai, 20 702 bylos.
Svarbiausi saugomi valstybinės valdžios ir valdymo
institucijų bei įstaigų dokumentai.



Kauno regioninis valstybės archyvas

Būtent Kaune 1921 m. buvo įkurtas Centralinis valstybės archyvas, kurio reikmėms 
atiduotas visas VII fortas. 

2021 m. gegužės 14 d. padovanojo Kauno miestui dovaną - parodą "Archyvas -
miestui". Spalio 11 – 29 d. paroda vėl sugrįš į Laisvės alėją prieš Nacionalinį Kauno dramos 
teatrą.

Parodoje pristatomi visai Lietuvai svarbūs ir nuo Kauno miesto istorijos 
neatsiejami dokumentai. Parodos rengėjai kviečia lankytojus įvertinti, kaip esamasis laikas, 
kuriame gyvename, pamažu tampa istorija, taip pat ir atsakyti į klausimą - kiek istorijos turi 
išlikti valstybės archyvuose?



Paroda „Archyvas miestui“



Kiekvienas žmogus nueina išskirtinį gyvenimo kelią. Šio kelio ir įvairių pasirinkimų 
atspindžiai neretai lieka valstybės archyve. Kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau jo gyvenimo 

faktų galima rasti archyvuose:

• Lietuvos valstybės istorijos archyve – gimimo, santuokos sudarymo ar kitus bažnytinių metrikų 
įrašus iki 1940 m. ir vėlesniais metais Civilinės metrikacijos skyriuose sudarytų aktų įrašus.

• Lietuvos centriniame valstybės archyve – informaciją apie iki 1940 m. turėtą nekilnojamąjį turtą, 
pilietybę, išsilavinimą, tarnybą kariuomenėje, policijoje, emigraciją, kalinimą Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių getuose, šeimos sudėtį.

• Lietuvos ypatingojo archyvo saugomuose dokumentuose galima rasti žinių apie asmenis, kurie 
1940–1941 m., 1944– 1990 m. dirbo Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijoje (MVD), Lietuvos 
SSR valstybės saugumo komitete (KGB), Lietuvos komunistų partijoje, Lietuvos Lenino 
komunistinio jaunimo sąjungoje bei šioms organizacijoms pavaldžiose struktūrose.

• Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regioniniuose valstybės archyvuose saugomi šiuose 
regionuose veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių, institucijų, įstaigų, įmonių veiklos 
dokumentai, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduoti 
dokumentai.

Kokius dokumentus apie save ir savo šeimos 
narius galiu rasti Lietuvos valstybės archyvuose?
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Taip atrodo pusės metų miesto tarybos posėdžių protokolų byla 
iš XIX amžiausSaugyklos 



Iš archyvo lobynų

Levo Karsavino ir Jono Jablonskio pasų kortelės



• https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136905/archyvu-metu-ir-
parodos-archyvai-praeitis-ateiciai-
atidarymas?fbclid=IwAR3QeYF5rHPK0aRlluC3BwaJV1nqXk00R3UZI2
n2hQrczyIxiQAU3JOLDa4

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136905/archyvu-metu-ir-parodos-archyvai-praeitis-ateiciai-atidarymas?fbclid=IwAR3QeYF5rHPK0aRlluC3BwaJV1nqXk00R3UZI2n2hQrczyIxiQAU3JOLDa4

