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IRMA STUNDyTĖ

ŽEIMIų PARAPIJOS ARChyVAS

Žeimių parapija. Pirmąją Romos katalikų bažnyčią Žeimiuose (Jo-
navos r.) XV–XVI a. sandūroje fundavo tuometinis Žeimių dvarininkas, 
Vitebsko kaštelionas Andrius Zaviša1. Jam mirus dvarą ir bažnyčią pa-
veldėjo jo sūnus Vitebsko kaštelionas, Semeliškių laikytojas, karališkasis 
maršalas Melchioras Zaviša2. Tuometiniam Žeimių savininkui priėmus 
protestantizmą3, bažnyčia 1565 m. atiduota evangelikams reformatams4, 
kurių veikla plačiau nėra tyrinėta, tačiau jos reikšmė to meto kultūriniame 
Žeimių gyvenime, be abejo, buvo labai svarbi – 1595 m. Žeimiuose buvo 
funduota leidykla, 1603–1605 m. Žeimių bažnyčioje protestantizmą plėtojo 
evangelikų pamokslininkas Jokūbas čieševskis5. Katalikų bažnyčios vei-
kla Žeimiuose buvo atgaivinta 1631 m. gegužės 12 d. Kauno pilies teismo 
sprendimu, Vilniaus kapitulos įsakymu6. XVII a. pradžioje katalikai visoje 
LDK atsiiminėjo bažnyčias, todėl Žeimių bažnyčios atsiėmimas iš reforma-
tų nebuvo išskirtinis. Zavišų giminės rankose Žeimiai išbuvo iki 1636 m.

1 Žeimių parapinės bažnyčios inventorių knyga, 1732–1820 m. (originalo kalba: Księga 
Inwentarżόw Kościoła Parafialnego Żeymeńskiego, od roku 1732 do 1820), Žeimių parapijos 
archyvas (toliau – ŽPA), lapai nenumeruoti.

2 Bolesław Grużewski, Kościół ewangelicko-reformowany w Kielmach: Rys historyczny na 
dokumentach urzędowych, Warszawa, 1912, p. 135.

3 I. Lukšaitė, Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVi a. 
trečias dešimtmetis–XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 590.

4 Žeimių parapinės bažnyčios inventorių knyga, 1732–1820 m., ŽPA.
5 Jolita Sarcevičienė, „Moterys“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai 

ir vaizdai, sudarytojai Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas 
Petrauskas, Eligijus Raila, Vilnius: Aidai, 2001, p. 400–401.

6 M. Miežinis, „Iš Lietuvos. Žeimė“, Viltis, 1909, Nr. 46; Žeimių parapinės bažnyčios 
vizitacija 1783 11 19, in: Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m., Lietuvos valstybinis istorijos 
archyvas (toliau – LVIA) f. 694, ap. 1, b. 3507, l. 31.
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1636–1780 m. Žeimių dvaras ir bažnyčia buvo priklausomi nuo Me-
dekšų giminės. 1720 m. Smolensko kanauninkas Andrius Medekša pa-
kartotinai fundavo naują, nedidelę, medinę bažnyčią Žeimiuose7. 1780 m. 
Medekšos Žeimius perdavė būsimam Livonijos vyskupui, tituliniam Ci-
nos vyskupui Juozui Kazimierui Korvinui-Kosakovskiui, kuris toliau rū-
pinosi ir bažnyčia. 1780 m. liepos 25 d. vyskupas konsekravo bažnyčią, 
suteikdamas jai Švenčiausiosios Mergelės Marijos Užgimimo titulą8.

Reiktų akcentuoti, kad Žeimių parapijoje kunigu dirbęs S. Grigalins-
kas (1820–1864 m.) ir S. Taurocevičius (1864–1896 m.) buvo labai sulenkinę 
parapiją9. Tų pačių dvasininkų pastangomis pakeista ir bažnyčios išvaizda. 
1847 m. bažnyčia buvo restauruota: sutvirtinti jos pamatai, pusė pastato 
perstatyta10. 1889 m. buvo parengtas naujas mūrinės bažnyčios projektas 
(manoma, architekto Ustino Golinevičiaus), tačiau jis liko neįgyvendintas. 
Po beveik dešimt metų inžinierius architektas Vaclovas Michnevičius sukūrė 
naują neogotikinės bažnyčios projektą. 1898 m. Žemaičių pavyskupis Gas-
paras Felicijonas Cirtautas pašventino naujai statomos bažnyčios pamatus. 
Bažnyčios statymu rūpinosi tuometinis Žeimių klebonas kun. Matas Mieži-
nis11. Jis Žemaičių vyskupo įgaliotas 1906 m. pašventino pastatytąją bažny-
čią, palikdamas senosios bažnyčios Švč. Mergelės Marijos Gimimo titulą.

