
Mano šeimos kilmės medis:
kaip atrasti šaknis

Klaipėdos valstybinės kolegijos 

lektorė Jolanta Baronaitė



Genealogija

gr. genea – giminė, logos – mokslas

1. pagalbinė istorijos disciplina, tirianti 
giminės istoriją;

2. giminės, šeimos kilmės istorija; 
giminės istorijos, kilmės įrašai.
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Pagrindiniai žingsniai

 Kokie pradiniai giminės istorijos 
paieškos veiksmai, 

 ką būtina žinoti, 

 kaip ir kur ieškoti informacijos, 

 kaip sukurti medį patiems.
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Tyrinėjimų pradžia

1. Surašykite savo tikslius duomenis: 

 Pilnas vardas pavardė (ir mergautinė)

 Gimimo data, vieta

 Krikšto data, vieta (jei žinote)

 Santuokos data, vieta

2. Surašykite savo tėvų vardus ir pavardes 
(motinos mergautinę pavardę) ir žinomus 
duomenis (gimimo, santuokos, mirties data ir 
vieta)

3. Surašykite duomenis apie savo brolius ir 
seseris. 

4. Surašykite, ką žinote apie savo senelius.
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Nepamirškite užrašyti...

 kokiose vietovėse Jūs, Jūsų tėvai gyveno...

 įdomių gyvenimo faktų, nutikimų, 
istorijų...

Peržiūrėkime šeimos ir visos giminės 
dokumentus: 

gimimo, krikšto, santuokos, mirties 
liudijimus, pasus, nuosavybės dokumentus, 
darbo sutartis/knygeles, dienoraščius, 
nuotraukas. 

Šie dokumentai gali suteikti daug papildomos 
informacijos.
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Nuotraukos

 Labai svarbūs Jūsų gyvenimo istorijos 
faktai...

 Savo jaunystės ar tėvų albumuose 
surašykite, kokie žmonės 
nufotografuoti ir koks tai įvykis, data...

6



Ramučių parapijos pučiamųjų 
orkestras (1920 m.)
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Kapinės

 Aplankykite savo giminių kapus...

 Nufotografuokite arba užrašykite antkapių 
tekstus.

arba

 Internete jau yra nemažai kapinių 
surašymo projektų (ypač lenkai labai 
tvarkingai suskaitmenino savo kapines). 

 Galima savo protėvių pavardes 
įvesti paieškoje. 

 Lietuvių suskaitmenintos kapinės 

 http://www.atminimoknyga.lt/

 https://cemety.lt/public/cemeteries
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http://www.atminimoknyga.lt/

 Kopgalio, 6 Neringos kapinės, Alytaus, 
Kauno, Kėdainių, Šiaulių, Ukmergės, 
Varėnos ir kt. rajonų kapinės...

 Endriejavo senosios kapinės – tai 
pirmosios Klaipėdos rajone 
suskaitmenintos kapinės.
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https://cemety.lt/public/ 
cemeteries

 Girdžių miestelio kapinės (943 įrašai)

 Kelmės miesto civilinės kapinės (11343 
įrašai)

 Tytuvėnų miesto kapinės (6262 įrašai)

 Užvenčio kapinės (3157 įrašai)

Užsiregistravę skaitmeninimui: 

 Šilutės miesto naujosios kapinės

 Gargždų miesto kapinės
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Bažnytinės knygos

 Daug naudingos informacijos gali būti 
tėvų gimtinėje esančiose bažnytinėse 
knygose

 Pagrindinė genealoginių šaltinių saugykla 
mūsų šalyje yra Lietuvos valstybės 
istorijos archyvas (Mindaugo g. 8, 
Vilnius). 
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Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas
 Vilniaus, Seinų, Telšių (Žemaičių) XVIII–XX a. 

pirmos pusės, Panevėžio, Kauno, Kaišiadorių, 
Vilkaviškio Romos katalikų vyskupijų bažnyčių 
1924–1940 m. bažnytinės krikšto, santuokos ir 
mirties metrikų knygos, 

 kitų tradicinių Lietuvos religinių konfesijų 
(stačiatikių, sentikių, judėjų, evangelikų-
reformatų, evangelikų-liuteronų, musulmonų, 
karaimų) gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties 
metrikų knygos, civilinės metrikacijos įstaigų 
dokumentai (1940–2007 m.), 

 Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo 
kanceliarijos, Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių 
bajorų vadovų ir bajorų globos įstaigų, Augustavo 
gubernijos bajorų vadovo dokumentai, 

 privačių asmenų, šeimų ir giminių archyvai.
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LVIA saugomi XVIII–XX a. 
pagrindiniai genealoginiai šaltiniai:

 Įvairių religinių konfesijų gimimo, santuokos, 
ištuokos ir mirties metrikų knygos,

 Priešvedybinių apklausų knygos,

 Parapijiečių sąrašai,

 Bajorystės patvirtinimo aktai,

 Bajorų šeimų sąrašai,

 Dvarų inventoriai,

 Revizijų sąrašai,

 Gimimo, santuokos, ištuokos, mirties civilinės 
registracijos įrašai ir kt.

Skaitmenintų ir EAIS (elektroninio archyvo informacinė 
sistema) prieinamų LVIA fondų apyrašų sąrašas
pateikiamas 
http://www.archyvai.lt/lt/skaitmeninimas_1286.html
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Lietuvos centriniame valstybės 
archyve saugomi pagrindiniai 
XX a. genealoginiai šaltiniai:

 Lietuvos Respublikos piliečių vidaus ir 
užsienio pasai,

 Lietuvos Respublikos savanorių, šauktinių, 
kareivių ir karininkų dokumentai,

 Žemės reformos dokumentai,

Mokytojų, mokinių ir studentų asmens 
bylos,

 Priverstiniams darbams į Vokietiją išvežtų 
asmenų dokumentai,

 1942 m. ir 1959 m. gyventojų surašymo 
dokumentai ir kt.
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Genealoginiai šaltiniai 
bibliotekose bei muziejuose

 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriuje saugomos kai kurių Romos 
katalikų bažnyčių metrikų knygos ir 230 
asmenų fondų, 

 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomos 
Vilniaus arkivyskupijos kai kurių bažnyčių 
metrikų knygos bei Lietuvos dvarų 
inventoriai, 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Retų knygų ir rankraščių 
skyriuje saugomos kai kurių Telšių 
(Žemaičių) vyskupijos bažnyčių metrikų 
knygos.
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Paieška internete

http://www.epaveldas.lt/home - virtuali 
elektroninio paveldo sistema

VEPS portalas užtikrina prieigą prie 
tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, 
rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų.

Tai didžiausia Lietuvoje duomenų bazė, 
kurioje galima rasti genealoginės 
informacijos. 

Portalo duomenų bazėje šiuo metu galima 
rasti 208 Lietuvos Romos katalikų bažnyčių 
4575 metrikų knygų, kurios apima 
laikotarpį nuo 1599 iki 1940 metų, 
skaitmeninius vaizdus.
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www.epaveldas.lt

metrikų aktų knygos paskelbtos portale 
www.epaveldas.lt, sąrašas: 
http://www.archyvai.lt/lt/skaitmeninimas_1286.
html

Bažnytinių metrikų knygų įrašai 

 nuo XVII a. iki 1827 m. buvo rašomi lotynų 
kalba, 

 nuo 1828 iki XIX a. vidurio – lenkų, 

 nuo XIX a. vidurio iki 1920 m. – rusų, 

 Pirmojo pasaulio karo metais daugelyje 
parapijų – vokiečių, 

 po Pirmojo pasaulinio karo Telšių vyskupijoje 
– lietuvių, Vilniaus vyskupijoje – lotynų ir 
lenkų kalbomis.
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Žemaičių Naumiesčio apylinkių 
kaimų pavadinimai

