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KAS YRA ARCHYVAS?

Enciklopedijoje - Archyvas (lot. archivum < gr. αρχείο(ν), archeío(n) 'senovinis')
– įstaiga ar įstaigos, įmonės, organizacijos skyrius, kuris kaupia, saugo, tvarko,
registruoja, moksliškai tiria ir naudoja įvairius dokumentus, taip pat bet kokių
institucijų ar asmenų veiklos dokumentų visuma (fondai); pastatai ar jų dalys,
kuriuose laikomi dokumentai. Archyvai yra valstybiniai (centriniai, vietiniai),
žinybiniai, bažnytiniai, partiniai, korporatyviniai, privatūs (juridinių asmenų),
asmeniniai (fizinių asmenų), šeimų, giminių.
Žodyne - 1. institucija, kuri renka, saugo, tvarko ir tiria senus dokumentus ir
rankraščius: Istorijos a. Valstybės a. Teismo a. Įstaigos a. 2. saugoma senų
dokumentų ir rankraščių sankaupa.



TAIP ATRODO ARCHYVAI



Minint valstybės archyvų šimtmetį – Lietuvos paštas išleidžia specialų 
pašto ženklą



Kada Lietuvos respublikoje buvo įkurtas pirmasis valstybės archyvas?
Pirmojo Lietuvos Respublikos archyvo įkūrimo data laikoma 1921 m. spalio 19 d., kai

tuomečio švietimo ministro Kazio Bizausko įsakymu buvo įsteigtas Centralinis valstybės archyvas.

Kiek valstybės archyvų šiuo metu veikia Lietuvoje?
Lietuvoje šiuo metu veikia devyni valstybės archyvai:

 Kauno regioninis valstybės archyvas
 Klaipėdos regioninis valstybės archyvas
 Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 Lietuvos ypatingasis archyvas
 Lietuvos literatūros ir meno archyvas
 Lietuvos valstybės istorijos archyvas
 Lietuvos valstybės naujasis archyvas
 Šiaulių regioninis valstybės archyvas
 Vilniaus regioninis valstybės archyvas



Koks seniausias Lietuvos valstybės archyvų saugomas dokumentas?

Lietuvos valstybės istorijos archyvas saugo Liturginės knygos fragmentą, datuojamą apie
1280–1330 m. – Po 1564–1566 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės administracijos ir teismų
reformos sudarius pavietus bei sukūrus naujus teismus, dokumentus pradėta kaupti ir saugoti
pavietų centruose.

Kur galima rasti išlikusį seniausią ir vienintelį to laikotarpio archyvui pastatytą pastatą
Lietuvoje?

Seniausias to laikotarpio specialiai archyvui pastatytas pastatas yra Panevėžyje (adresu
Kranto g. 21).

1614 m. Panevėžyje buvo pastatyti Upytės pavieto teismo namai ir mūrinis archyvas
teismo byloms laikyti. Iki mūsų dienų išlikęs teismo archyvo pastatas yra reikšmingas Panevėžio
istorijos paminklas. Jis įrašytas į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sąrašą.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas



Koks seniausias Lietuvos valstybės archyvų saugomas dokumentas?
Lietuvos valstybės istorijos archyvas saugo Liturginės knygos fragmentą, datuojamą

apie 1280–1330 m. – Po 1564–1566 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės administracijos ir
teismų reformos sudarius pavietus bei sukūrus naujus teismus, dokumentus pradėta kaupti ir
saugoti pavietų centruose.

Kur galima rasti išlikusį seniausią ir
vienintelį to laikotarpio archyvui pastatytą
pastatą Lietuvoje?

Seniausias to laikotarpio specialiai
archyvui pastatytas pastatas yra Panevėžyje
(adresu Kranto g. 21).

1614 m. Panevėžyje buvo pastatyti
Upytės pavieto teismo namai ir mūrinis
archyvas teismo byloms laikyti. Iki mūsų
dienų išlikęs teismo archyvo pastatas yra
reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas. Jis
įrašytas į valstybės saugomų nekilnojamųjų
kultūros paveldo objektų sąrašą. Lietuvos valstybės istorijos archyvas



Kuris valstybės archyvas dokumentus saugo Lietuvos banko pinigų saugykloje?