Per Pirmąjį pasaulinį karą, vokiečių okupacijos metu, Žeimių parapija 
buvo be kunigo (kun. Jonas Šereiva pasitraukė iš miestelio). Tuo metu 
vokiečiai bažnyčioje laikė arklius. Žeimių parapijos klebonas kun. Jonas 
Gėgžna buvo 1939–1945 metų įvykių liudytojas; jis paliko apie šį laikotar-
pį atsiminimų sąsiuvinį12. Sovietiniu laikotarpiu Žeimių bažnyčia didelių 

7 Žeimių parapinės bažnyčios inventorius 1757 01 28, in: Žeimių parapinės bažnyčios 
inventoriaus knyga, 1732 – 1820 m., ŽPA, l. 10; Žeimių parapinės bažnyčios vizitacija 
1783 11 19.., LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3507, l. 31.

8 Žeimių parapinės bažnyčios vizitacija 1783 11 19.., LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3507, l. 31; 
Žeimių parapinės bažnyčios inventorius 1817 11 15, in: Žeimių parapinės bažnyčios inven-
torių knyga, 1732–1820 m., ŽPA, l. 51; Žeimių parapinės bažnyčios inventorius 1818, in: 
Žeimių parapinės bažnyčios inventorių knyga, 1732–1820 m., ŽPA, l. 55.

9 M. Miežinis, „Iš Lietuvos. Žeimė“, Viltis, 1909, nr. 46, 49.
10 Lietuvos TSR architektūros paminklai. Istoriniai tyrimai. Istorinės apybraižos: Žei-

miai, Vilniaus apskrities archyvas, f. 5, b. 2820, l. 181.
11 M. Miežinis, „Iš Lietuvos. Žeimė“, Viltis, 1909, nr. 49.
12 Kunigo Jono Gėgžnos atsiminimų sąsiuvinis Žeimių parapijos archyvo apraše pa-

žymėtas Nr. 114.
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fizinių išpuolių nepatyrė. Dabar parapija priklauso Kauno arkivyskupijai, 
Jonavos dekanatui. 

Žeimių bažnyčios istorija XX a. pradžioje domėjosi Matas Miežinis, 
jai paskyrė straipsnį, kuriame, remdamasis tuo laikotarpiu buvusiais baž-
nyčios archyve šaltiniais, aptarė pirmosios Žeimių parapijos pastatymo 
datos klausimą, fundatorius, pirmąsias altarijas ir altaristus. Akcentavo 
Žeimių parapinės bažnyčios atsiėmimo iš protestantų ypatybes. Daug 
dėmesio skyrė Žeimių bažnyčios veiklai, parapijos riboms XVIII a. pabai-
goje–XX a. 1-ajame dešimtmetyje nusakyti13. M. Miežinio pėdomis nepa-
sekė nė vienas istorikas. Dažniausiai apie šią parapiją užsimenama bendro 
pobūdžio leidiniuose, kuriuose apie Lietuvos bažnyčias pateikiami duo-
menys ganėtinai skurdūs ir prieštaringi14. Žeimių parapija minima tyrinė-
jimuose, kurie siejasi su čia gyvenusiais dvarininkais, švietėjais, įvairiais 
sukilimais ir t.t. 

Žeimių parapijos archyvo susiformavimas ir raida. Pasak Roberto 
Jurgaičio, Lietuvos parapijų archyvai yra vienas iki šiol mažai tirtų istori-
nių šaltinių kompleksų, kurie gali būti vertingi atskirų vietovių praeities 
šaltiniai15. Ne išimtis ir Žeimių parapijos archyvas. Nors jis ir neatspindi 
tikslios bei išsamios parapijos istorijos, tačiau pateikia įdomių ir naudingų 
duomenų apie parapijos veiklą, jos ūkinius reikalus, parapijiečius ir t.t. 

