L IETUVOS

LIETUVOS ARCHYVØ
ISTORIJA: datos,
faktai, skaièiai
XIII a. I p. Lietuvoje pradëti kaupti archyvai.
XIV a. pab. Lietuvoje pradëti kaupti ir saugoti baþnytiniai archyvai.
XV a. Lietuvoje pradëti kaupti bajorø, dvarø archyvai
1852 m. Vilniuje ákurtas Centrinis senøjø aktø knygø archyvas
(tai buvo pirmoji þinoma oficialiai ásteigta archyvo ástaiga).
Nuo XVIII a. pab. iki 1873 m. – veikë Lietuvos vyriausiojo tribunolo ir kitø LDK institucijø aktø knygø saugykla.
XIX–XX a. Vilniaus gubernijoje veikusiø Rusijos administracijos
ástaigø dokumentai buvo kaupiami ir saugomi bendrajame Vilniaus
ástaigø archyve (jis veikë Pranciðkonø baþnyèios pastate).
1901 m. Vilniuje ásteigtas Michailo Muravjovo muziejaus archyvas.
1914 m. Vilniaus ástaigø archyve buvo apie 700 000 bylø. Tuo
metu atitinkamame Kauno ástaigø archyve – apie 200 000 bylø.
1918 m. spalio mën. Vilniaus archyvus savo þinion perëmë Archyvø, bibliotekø ir muziejø komisija.
1919 m. sausio mën. Vinco Kapsuko vadovaujama vyriausybë
patvirtino Archyvø, bibliotekø ir muziejø komisijà.
1919 m. kovo mën. oficialiai áteisintas Archyvø, bibliotekø ir
muziejø komisijos pradëtas organizuoti Centrinis istorijos archyvas.
1919 m. balandþio 21 d. Lenkijai okupavus Vilniø, Centrinis istorijos archyvas pavadintas Vilniaus valstybiniu archyvu (jis veikë
iki 1939 m.). Tuo laikotarpiu tai buvo treèias pagal dydá archyvas
Lenkijos valstybëje.
1939 m. spalio mën. 645 000 vertingiausiø Vilniaus valstybinio
archyvo bylø iðveþta á Minskà.
1919–1921 m. Lietuvoje archyvais rûpintis pavesta Valstybës
archeologijos komisijai (VAK).
1920 m. sausio mën. Ðvietimo ministerija patvirtino VAK ástatus
(juose pirmà kartà Lietuvos istorijoje paþymëta, kad reikia kaupti,
saugoti ir privaèius archyvus).
1921 m. spalio 19 d. Kaune pradëjo veikti Centralinis valstybës
archyvas.
1940 m. rugpjûèio 16 d. LTSR MT nutarimu archyvais rûpintis
pavesta LTSR vidaus reikalø liaudies komisariato Archyvø skyriui,
kuris nuo 1940 m. rugpjûèio 25 d. vadinosi LTSR NKVD-MVD Archyvø skyriumi.
1940 m. rugpjûèio 23 d. Lietuvoje pasiraðytas Archyvø ástatymas.
1940 m. vykdant archyvø reorganizacijà, archyvuose buvo áteisinti slaptøjø fondø skyriai, Kauno centralinis valstybës archyvas