Lotyniškai XIX a. pr. Rusiškai Lietuviškai

Midwerie Midveriai

Makie Макяй Makiai

Palȩdry, Palandry Поляндравъ, 
Полeндравъ

Palendriai

Novomiastensis,
Parafial Nowomieskiego

Новомљстскo 
Приход

Žemaičių 
Naumiesčio 
parapija

Шявдвицяй, 
Шяyдвицяй

Šiaudviečiai

Vȩcky Венцкай Venckai

Ziogaicie Жiогайцяй Žiogaičiai

18



Vardai

Lotyniškai Lenkiškai Rusiškai Lietuviškai

Antonius Antoni
Антонъ, Антон, Антоний, 

Антонiй, Анътонъ
Antanas

Georgius

Jerzy, Jurago, 

Juraga, 

Juraho

Юрьи, Юрий, Юрiй, 

Юхно, Юшъко, Георгий, 

Юръи

Jurgis, Juras, 

Jurijus

Katherina Katarzyna

Екатерина, Катерина, 

Катерына, Катарына, 

Кахна, Кахъна

Kotryna, 

Katrė

Laurentius
Wawrzyniec, 

Ławryn

Лавринъ, Лаврентий, 

Лавр, Лавринъ, 

Лавъринъ

Laurynas

Josephus Józef
Иосиф, Iосiфъ, Осип, 

Есипъ, Еско, Юшъко

Juozapas, 

Juozas

Joannis, 

Ioannes, 

Johannes

Jan, Janusz

Иванъ, Иван, Иоанн, 

Янь,Янко,Янута,Янушъ, 

Яско, Ивашъ, Ивашъко, 

Иванецъ, Ивахно

Jonas
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Pavardės

Filijinė knyga Rusiškai Lietuviškai

Rimkievicz, Rymkus Римкусъ, Rimkus

Kniuszta Кнюкштo Kniukšta

Kubylawicz, 

Kubillowicz, Kubylus

Кубылюсъ Kubilius

Szymkaly, Szymkowna Шимковна Šimkaitė, Šimkutė

Bohdanska, 

Bagdonska, 

Bogdanowna

Богдановна Bagdonaitė

Poscsowna, 

Pacewijowna, Pocaly

Поцовна Pocaitė, Pociūtė
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PAVYZDŽIAI 
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1802 m. Žemaičių Naumiesčio parapijos krikšto įrašai
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Žemaičių Naumiesčio 1860 m. krikšto įrašai
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Žemaičių Naumiesčio 1849 m. mirties įrašai
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Žemaičių Naumiesčio 1920 m. santuokų įrašai



Pagalba internete

 http://www.gengen.lt/  genealogų-entuziastų 
informacijos saugykla

 Domiuosi genealogija  Feisbuke susikūrusi labai 
draugiška grupė

 https://www.genealogija.lt/ - Lietuvos
genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) 
Virtualus archyvas nuolat papildomas 
skaitmeniniais vaizdais. Šiuo metu 
jis pasiekiamas tik LGHD nariams.

 https://www.genealogija.lt/va/index.html -
metrikinių įrašų sąrašai su galimybe atsisiųsti.

 http://www.genealogija.org/ - LGHD narių 
tyrinėtos pavardės, lotynų-lenkų-lietuvių 
žodynai, socialinio statuso vertimai, dvarų 
žinynas...

 http://www.versme.lt/sav_m.htm - Lietuvos 
kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923)
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Paieška užsienio serveriuose

 Genealoginės informacijos paieškos 
sistema 
https://www.familysearch.org/search

 Klaipėdos krašto genealoginės medžiagos 
paieška
http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=
memelland&b=A&lang=de

 Genealoginės medžiagos paieška 
http://www.online-ofb.de/

 Latvijos metrikų knygos www.lvva-
raduraksti.lv

 Baltarusijos archyvai http://archives.gov.by
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Genealoginiai, arba kilmės, 
giminės medžiai

 Europoje jų atsirado XVI a. 

 Pirmieji genealoginiai medžiai 
Lietuvoje pasirodė XVII a. pradžioje 

 Labiausiai paplito XVIII a. 
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Genealoginiai medžiai 

 Paprastai vaizduoti dailininkai pasirinkdavo 
ąžuolą arba palmę. 