XVIII–XIX a. inventoriuose bažnyčios archyvas išsamiai nedetalizuo-
jamas, knygų skaičius nurodomas padrikai. Inventoriuose ir vizitacijose 
bažnytiniam archyvui dažniausiai buvo skirtas skyrius pavadinimu: Akta 
Metryk chrzestnych, ślubnych i pogrzebowych16. Minėtas skyrius skaidomas 

13 M. Miežinis, „Iš Lietuvos. Žeimė“, Viltis, 1909, Nr. 46, 49, 51, 54, 57.
14 Bronius Kviklys, Lietuvos bažnyčios, t. 3 (Kauno arkivyskupija), čikaga, 1983, 

p. 472–473; Bronius Kviklys, Mūsų Lietuva, t. 2, Vilnius, 1991, p. 475; Kazys Misius, Ro-
mualdas Šinkūnas, Lietuvos katalikų bažnyčios: žinynas, Vilnius: Pradai, 1993, p. 225–226. 

15 Robertas Jurgaitis, Pašvitinio parapijos archyvas, Lietuvos istorijos metraštis. 2004 
metai, 2. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, p. 179.

16 Žeimių bažnyčios inventorius 1782 02 09, in: Žeimių parapinės bažnyčios inventorių 
knyga, 1732–1820 m., ŽPA, l. 25–25v; Žeimių bažnyčios inventorius 1806 06 11, in: Žeimių 
parapinės bažnyčios inventorių knyga, 1732–1820 m., ŽPA, l. 43; Žeimių bažnyčios inven-
torius 1820 09 04, in: Žeimių parapinės bažnyčios inventorių knyga, 1732–1820 m., ŽPA, 
l. 63v–64; Žeimių bažnyčios vizitacija 1851 m., in: Žeimių parapinės bažnyčios inventorių 
knyga, 1732–1820 m., ŽPA, lapai nenumeruoti.
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į poskyrius: Metryki Chrzestne, Metryki Ślubne, Metryki Pogrzebowe, kur 
chronologiška tvarka surašytos knygos, nurodant jų pavadinimą bei api-
mantį laikotarpį; knygos išvaizda, būklė ir kt. neaptariama. 1782 m. Žeimių 
bažnyčios inventoriuje fiksuotos 8, 1806 m. – 11, 1820 m. – 15, 1851 m. – 
22 bažnyčios archyve buvusios metrikų knygos (neįskaitant pamokslų, 
senų teologinių knygų, inventorių, ūkinių dokumentų bei siunčiamųjų ir 
gaunamųjų raštų bylų). Vėlesnių metų inventoriuose parapijos archyvas 
nedetalizuojamas. Remiantis iki šiol išlikusiomis archyvo knygomis, by-
lomis, galima teigti, kad bažnyčios archyvas toliau buvo kaupiamas ir kad 
istoriniai Lietuvos įvykiai jo nesugniuždė (žr. 1 lentelę).

1851 m. Žeimių parapinės bažnyčios vizitacijoje fiksuojamos bažny-
tinės metrikų knygos nuo 1663 m. (žr. jungtuvių metrikų knygą, 1663–
1695 m.). Susipažinus su dabartiniu Žeimių parapijos archyvu, matyti, 
kad jame seniausia, jungtuvių metrikų knyga apima 1663–1695 m., krikšto 
metrikų knyga – 1698–1703 m., mirties metrikų knyga – 1737–1804 m. 
laikotarpį. Parapijiečių sąrašų knyga apima tik 1905 m. Ūkinių dokumen-
tų bylos tėra 1699 m. Ikivedybinių apklausų knyga apima 1827–1831 m. 
laikotarpį. Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų bylos siekia 1687 m. Reikia 
pabrėžti, kad ne kiekviena parapija gali pasigirti turinti išlikusias XVII a. 
metrikų knygas. Knygose bei dokumentuose vyrauja lotynų, lenkų kalbos, 
bet yra įrašų ir rusų, lietuvių kalbomis. 