pertvarkytas ir pavadintas LTSR centriniu valstybiniu archyvu (CVA)
ir tapo Vilniaus valstybinio archyvo filialu.
1941 m. Vilniaus valstybinis archyvas reorganizuotas á LTSR
Centriná valstybës archyvà (CVA), o Kaune veikæs LTSR centrinis
valstybinis archyvas tapo jo filialu.
1941 m. pradþioje pradëti kurti apskrièiø valstybiniai archyvai.
1941–1943 m. á Lietuvà susigràþinta apie 95 % bylø, kurios
1939 m. spalio mën. ið Vilniaus archyvø buvo iðveþtos á Minskà.
1940 m. pab. 1941 m. pr. á Lietuvà susigràþinta daugiau negu 30
000 bylø, 2 014 senøjø aktø knygø, kurios 1914 m. buvo iðveþtos á
Maskvà ir Leningradà (dabar – Sankt Peterburgas).
1941–1945 m. dalis svarbiø su Lietuvos istorija susijusiø dokumentø iðveþta á Vokietijà, tarp jø ir daugelis Lietuvos þydø archyvø,
Klaipëdos miesto archyvo dalis (senoviniai dokumentai). Daigiau
negu 2 milijonai iðveþtø bylø dingo, kitos buvo saugomos Merseburge, dabar Berlyne-Daleme.
1944–1945 m. Lietuvoje atkurti apskrièiø archyvai.
1950 m. apskrièiø archyvai reorganizuoti á rajonø valstybinius
archyvus.
1960 m. rugsëjo 21 d. ásteigta Archyvø valdyba prie Lietuvos
TSR Ministrø Tarybos. Valdyba koordinavo visø valstybës archyvø veiklà.
1960 m. á Lietuvà susigràþinta dalis 1914 m. ir 1939 m. ið Lietuvos iðveþtø archyvø fondø, taèiau tuo pat metu kita dalis anksèiau
Lietuvoje saugotø archyvø bylø buvo perduota Baltarusijai, Rusijai,
Lenkijai.
1964 m. vietoje rajonø ir miestø valstybiniø archyvø ákurta 10
Centrinio valstybës archyvo filialø.
1978 m. Centrinio valstybës archyvo Kauno ir Ðiauliø filialai reorganizuoti á Centriná valstybiná archyvà.
1980 m. birþelio 30 d. prie Lietuvos TSR Ministrø Tarybos veikusi Archyvø valdyba buvo pertvarkyta á Vyriausiàjà archyvø valdybà
prie Lietuvos TSR Ministrø Tarybos.
1988–1990 m. Lietuvos atgimimo laikotarpiu ir pirmaisiais mënesiais po Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dalis archyvø fondø TSRS ir TSKP centriniø institucijø nurodymu ið TSRS KGB Lietuvos padalinio ir Partijos archyvo prie LKP CK archyvo buvo sunaikinta, iðveþta á tuometinæ TSRS (1992 m. kai kuriuos ið ðiø dokumentø Rusija sugràþino Lietuvai).
1990 m. vasario mën. priimtas Archyvø ástatymas áteisino Lietuvos archyvø savarankiðkà veiklà – jie tapo nepriklausomi nuo TSRS.
(Po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos archyvai, iðskyrus du (Lietuvos
visuomenës organizacijø archyvas (iki 1990 m. – Partijos archyvas prie LKP CK) ir KGB LTSR padalinio archyvas), perëjo Lietuvos
Respublikos þinion. 1991 m., kai þlugo TSRS, ir ðie archyvai tapo
Lietuvos Respublikos nuosavybe).
1990 m. balandþio mën. Lietuvos archyvais pavesta rûpintis Lietuvos archyvø generalinei direkcijai.
1990 m. balandþio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu Nr. 114 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës kai kuriø
departamentø ir kitø tarnybø steigimo“ buvo ásteigta Lietuvos archyvø generalinë direkcija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
(ji perëmë Vyriausiosios archyvø valdybos funkcijas).
1990 m. liepos 1 d. panaikinta Vyriausioji archyvø valdyba.
1995 m. vasario mën. Lietuvos archyvø generalinë direkcija re(Nukelta á 24 p.)
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organizuota á Lietuvos archyvø departamentà prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës.
1993 m. geguþës mën. Lietuvos centrinio valstybës archyvo filialai, Kauno ir Ðiauliø valstybiniai archyvai buvo pavadinti apygardø archyvais.
1993 m. birþelio mën. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë nutarimà, kuris skelbia, kad yra ásteigtos LAGD Ypatingos reikðmës
dokumentø tvarkymo ir LGGRTC darbo grupës (jos veikë iki 1996 m.
ir apraðë bei susistemino buvusio TSRS KGB LTSR padalinio archyvinius dokumentus).
1994 m. sausio mën. buvæs TSRS KGB LTSR padalinio archyvas
pavadintas KGB archyviniø dokumentø saugykla.
1995 m. balandþio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu Nr. 542 „Dël Lietuvos archyvø generalinës direkcijos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës pertvarkymo“ Lietuvos archyvø generalinë direkcija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës buvo reorganizuota á Lietuvos archyvø departamentà prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës.
1995 m. spalio mën. ásteigtas Lietuvos ypatingasis archyvas,
kuris perëmë KGB archyviniø dokumentø saugykloje buvusius dokumentus.
1995 m. gruodþio 30 d. ásigaliojo naujas Lietuvos Respublikos
archyvø ástatymas (dabartinë jo redakcija – „Dokumentø ir archyvø ástatymas“).
1996 m. ásteigtas Vilniaus apskrities archyvas (á já buvo perkelti
panaikinto Ðvenèioniø apygardos archyvo fondai, Tauragës apskrities archyvas, panaikintas Raseiniø apygardos archyvas).
1997 m. Alytaus, Kauno, Klaipëdos, Marijampolës, Panevëþio,
Ðiauliø apygardø archyvai pavadinti apskrièiø archyvais, panaikintas Ukmergës apygardos archyvas. Anykðèiø, Ignalinos, Molëtø,
Utenos, Zarasø rajonø dokumentø fondai perkelti á naujai ásteigtà
Utenos apskrities archyvà, Ukmergës ir Ðirvintø – á Vilniaus apskrities archyvo Ukmergës filialà.
2001 m. Lietuvoje veikë 16 valstybiniø archyvø: 3 centriniai,
3 centriniai specializuoti ir 10 apskrièiø archyvø. Ðiuose archyvuose buvo daugiau negu 21 000 fondø, o juose – daugiau negu 11 mln.
saugojimo vienetø. Ið viso archyvuose saugomos bylos uþëmë apie
103 km lentynø.
2010 m. gruodþio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu Nr. 1786 „Dël Lietuvos archyvø departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës pavadinimo pakeitimo, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatø patvirtinimo ir pavedimo Kultûros ministerijai“ Lietuvos archyvø departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës nuo 2011 m. sausio 1 d. pakeitë savo pavadinimà – tapo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.
2011–2012 m. Lietuvos valstybinæ archyvø sistemà sudarë Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir 15 valstybës archyvø, ið
kuriø 10 yra apskrièiø archyvai. Tai Lietuvos centrinis valstybës,
Lietuvos ypatingasis, Lietuvos literatûros ir meno, Lietuvos vaizdo
ir garso, Lietuvos valstybës istorijos, Lietuvos valstybës naujasis
archyvai bei Alytaus, Kauno, Klaipëdos, Marijampolës, Panevëþio,
Ðiauliø, Tauragës, Telðiø, Utenos bei Vilniaus apskrièiø archyvai.
Lietuvos archyvø depar tamento direktoriais dirbo: 1990–
1992 m. – Bronislovas Vonsavièius, 1992 m. – Aleksandras Guobys, 1993–1997 m. – Gediminas Ilgûnas, 1997–1998 m. – Antanas Ðoliûnas, 1998–2011 m. – Vidas Grigoraitis. Nuo 2011 m.
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Lietuvos vyriausiuoju archyvaru dirba Ramojus Kraujelis.
Ðiuo metu veikia ir Lietuvos mokslø akademijos Centrinis archyvas. Lietuvos Respublikos savivaldos, valdymo institucijose,
prokuratûroje, teismuose yra kaupiami ðiø ástaigø þinybiniai archyvai (jie yra valstybës nuosavybë). Kitø juridiniø ir fiziniø asmenø
archyvai yra tø asmenø nuosavybë.
Vilniuje veikia Lietuvos archyvø biblioteka (2001 m. priskirta
Lietuvos literatûros ir meno archyvui). Joje saugoma apie 115 000
nuo XVIII a. iki ðiø dienø iðleistø spaudiniø.
1988–2001 m. buvo leidþiamas archyvistikos leidinys „Lietuvos archyvai“.

