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Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Lietuvos centrinis valstybės archyvas
saugo dokumentus 1918–1990 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas
saugo pasipriešinimo okupacinėms struktūroms dokumentus

Lietuvos literatūros ir meno archyvas
saugo meno ir kultūros įstaigų bei asmenų dokumentus

Lietuvos valstybės naujasis archyvas
saugo dokumentus, sudarytus nuo 1990 m.

4 Regioniniai valstybės archyvai (Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus ) su savo filialais



Valstybinio archyvo Vilniuje saugyklaValstybinis archyvas Vilniuje (Pranciškonų 
bažnyčia)



Seniausi dokumentai



• Fondas Nr. 570 „Vilniaus žydų mokytojų institutas (Виленский
еврейский учительский инситут)“(134 saugojimo vienetai, 
chronologija 1871–1922);

• Fondas Nr. 576 „Vilniaus privati P. I. Kagano žydų berniukų 
gimnazija (Виленская частная мужская еврейская гимназия 
П. И. Кагана)“ (10 saugojimo vienetų, chronologija 1915);

• Fondas Nr. 577 „Vilniaus rabinų mokykla (Виленское
раввинское училище)“ (86 saugojimo vienetai, chronologija
1847–1901);

• Fondas Nr. 620 „Vilniaus miesto žydų kahalas“ (57 saugojimo
vienetai, chronologija 1764–1921);

• Fondas Nr. 747 „Vilniaus miesto žydų pigių higieniškų butų 
akcinė bendrovė (Акционерное общество гигиенических 
дешевых квартир для еврейского населения города 
Вильно)“ (2 saugojimo vienetai, chronologija 1905–1906);

• Fondas Nr. 1215 „Vilniaus žydų bendruomenės valdyba 
(Правление Виленской еврейской общины)” (102 saugojimo 
vienetai, chronologija 1912–1917);

• Fondas Nr. 1344 “Magidai” (2 saugojimo vienetai, chronologija 
1808–1941);

• Fondas Nr. 1506 „Vilniaus žydų perkėlimo komitetas
(Виленский комитет по переселению евреев)“(9 storage 
units dated 1808);

Žydų fondai saugomi LVIA, tačiau daug informacijos 
susijusios su žydais gyvenusiais Rusijos imperijoje 
galima rasti ir kituose fonduose



Žydų bendruomenių metrikų įrašai apima 
1837 – 1940 m. periodą

• Žydų bendruomenių metrikų knygos saugomos penkiuose
archyvo fonduose, kurie atspindi Lietuvos teritorijos
suskirstymą į tris gubernijas (Vilniaus, Kauno ir Suvalkų),
egzistavusį nuo XVIII a. pab. iki XX a. pradžios.

• Fondas Nr. 728 „Vilniaus gubernijos žydų bendruomenės“;

• Fondas Nr. 1226 „Kauno gubernijos žydų bendruomenės”;

• Fondas Nr. 1236 „Suvalkų gubernijos civilinės būklės aktų 
ir metrikų knygų kolekcija“ (šiame fonde sudaro įvairių 
Suvalkų gubernijos miestų žydų metrikų knygos);

• Fondas Nr. 1108 „Suvalkų gubernijos žydų 
bendruomenės“;

• Fondas Nr. 1014 „Suvalkų gubernijos gminų valdybos“
(jame taip pat yra Suvalkų gubernijos žydų gimimo įrašų).

• Čia galite rasti LVIA saugomų žydų bendruomenių metrikų 
knygų rodyklę: https://www.archyvai.lt/lt/fondu-
rodykles.html (Bendra žydų bendruomenių metrikų ir 
žydų civilinės būklės aktų knygų dalykinė-vietovardžių 
rodyklė)

https://www.archyvai.lt/lt/fondu-rodykles.html


1837 m. Vilniaus žydų bendruomenės gimimo 
metrikų knygos fragmentas



Gimimo akto įrašas iš Kauno žydų bendruomenės, 1874

Gimimo akto įrašas iš Marijampolės žydų bendruonės, 1874



Romain Gary gimimas. 1914 m. gegužės 8 dieną Vilniuje gimė Romanas, jis
buvo antros gildijos pirklio Leibos Kacevo ir Minos sūnus.



1784 METŲ VILNIAUS MIESTO GYVENTOJŲ
SURAŠYMAS (FRAGMENTAS)

Vilniaus miesto kahalui priklausančių žydų vardiniame sąraše gyventojai surašyti gatvėmis (arba nurodyta 
apytikrė jų gyvenamoji vieta), namais. Gyventojai surašyti šeimomis, nurodant šeimos galvą (asmens vardą 
ir tėvo vardą), šeimos narius (žmona, motina, sūnus, dukra, anūkė), giminaičius (brolis, sesuo) ir įnamius 
(samdiniai). Kai kada užrašyti šeimininko (paprastai šeimos galvos profesija ir užsiėmimas).