1 lentelė.  Žeimių parapijos archyvo struktūra, remiantis Žeimių parapinės 
bažnyčios inventorių knyga, 1732–1820 m.17

(2006 m. duomenys pateikiami, susipažinus su Žeimių parapijos archyvu).

Žeimių parapijos archyvo knygos 1782 1806 1820 1851 2006

Krikšto metrikų 4 7 8 12 23

Jungtuvių metrikų 2 3 3 5 19

Mirties metrikų 2 1 4 4 16

Ikivedybinės apklausos - - - 1 11

Parapijiečių sąrašų - - - - 2

17 Žeimių parapinės bažnyčios inventoriaus knyga, 1732–1820 m., ŽPA. Prie knygos 
papildomai prisegta ir vėlesnė Žeimių parapijos vizitacijos medžiaga (1851 ir 1853 m. vizi-
tacijų duomenys) bei kiti dokumentai; knygos pavadinimas neatitinka turinio.
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2006 m. balandžio–gegužės mėn. užfiksuotos visos parapijoje sau-
gomos Žeimių parapinės bažnyčios archyvo knygos, apimančios XVII–
XX a. XVI a. knygų ar dokumentų neaptikta, nors pirmoji Žeimių bažnyčia 
pastatyta 1522 m. 2006 m. pavasarį bažnyčios archyvas buvo saugomas 
dviejose vietose: seniausios knygos – bažnyčios zakristijoje (76 saugojimo 
vienetai) ir naujausios – dabartinėje klebonijoje (47 saugojimo vienetai). 

archyvo aprašo parengimo principai. Darbe aprašyti 123 įvairaus 
pobūdžio ir įvairių laikotarpių saugojimo vienetai (knygos, bylos ir kt.): 
23 krikšto metrikų knygos (apima laikotarpį nuo 1698 iki 1999 m.), 11 iki-
vedybinių apklausų knygų (1827–1906 m.), 19 jungtuvių metrikų knygų 
(1663–1995 m.), 16 mirties metrikų knygų (1737–2000), 4 bendros metri-
kų bylos, 2 parapijiečių sąrašų knygos (1905–1989 m.), 15 gaunamųjų ir 
siunčiamųjų raštų bylų (1687–1989 m.), 18 ūkinių dokumentų bylų (1699–
1990 m.), 2 inventorių knygos (1732–1853 m., Šėtos parapijos 1941 m. in-
ventorius), 13 įvairaus pobūdžio bylų (1919–1991 m.).  

Darbe visi archyvo saugojimo vienetai suskirstyti į dešimt sąlyginių gru-
pių. Apraše pirmiausia fiksuojamas knygos ar bylos pavadinimas, skliauste-
liuose nurodomas pavadinimas, esantis viršelyje originalo kalba. Kai pavadi-
nimo viršelyje nebūdavo, jis buvo nustatomas iš titulinio lapo, įrašų pradžios 
ar kitur esančių duomenų originalo kalba, nurodant, iš kur šis užrašas paim-
tas. Įrašai pateikiami originalo kalba, nemoderninant. Ilgesnis pavadinimas, 
einantis per kelias eilutes, skaidomas simboliu /, kuris reiškia kitą eilutę. 
Fiksuojamos chronologinės ribos ir bendra knygų išvaizda, būklė, nurodomi 
esantys antspaudai, knygų apimtis, įrašų kalbos, pateikiama bendro pobū-
džio anotacija. Reikėtų paminėti, kad kiekviena Žeimių parapijos archyve 
aptikta knyga, byla, dokumentas galėtų tapti atskiru tyrimo objektu. 

Rengiant Žeimių parapijos archyvo aprašą naudotasi R. Jurgaičio pa-
našiai sudarytu aprašu kaip pavyzdžiu18.

ŽEIMIų PARAPIJOS ARChyVO APRAŠAS

Krikšto metrikų knygos
Krikšto metrikų knyga (Nr. 2 Liber Baptisatorum / 1698–1703). 1. 

Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, juodos spalvos. Knyga 

18 Robertas Jurgaitis, op. cit., p. 179–196.
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pailgos formos su odiniais raištukais. Gale yra 2 raudonos spalvos ants-
paudai. Iš viso 76 numeruoti lapai; juose 881 – įrašas. Formuliaras ir įrašai 
lotynų kalba.  