Seniausi iðlikæ Lietuvos
valstybës dokumentai
Seniausias iðlikæs Lietuvos valstybës dokumentas – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio (valstybës) kanceliarijos 1367–1795 m. archyvas, nuo XVIII a. vadinamas Lietuvos Metrika. Ðio archyvo didþiàjà
dalá sudaro gautø ir iðsiøstø raðtø aktavimo áraðø senàja slavø, lotynø, lenkø kalbomis knygos. Yra pluoðtas ir originaliø dokumentø,
genealoginiø lenteliø, þemëlapiø bei planø. Iki mûsø dienø iðliko 664
Lietuvos Metrikos knygos (ið jø 622 saugomos Maskvoje). Lietuvos
valstybës istorijos archyve (LVIA) yra ðiø knygø mikrofilmai.
Didþiausias kiekis seniausiø, su Lietuvos istorija susijusiø dokumentø yra saugoma Lietuvos valstybës istorijos archyve (ið viso
daugiau kaip 10 000 aktø ir knygø). Svarbiausios ið jø: Lietuvos vyriausiojo tribunolo archyvas (dokumentø nuoraðai nuo XV a., originalai – nuo 1615 m.); Lietuvos iþdo tribunolo archyvas (nuo 1640 m.);
Lietuvos dvasinio tribunolo archyvas (nuo XVI a.); kitø Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës centriniø ástaigø archyvas; Þemës teismø
archyvas (nuo 1569 m.); Pilies teismø archyvas (nuo 1555 m.); Pakamario teismø archyvas (nuo 1583 m.); kitø periferiniø Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës institucijø iðlikusios archyvø dalys.
Turtingame Vilniaus universiteto rankraðtyne saugoma apie 500
Lietuvos valstybës aktø knygø dokumentø.