 Ant jų, iš apačios į viršų, būdavo išdėstomi 
kartomis visi žinomi giminės pradininko 
palikuonys, nurodomi to asmens svarbiausi 
genealoginiai duomenys: vardas, titulas, 
pareigos, gyvenimo metai, vedybos ir t.t. 

 Visa tai įrašoma baltus skydus arba apskritimus. 

 Dažnai genealoginiai medžiai pagražinami 
asmenų herbais, portretais. 

 Giminės pradininko ir tiesioginio jo įpėdinio –
vyriausio sūnaus – skydai arba apskritimai 
piešiami ant medžio kamieno, o kitų, jaunesniųjų 
sūnų ir dukterų emblemos – ant medžio šakų. 

 Šio principo laikėsi kartų kartos. 
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Genealoginiai medžiai 

 Šitaip nupiešto genealoginio medžio 
papėdėje randame giminės pradininką, o jo 
viršūnėje – dar gyvus giminės atstovus, 
tarp kurių vienas ir yra to medžio 
savininkas.

 Po genealoginiu medžiu dažnai galima rasti 
kovinių vėliavų, ginklų, valdžios ženklų ir 
kitų atributų, šlovinančių žygdarbius ir 
nuveiktą darbą tėvynės naudai. 

 Kartais medžio papėdėje vaizduojamas 
tartum pailsėti nuo darbų atsigulęs 
šarvuotas giminės pradininkas.
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Genealoginio medžio 
vaizdavimo būdai:

1) pradėti nuo palikuonio ir artėti prie 
protėvių;

2) pradėti nuo seniausio žinomo protėvio 
ir eiti prie palikuonių. 

Šiandien populiaresnis yra pirmasis 
būdas, kai tyrėjas pradeda nuo savęs ir 
mėgina atsekti kuo daugiau protėvių.
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Aš ir mano protėviai 
Pirmasis būdas

 genealoginio medžio apatinėje dalyje, ant kamieno, 
vaizduojamas šeimos istorijos tyrėjas. 

 Kiek aukščiau iš medžio kamieno išauga didelės šakos 
– tyrėjo motinos ir tėvo, o iš pastarųjų auga dar po dvi 
ir t.t. 

 Ant visų šių šakų pasirinktinai braižomi langeliai, 
kvadratai, apskritimai arba elipsės. 

 Juose įrašomas žmogaus vardas, o moteriškojoje 
linijoje ir mergautinė pavardė. Įrašomos šių žmonių 
gyvenimo datos. 

 Jei yra vietos, galima užrašyti ir gimimo, gyvenimo bei 
mirties vietą. 

 Bet geriausia medžio šakų per daug neapkrauti 
informacija, nes tai tik pagalbinė priemonė suprasti 
šeimos istoriją. 

 Visa žinoma informacija surašoma arba šeimos 
istorijos sąsiuvinyje, arba asmens kortelėse.
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Antrasis būdas 

 Genealoginiame medyje tyrėjas ne tik 
užrašo savo protėvių vardus, bet ir 
užklijuoja jų nuotraukas.

arba

 ne tik parašo protėvių vardus, bet 
vaizdžiai pavaizduoja ir jų profesijas 
arba gyvenimo būdą.
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Trečias būdas -
apskritiminė lentelė

 Viduriniame rate yra tyrėjas, antrajame 
(padalytame pusiau) – tyrėjo tėvai, trečiajame 
(padalytame į keturias dalis) – seneliai ir t.t.

Tyrėj

as 

Ma

ma

Tė
va
s
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Ketvirtas būdas

 Genealoginis medis, arba kitaip –
piramidė. 

 Čia jungtis taip kartų galima vaizduoti 
ir paprastomis linijomis, ir kvadratais, 
ir apskritimais, ir elipsėmis.

 Šis būdas yra vienas paprasčiausių.
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Numeravimas

 Visiems šiems būdams yra būdingas protėvių 
numeravimas. 

 Pirmąjį numerį gauna tyrėjas, antrąjį –
tyrėjo tėvas, o trečiąjį – tyrėjo motina. 

 Toks numeravimas išlieka ir kitiems 
protėviams. 

 Vyriškoji linija visada turi gauti porinį skaičių 
(2, 4, 6, 8, 10...), o moteriškoji neporinį (3, 
5, 7, 9, 11...). 