Krikšto metrikų knyga (Nr. 3 Liber Baptisatorum Zeymenskie / 2. 
1704–1720). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai 
rudos spalvos. Knyga pailgos formos su odiniais raištukais. Gale yra 2 rau-
donos spalvos antspaudai. Knygoje iš viso 137 numeruoti lapai, kuriuose 
yra 1797 numeruoti įrašai. Formuliaras ir įrašai lotynų kalba.

Krikšto metrikų knyga (Nr. 4 Liber Baptisatorum / 1721–1737). Ap-3. 
ima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, rožinės spalvos. Knyga 
pailgos formos su odiniais raištukais. Gale yra raudonos spalvos ants-
paudas. Knygoje yra 62 numeruoti lapai, kuriuose 796 numeruoti įrašai. 
Formuliaras ir įrašai lotynų kalba.

Krikšto metrikų knyga (Книга крёстных / Жеймейском костёле). 4. 
Apima 1910–1925 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Formulia-
ras ir įrašai rusų kalba.

Krikšto ir gimimo metrikų knyga (Žeimių R. K. Bažnyčios gimi-5. 
mo – / krikšto metrikų knyga / 1925 m.). Apima 1925–1936 m. laikotarpį. 
Viršelis kietas, tamsiai margas. Knygos gale raudonos spalvos nuskilęs 
antspaudas. Iš viso 286 numeruoti puslapiai, tačiau prirašyti 242, o kiti  
tušti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Pakrikštytųjų / Protokolai 1936 m). Apima 6. 
1936–1940 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai raudonos spalvos. Knygos 
gale raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 200 numeruotų lapų, prirašyti 
149 lapai, o kiti tušti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Krikštų / aktai / 1940). Apima 1940–1944 7. 
m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai raudonos spalvos. Knygos gale yra 
švininis antspaudas su Vyčiu. Iš viso 122 numeruoti lapai, prirašyta 120 
lapų, kiti tušti.

Krikšto metrikų knyga (Krikštų / metrikai / 1940 08). Apima 1940–8. 
1945 m. laikotarpį. Viršelis kietas, juodos spalvos. Knygos gale švininis 
antspaudas su Vyčiu ir užrašu: KAUNO METROPOLIJOS KURIJA. Iš viso 
120 numeruotų ir prirašytų lapų. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Krikštų / aktai / 1944). Apima 1944–1948 m. 9. 
laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Knygos gale švininis antspaudas 
su Vyčiu. Iš viso 120 numeruotų ir prirašytų lapų. Formuliaras ir įrašai 
lietuvių kalba.
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Krikšto metrikų knyga (Kauno Arkivyskupijos / Žeimių R. Kat. 10. 
Bažnyčios / Pakrikštytųjų metrikai / Nuo 1946 m. sausio 1 d.). Apima 1946–
1955 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Knygos gale raudonos 
spalvos antspaudas. Iš viso 120 numeruotų ir prirašytų lapų. Formuliaras 
ir įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Kauno Arkivyskupija / Žeimių R. K. Baž-11. 
nyčios / Pakrikštytųjų aktai / nuo spalio 1948 m. iki 1954 m. V 16). Apima 
viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Knygos gale 
yra raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 120 numeruotų ir prirašytų lapų. 
Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Krikšto metrikų byla. Joje yra pažymos gimimo ir krikšto tematika. 12. 
 Apima 1952–1960 m. laikotarpį. Aplankas popierinis, žalios spalvos. Ap-
lanke yra 50 numeruotų pažymų, rašytų lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Kauno Arkivyskupija / Žeimių R. K. Bažny-13. 
čios / pakrikštytųjų metrikų / Protokolai / 1954 m. V 23). Apima 1954–1961 
m. laikotarpį. Viršelis kietas, šviesiai margas. Įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Kauno Arkivyskupijos / Žeimių Dekanato 14. 
/ Žeimių R. Kat. Bažnyčios / Pakrikštytųjų metrikai / nuo 1955). Apima 
1955–1960 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Knygos gale švi-
ninis antspaudas su Vyčiu. Knygoje iš viso 120 numeruotų lapų, tačiau 
prirašyta tik 43, kiti tušti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Krikšto metrikų byla. Apima 1961–1977 m. laikotarpį. Viršelis kie-15. 
tas, žalios spalvos. Iš viso 218 lapų – 203 numeruoti ir 15 nenumeruotų. 
Įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Kauno Arkivyskupijos / Kėdainių Dekana-16. 
to / Žeimių R. Kat. Bažnyčios / pakrikštytųjų metrikai). Apima 1978–1986 
m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai raudonos spalvos. Knygoje 189 nume-
ruoti ir prirašyti lapai; 53 nenumeruoti bei neprirašyti lapai. Formuliaras 
ir įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų juodraštinė knyga (įrašas įvadiniame lape: Žeimių 17. 
švč. M. Marijos / gimimo parapijos krikšto / metrikų juodraščiai, pradėti / 
1986 m. vasario mėn. 22 d.). Apima 1986–1987 m. laikotarpį. Viršelis kie tas, 
žalios spalvos. Įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų byla. Apima 1979–1980 m. laikotarpį. Pažymos 18. 
apie įvykusį krikštą sudėtos voke. Iš viso voke yra 174 pažymos; jų įrašai 
lietuvių kalba.