Centrinis senøjø aktø knygø
archyvas
Ðiame archyve nuo 1852 m. buvo kaupiamos Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës ástaigø aktø knygos, iki 1800 m. saugotos Vilniaus, Gardino, Minsko gubernijose. Prie jo 1887 m. buvo prijungtas
analogiðkas Liublino, o 1903 m. – Vitebsko archyvas. Èia buvo
apie 25 000 aktø knygø. 1872 m. ðio archyvo vedëjo (archyvaro)
N. Gorbaèevskio iðleistame pirmajame Lietuvos archyvø kataloge – „Centrinio senøjø aktø archyvo kataloge“ – yra nurodyta, kad
archyve saugomos 15 628 knygos ir pluoðtas pavieniø dokumentø.
Prasidëjus Pirmajam pasauliniam karui (1914 m.) beveik visi seniausi Centrinio senøjø aktø knygø archyvo dokumentai, sudaryti
iki 1700 m., buvo iðveþti á Rusijà. Dalá ðio archyvø dokumentø,
1919 m. okupavæ Vilniø, á Liublinà iðsiveþë ir juos ten veikusiems
archyvams perdavë lenkai.
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Svarbiausi uþsienio archyvai,
kuriuose saugomi reikðmingi
Lietuvos istorijos dokumentai
• Amerikos lietuviø kultûros archyvas (ALKA) (Putnamas, JAV);
• Australijos lietuviø bendruomenës archyvas (Adelaidë);
• Baltarusijos valstybiniai archyvai;
• Pasaulio lietuviø archyvas (Èikaga, JAV);
• Prancûzijos nacionalinis archyvas;
• Prûsijos slaptasis valstybinis archyvas (Berlynas-Dahlemas);
• Rygos istorijos archyvas;
• Rusijos centrinis valstybinis senovës aktø archyvas
(Maskva) – èia saugoma Lietuvos Metrika;

• Rusijos centrinis valstybinis karo istorijos archyvas (Maskva);
• Rusijos valstybinis socialinës politinës istorijos
archyvas (Maskva);

• Rusijos valstybinis naujosios istorijos archyvas (Maskva);
• Rusijos valstybinis istorijos archyvas (Sankt Peterburgas);
• Vyriausiasis senovës aktø archyvas (Varðuva);
• Stokholmo archyvai;
• Ukrainos archyvai;
• Vatikano archyvas;
• Vokietijos archyvai.

Michailo Muravjovo muziejaus
archyvas
Michailo Muravjovo muziejaus archyvas ásteigtas Vilniuje
1901 metais. Èia buvo kaupiami ir saugomi dokumentai, sudaryti
nuo 1830 m. ir susijæ su caro, jo valdininkø Lietuvoje ir Baltarusijoje vykdyta visuomeninio ir iðsivaduojamojo judëjimo slopinimu,
tarp jø ir 1863 m. sukilimo bylos. Archyvas buvo didþiulis – 1914 m.
èia saugota net 1 milijonas 932 tûkst. bylø. Dalis jø 1915 m. buvo
iðveþta á Rusijà, 1939 m. – á Baltarusijà, vëliau sugràþinta á Lietuvà.
Po Antrojo pasaulinio karo dalis bylø atiduota Baltarusijai.