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

Lietuvos banko pinigų saugykloje
dokumentus saugo Klaipėdos regioninis valstybės
archyvas. Užsiregistravusieji į ekskursijas po šį
archyvą turi galimybę pamatyti ir šias ypatingas
archyvo saugyklas.



Kokie dokumentai saugomi Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje?

Šioje sistemoje, kitaip dar vadinamoje EAIS, saugomi valstybinių institucijų ir savivaldybių
oficialūs elektroniniai dokumentai. Į šią sistemą numatoma perkelti ir valstybės archyvų
suskaitmenintus dokumentus, kurie sistemos priemonėmis taps prieinami vartotojams internetu.

Kokias funkcijas atlieka valstybės archyvai?

Valstybės archyvai kaupia ir saugo viešojo sektoriaus įstaigų bei privačių asmenų
dokumentus, užtikrina prieigą prie jų. Užtikrindami dokumentų išsaugojimą, valstybės archyvai
restauruoja unikalius dokumentus, juos skaitmenina. Valstybės archyvai teikia informaciją apie
saugomus dokumentus, išduoda juridinius faktus patvirtinančius dokumentus (teikia pažymas,
atsako į užklausas ir kt.). Taip pat jie kuria ir populiarina savo saugomus dokumentus (organizuoja
renginius, ekskursijas, rengia parodas, prisideda prie kitų įstaigų rengiamų parodų, renginių ar
iniciatyvų).

Elektroninio archyvo failas



Kokius svarbiausius valstybės istoriją menančius dokumentus galima pamatyti
archyvuose?

Archyvuose saugomi svarbiausi valstybės įvykius menantys dokumentai. Lietuvos
valstybės istorijos archyvas saugo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus
Stepono Batoro 1579 m. balandžio 1 d. privilegiją, kuria buvo įsteigtas Vilniaus universitetas –
pirmoji aukštoji mokykla Lietuvoje. Lietuvos centrinis valstybės archyvas saugo 1922 m.
Lietuvos Respublikos Konstituciją, LR Prezidento aktus, Valstybės tarybos dokumentus,
tarptautines sutartis. Lietuvos centrinis valstybės archyvas saugo UNESCO nominuotų
dokumentų rinkinį, kuriame yra 1989 m. rugpjūčio 23 d. akciją "Baltijos kelias" liudijantys
dokumentai. Lietuvos valstybės naujasis archyvas saugo Kovo 11-osios aktą, Sąjūdžio Seimo
deklaraciją dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo.



Kokius dokumentus apie save ir savo šeimos narius galiu rasti Lietuvos valstybės
archyvuose?

Archyvuose esančius fondus sudaro rašytiniai dokumentai, elektroniniai dokumentai,
fotodokumentai, garso ir kino dokumentų rinkiniai. Kiekvienas žmogus nueina unikalų 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
archyvas saugo Liturginės knygos fragmentą, datuojamą apie 1280–1330 m. 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.



Tai įdomu...

Svarbiausia to meto archyvarų užduotis buvo sukaupti ir sutvarkyti
išlikusius karo bei prieškario metų dokumentus. „Daug kur jie buvo išmėtyti ir
išblaškyti. Net ir tų dokumentų, kurie buvo prieš karą surinkti ir evakuoti į
Rokiškį, nepavyko rasti. Archyvą pasiekė žinios, kad kai kurios įstaigos ir
įmonės krūvas įvairių dokumentų išvežė į makulatūros supirkimo punktus.
Paaiškėjo, kad į senus dokumentus netgi buvo turguje vyniojamos silkės, kitos
maisto prekės“, – pasakoja Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio
filialo vedėjas Leonas Kaziukonis.



„Nuo istoriko knygos iki asmeninės šeimos istorijos, nuo 
valstybinės reikšmės dokumento iki sveikinimo 

atviruko, nuo San Paulo iki Tokijo, nuo Vilniaus iki 
Pasvalio, nuo signatarų portretų iki nebyliojo kino ar 

„Amerikos balso“, nuo žemėje rastų partizanų 
dokumentų iki skaitmeninių vaizdų, nuo saugyklos iki 
skaityklos – viskas prasideda archyvuose“, - taip archyvus 
pristato Lietuvos centrinio valstybės archyvo Dokumentų sklaidos 

skyriaus komanda. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