 Ši numeracija ypač padeda lengvai 
orientuotis asmens kortelėse ar asmens 
istorijos sąsiuvinyje, kur šalia vardo taip pat 
yra rašomas ir eiles numeris.

41



Mano protėviai ir aš

 Einama nuo protėvių palikuonio link.

 Privalumas – vienos gimines istoriją 
galima ištirti gana plačiai. Čia pakliūna net 
tolimiausi giminės. 

 Trūkumas – ištiriama tik vienos gimines 
istorija, o ne visos šeimos. 

 Čia taip pat yra būdingas palikuonių 
numeravimas. 

 Visi vaikai išdėstomi pagal eilę, iš kairės į 
dešinę, pagal jų amžių, nuo vyriausio iki 
jauniausio. Kartu visi jie gauna savo eilės 
numerį

 Tad ši sistema gera, jei norima visiškai 
atskleisti savo tėvo, motinos ar net senelių 
giminės istorijas.
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Sudėtinga schema

 Iš visų aprašytų šeimos istorijos vaizdavimo būdų 
galima sudaryti ir dar vieną gana sudėtingą, bet 
daug plačiau atskleidžiančią visos šeimos istoriją, 
schemą.

 Ji gali būti vaizduojama arba genealoginiu 
medžiu, arba grafiniu būdu.

 Ji būtų panaši į anksčiau aprašytąją 4-ąją schemą 
– piramidę, tik čia tyrėjas šalia savo tėvų išdėsto 
ir jų brolius bei seseris pagal gimimą. 

 Tą patį darome su seneliais ir t.t. Šis būdas yra 
gana sudėtingas, nes reikalauja daug vietos. 

 Tokiu pat principu piešiamas ir genealoginis 
medis, irgi reikalaujantis daug vietos.
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Žymėjimas

 Medžiuose galima skirtingomis spalvomis 
išskirti vyrus, turinčius vaikų ir 
neturinčius, ištekėjusias moteris ir ne, 
gyvus ir mirusius ir kita. 

 Taip pat kaip ir spalvomis skirtumus 
galima išskirti formomis. 

 Nusistovėję formų simboliai: 

 kvadratinė forma (arba aštriais kampais) 
vyrams žymėti, 

 apvali forma (arba suapvalintais kampais) –
moterims.
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Genealoginė kartoteka

 Tam, kad apie vieną ar kitą asmenį galima 
būtų sužinoti daugiau, yra pildoma asmens 
genealoginė kortelė, rašomas šeimos 
istorijos segtuvas.

 Genealoginė kortelė naudinga tuo, kad 
joje glaustai surašomi visi tiriamojo 
asmens gyvenimo faktai ir bruožai.

 Todėl genealoginė kortelė labiau praverčia 
istorikams, tiriantiems vieno ar kito 
asmens bei šeimos istoriją.
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Genealoginėje kortelėje turi 
būti užfiksuoti tokie dalykai:

1. Pavardė Vardas Nr.

2. Gimimo data ir vieta

3. Mirimo data ir vieta

4. Sūnus, duktė (motinos ir 
tėvo vardas, pavarde)

5. Vedęs (ką, kada, kur), 
ištekėjusi (už ko, kada, kur)

6. Žmona, vyras – duktė, 
sūnus (kieno)

7. Mirė ar išsiskyrė (kada, kur)

8. Vėl vedė (ką, kada, kur), 
ištekėjo (už ko, kada, kur)

9. Kartojamas punktas Nr. 5

10. Tautybė

11. Fiziniai duomenys

12. Mirties priežastis

13. Religija: krikštytas, 
palaidotas (kada, kur)

14. Politiniai įsitikinimai

15. Išsilavinimas

16. Tarnybinė padėtis

17. Titulai ir apdovanojimai

18. Finansinė padėtis

19. Vaikai

20. Palaidojimo vieta

21. Šaltiniai ir kita informacija 
apie asmenį.
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Programos

 Giminės medžio kūrimui programų sukurta labai 

daug.