Krikšto ir gimimo metrikų knyga (Gimusiųjų ir 19. krikštytųjų knyga). 
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Apima 1988–1989 m. laikotarpį. Kietu, raudonos spalvos viršeliu. Formu-
liaras ir įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Krikšto knyga / 1990–1992 m.). Viršelis 20. 
kietas, rudos spalvos. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Krikšto metrikų knyga (Krikšto knyga). Apima 1992–1994 m. lai-21. 
kotarpį. Viršelis kietas, raudonos spalvos. Formuliaras ir įrašai lietuvių 
kalba.

Krikšto metrikų knyga (Krikštų knyga). Apima 1995–1999 m. laiko-22. 
tarpį. Viršelis kietas, tamsiai žalios spalvos. Formuliaras ir įrašai lietuvių 
kalba.

Krikšto metrikų byla (Krikštų knyga / Žeimiai / 1999 m.). Apima 23. 
viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis minkštas, geltonos spalvos. Byloje 
116 įrašų. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Ikivedybinių apklausų knygos
Ikivedybinių apklausų knyga (Księga Examinów przedślubnych 24. 

/ Kościoła Parafialnego Źeymenovskiego / od roku 1827). Apima 1827–
1831 m. laikotarpį. Viršelis kietas, šviesiai margas. Knyga su odiniu raiš-
tuku. Gale raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 100 numeruotų bei pri-
rašytų lapų. Įrašai lenkų klaba. 

Ikivedybinių apklausų knyga (užrašas kiekvieno naujo įrašo pra-25. 
džioje: Examen przedślubny przy świadkach czyniony zabierających się 
do stanu małżeńskiego). Apima 1832–1836 m. laikotarpį. Viršelis kietas, 
tamsiai margas. Knygos gale raudonas antspaudas. Iš viso knygoje 80 
numeruotų bei prirašytų lapų. Įrašai lenkų kalba. 

Ikivedybinių apklausų knyga (Księga Examinów przedślubnych / 26. 
Kościoła Parafialnego Źeymenovskiego / od roku 1836). Apima 1836–1838 
m. laikotarpį. Viršelis kietas, šviesiai margas. Knyga su odiniais raištukais. 
Gale yra raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 100 numeruotų bei prirašy-
tų lapų. Įrašai lenkų kalba. 

Ikivedybinių apklausų knyga (Księga Examinów przedślubnych 27. 
/ Kościoła Parafialnego Źeymenovskiego / od roku 1838). Apima 1838–
1847 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Knyga su odiniais raiš-
tukais. Gale yra raudonas antspaudas. Iš viso 200 numeruotų ir prirašytų 
lapų. Įrašai lenkų kalba.

Ikivedybinių apklausų knyga (Księga Examinów przedślubnych 28. 
/ Kościoła Parafialnego Źeymenovskiego / od roku 1848). Apima 1848–
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1853 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Iš viso 100 prirašytų bei 
numeruotų lapų. Knyga su odiniais raištukais. Įrašai lenkų kalba. 