Reviziniai surašymai
• Populiacijos surašymo dokumentai, vadinami Revizijos sąrašais (Revizskije skazki). XVIII-XIX a. Rusijoje buvo reguliariai registruojami

gyventojai. Iš viso Rusijoje buvo sudaryta dešimt pagrindinių Revizijų sąrašų. 1795 m. Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi.

• Per 1795-1858 m. laikotarpį Lietuvoje buvo atliktos tik šešios pagrindinės revizijos. Tarp pagrindinių revizijų ir po paskutinės 1858 m.
pagrindinės revizijos buvo atliekami papildomi gyventojų registravimai.

• Pagrindinės revizijos - sąrašai, kuriuose buvo registruojami visi gyventojai, priklausantys mokesčių mokėtojų klasei (o miestuose jie
sudarė daugumą), yra išsamiausi ir informatyviausi.

• Papildomuose revizijos sąrašuose pateikiama informacija apie šeimas ar šeimos narius, kurie dėl kokių nors priežasčių nebuvo įtraukti
į pagrindinę reviziją (buvo išvykę ar pabėgę, registratorius juos tyčia ar netyčia praleido). Paprastai revizijos sąrašai buvo sudaromi
pagal statusą (pirkliai ir miestiečiai). Įrašai buvo rašomi rusų kalba (kirilica), išskyrus 1811 m. sąrašą, kuris buvo lenkų kalba.

• Archyve saugomi buvusių Vilniaus ir Kauno gubernijų apskrityse veikusių žydų bendruomenių reviziniai surašymai. Išsamiausias yra
Vilniaus gubernijos revizijos sąrašų rinkinys, į kurį buvo įtrauktos ir Vilniaus, Dysnos, Lydos, Ašmenos ir Švenčionių apskričių žydų
bendruomenės. Buvusios Kauno gubernijos Revizijos sąrašų kolekcija yra gana nedidelė ir iš esmės ją sudaro papildomi Revizijos
sąrašai.



Revizinio surašymo fragmentas 1834 (Vilnius) Revizinio surašymo fragmentas 1858 (Žagarė)





XVIII amžiaus pabaigoje, Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi. Tai buvo labai
biurokratiška valstybė, taigi joje gyvenusių asmenų veikla ir visi įvykiai buvo
kruopščiai fiksuojami. Informacijos apie žydų išsilavinimą, verslą ir kitas veiklas
galima rasti beveik visuose Rusijos imperijos valstybinių įstaigų
dokumentuose. Rusijos imperijos valstybinių įstaigų dokumentai yra
didžiausias dokumentų kompleksas ir apima visą XIX amžių.



Pasų kortelės

Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas fondas „Lietuvos karinės
valdybos viršininkas“ (Nr. 641), kurį sudaro specialios asmenų kortelės,
surašytos prieš išduodant Vilniaus miesto bei priemiesčių gyventojams
pasus; paimti iš gyventojų seni Rusijos imperijos vidaus ir užsienio pasai
ir parengti nauji (neatsiimti) Oberosto pasai. Apima laikotarpį nuo
1916–1918 m.



Dar viena svarbi archyve saugomų dokumentų rūšis yra
asmenų fondai, tarp jų Magidų.



Apie lūkesčius
• Archyve saugomi įstaigų dokumentai (tad nereiktų tikėtis rasti 

gausybės nuotraukų ar gausiai iliustruotų šaltinių)



Apie lūkesčius: apyrašų paieška

• Informacijos paieška 
„Elektroninio archyvo 
informacinėje sistemoje“:

https://eais.archyvai.lt/ arba
https://eais-
pub.archyvai.lt/eais/faces/pages/f
orms/search/F3001.jspx

https://eais.archyvai.lt/
https://eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/pages/forms/search/F3001.jspx


Apie lūkesčius: apyrašų paieška
• Apyrašo antraštė gali būti

neinformatyvi
• Apyrašai sudaryti rusų, lenkų

kalbomis ir tik maža dalis lietuvių
kalba



Keletas naudingų nuorodų

• https://www.archyvai.lt/lt/lvia_virtualios_parodos/vi
rtuali-paroda-zydai-ss79.html

• https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-
parodos/34/is-vilniaus-zydu-gyvenimo-lvia/exh-202

https://www.archyvai.lt/lt/lvia_virtualios_parodos/virtuali-paroda-zydai-ss79.html
https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/is-vilniaus-zydu-gyvenimo-lvia/exh-202
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