 Visų programų galimybės yra panašios. Skiriasi 

jos tik naudojimosi patogumu bei kai kuriomis 

funkcijomis.

 Kai kurios programos yra nemokamos. 

 Kitų demonstracines versijas galime atsisiųsti iš 

gamintojų puslapių, tačiau jos veiks tik ribotą 

laiką ar galėsime įvesti tik ribotą giminaičių 

skaičių.

 Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visos programos 

kurtos užsienyje, tad svarbu patikrinti, ar jos 

taisyklingai vaizduoja lietuviškas raides
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GEDCOM
 Programa privalo atpažinti standartinį tokioms 

programoms failų formatą GEDCOM. 

 Tai yra standartinis formatas, kuriuo aprašomi 
genealoginiai medžiai. 

 Formatą sukūrė mormonų bažnyčia genealoginių 
duomenų apdorojimui. 

 Šiuo metu jį palaiko dauguma genealoginių 
programų. Jei ji to nedaro, sukurto genealoginio medžio 
negalėsime atidaryti kita programa. 

 Šis formatas patogus, kai gauname genealoginius 
medžius iš kitų žmonių, kurie dirba visiškai kitokiomis 
programomis arba jei pradėję darbą viena programa, 
vėliau rasite geresnę už ją, galėsite visus duomenis 
perkelti naudodami GEDCOM formatą.
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MyHeritage: 

http://www.myheritage.com/genealogy kurti 
internete arba galima atsisiųsti programą
Family Tree Builder
http://www.myheritage.com/family-tree-
builder - greičiausiai augantis šeimų tinklas 
pasaulyje.

Pliusai: nemokama; palaiko lietuvių kalbą, lietuviškas 
raides; patogus ir paprastas valdymas, daug būdų 
atvaizduoti medį, galimybė apjungti kelis atskirai 
darytus medžius. Schemas spausdina į PDF formatą. 
Begalė schemų spausdinimo variantų.

Minusai: nėra galimybės monitoriuje pamatyti visą 
medžio schemą, rodo tik artimiausius giminaičius, 
tačiau PDF formatu galima užsisakyti visą medį. 
Nemokamai galima sudaryti tik 250 asmenų medį.
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Geni

 http://www.geni.com/ (anglų, lietuvių ir kt. klb.) 

 pliusai: vartotojo sąsaja labai paprasta. Yra 

galimybė pažymėti nuotraukose esančius žmones, 

nurodyti koks įvykis jame pavaizduotas. Visais 

keturiais vaizdo režimais genealoginis medis atrodo 

įspūdingai. Giminių duomenys koreguojami tiesiog 

medžio peržiūroje. Esminis principas - pagal 

nutylėjimą gen. medį bei profilius gali peržiūrėti tik 

to medžio nariai; jie gali susirašinėti žinutėmis, 

palikti atsiliepimus. Pašaliniams asmenims 

matomas tik dalinis medžio vaizdas; palaiko 

gedcom formatą. 

 minusai: veikia tik internete; sudėtinga 

atsispausdinti į popierių. 
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Agelong Tree
http://www.genery.com/lt/ (lietuvių klb.)

pliusai: galima nubraižyti ir atspausti į 
popierių giminės medį kiekvienam giminės nariui 
atskirai; popieriuje spausdintame medyje yra ir 
asmenų nuotraukos, kartų informacija (žmonių, 
skaičius, amžius, vaikų skaičius ir t.t.); įvedant 
duomenis yra daug klausimų, kurie palengvina 
informacijos rinkimą. Tą pačią lentelę galima 
eksportuoti į trijų tipų failus: Adobe PDF, RTF ir 
Microsoft Excel. Medį galima išsaugoti kaip 
paveikslėlį.

minusai: nėra internetinės giminės medžio 
versijos kūrimo, bandomoji versija leidžia įvesti 
tik 40 asmenų. Medyje matomi tik kraujo 
giminaičiai ir jų sutuoktiniai. Jei sudėsime ir 
sutuoktinio giminių informaciją, 
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Familysearch.com
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Giminės medis – tai šeimos 
pasididžiavimas, jos praeitis, 
dabartis ir ateitis.
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