Lietuvos baþnytiniai
archyvai
Iki mûsø dienø Lietuvoje iðlikæ seniausi Baþnyèios dokumentai
dabar saugomi Lietuvos valstybës istorijos archyve. Juos sudaro:
Vilniaus Romos katalikø vyskupijos dvasinës konsistorijos archyvas (nuo 1388 m.); Vilniaus Romos katalikø metropolijos kurijos
archyvas (nuo 1468 m.); Vilniaus staèiatikiø vyskupijos archyvas (nuo 1545 m.); Lietuvos unitø vyskupijos archyvas (nuo
1596 m.); Vilniaus evangelikø reformatø sinodo archyvas (nuo
1429 m.); Þemaièiø vyskupijos archyvas (nuo 1513 m.).

Turingi baþnytiniø archyvø fondø yra sukaupti, saugomi taip pat
ir Lietuvos mokslø akademijos bibliotekoje, Vilniaus universiteto
bibliotekos rankraðtyne, Lietuvos nacionalinëje Martyno Maþvydo
bibliotekoje.

Lietuvos bajorø,dvarø
archyvai
Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo bei pokario metais daugelis
Lietuvos dvarø turtingø archyvø buvo sunaikinta. Didþiausias iki
mûsø dienø iðlikæs Lietuvos bajorø, dvarø archyvas vadinamas
Radvilø Nesvyþiaus archyvo vardu. Jo didþioji dalis saugoma Minske veikianèiame Baltarusijos centriniame valstybës istorijos archyve. Yra ðio archyvo dokumentø ir Varðuvoje. Lietuvos valstybës
istorijos archyvas turi dalies ten saugomø dokumentø mikrofilmus.
Daugelio kitø Lietuvoje buvusiø dvarø, kuriuos valdë valdë Belazarai, Èapskiai, Druckiai-Liubeckiai, Gorskiai (Gurskiai), Kosakovskiai, Koideliai, Lopacinskiai, Masalskiai, Naryðkinai, Oginskiai,
Plateriai (Pliateriai), Radvilos, Sapiegos, Ðuazeliai-Gufjë, Tiðkevièiai, Zubovai ir kiti didikai, archyvø dokumentai ar jø dalys á ðá
archyvà yra patekæ originalai.
Didikø Buchoveckiø, Karpiø, Lenskiø Lopacinskiø, Meþejevskiø,
Okulièiø, Pilsudskiø, Plateriø, Radvilø, Renigeriø, Romeriø (Riomeriø), Sapiegø, Tiðkevièiø dokumentø originalø yra ir Lietuvos
mokslø akademijos bibliotekoje. Vilniaus universiteto bibliotekos
Rankraðèiø skyrius saugo nemaþai Karpiø, Radvilø, Sapiegø, Oginskiø archyvø dokumentø. Lietuvos nacionalinëje M. Maþvydo bibliotekoje yra Daugirdø, Gruþevskiø, Komarø, Kosakovskiø, Nagurskiø, Plateriø ir kai kuriø kitø didikø giminiø dokumentø. Pluoðtas jø
saugoma ir Lietuvos nacionaliniame, Birþø kraðto „Sëla“, Rokiðkio
kraðto, Þemaièiø „Alkos“ muziejuose. Yra jø ir Rusijos, Lenkijos,
kai kuriø kitø Europos valstybiø archyvuose ir bibliotekose.
1795 m. – po Treèiojo padalijimo – Lietuvoje buvo pradëti kaupti
Rusijos administraciniø ástaigø þinybiniai archyvai.

CENTRALINIS

VALSTYBËS

ARCHYVAS
Archyvas ásteigtas 1921 m. spalio mënesá. Jame buvo saugomi
ið Rusijos gràþinami fondai, Kaune iðlikusios gubernijos valdybos,
þandarø ir kitø rusiðkø ástaigø fondø dalys bei á Kaunà suveþti dvarø
archyvai. 1940 m. Centraliniame valstybës archyve buvo apie
600 000 bylø.
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