Ikivedybinių apklausų knyga (užrašas kiekvieno naujo įrašo pra-29. 
džioje: Examen przedślubny przy świadkach czyniony zabierających się 
do stanu małżeńskiego). Apima 1854–1859 m. laikotarpį. Viršelis kietas, 
tamsiai margas. Knygos gale raudonas antspaudas. Iš viso knygoje 100 
numeruotų ir prirašytų lapų. Įrašai lenkų kalba.

Ikivedybinių apklausų knyga (Книга предбрачныхъ / показаний 30. 
на 1866 г.). Apima 1866–1875 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai rudos 
spalvos. Knygos gale raudonas antspaudas. Iš viso 196 numeruoti bei pri-
rašyti lapai. Įrašai rusų kalba.  

Ikivedybinių apklausų knyga (Книга для записки предбрачныхъ 31. 
/ показаний на 1875 г.). Apima 1875–1884 m. laikotarpį. Viršelis kietas, 
tamsiai rudos spalvos. Knygos gale tamsiai raudonos spalvos, aptrupėjęs 
antspaudas. Iš viso 192 numeruoti bei užpildyti lapai. Formuliaras ir įrašai 
rusų kalba. 

Ikivedybinių apklausų knyga (Книга для записки / предбрачныхъ 32. 
показаний / на 1884 г.). Apima 1884–1893 m. laikotarpį. Viršelis kietas, 
tamsiai rudos spalvos. Knygos gale raudonas antspaudas. Iš viso190 nu-
meruotų bei užpildytų lapų. Įrašai lenkų ir rusų kalbomis.    

Ikivedybinių apklausų knyga (Предбрачныe показания / отоб-33. 
ранный при свидвтеляхъ / отъ вступающихъ въ / супружескiй бракъ). 
Apima 1893–1901 m. laikotarpį. Viršelis kietas, juodos spalvos. Knygos 
gale yra raudonas antspaudas. Iš viso 192 numeruoti bei užpildyti lapai. 
Įrašai rusų kalba.  

Ikivedybinių apklausų knyga 34. (užrašas kiekvieno naujo įrašo 
pradžioje: Происходило в Жеймянском Округе причодском костёле 
1902 года Предбрачныe показания отобраные  при свидетелях от 
пoступающих в супружеский брак). Apima 1902–1906 m. laikotarpį. Be 
viršelio. yra raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 94 numeruoti bei prira-
šyti lapai. Įrašai rusų kalba. 

Jungtuvių metrikų knygos
Jungtuvių registracijos knyga (Liber Matrimoniorum / 1663–1695). 35. 

Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, šviesiai rožinis. Kny-
ga pailgos formos su odiniais raištukais. (Knyga apgraužta pelių?) Kny-
gos gale yra nuskilęs, raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 58 numeruo-
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ti lapai; juose 947 numeruoti įrašai. Formuliaras ir įrašai lotynų kalba.  
Jungtuvių registracijos knyga (Liber Matrimoniorum / 1697–1731). 36. 

Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, šviesiai rožinis. Knyga 
pailgos formos su odiniais raištukais. Gale 2 raudoni antspaudai. Iš viso 83 
numeruoti lapai; juose 907 numeruoti įrašai. Formuliaras ir įrašai lotynų 
kalba.

Jungtuvių registracijos knyga (Книга37.  регистрации браков / в 
Жей мейском костёле). Apima 1918–1920 m. laikotarpį. Viršelis kietas, 
tamsiai margas. Knygos gale raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 83 nu-
meruoti lapai; prirašyti 63, kiti tušti. Formuliaras ir įrašai rusų kalba. 

Jungtuvių registracijos knyga (Книга региcтрации брака / Жей-38. 
менского костëла). Apima 1861–1866 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai 
rudos spalvos. Knygos gale raudonas antspaudas. Iš viso 100 numeruotų 
lapų; prirašyti 66, kiti tušti. Įrašai lenkų ir rusų kalbomis. 

Jungtuvių registracijos knyga (1921–1925). Apima viršelyje nu-39. 
ro dytą laikotarpį. Knyga kietu, juodos spalvos viršeliu. Gale yra juodos 
spalvos antspaudas su Vyčiu. Knygoje iš viso 96 numeruoti bei prirašyti 
lapai. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Jungtuvių registracijos knyga (Žeimių R. K. Bažnyčios / nuo 1925 11 40. 
/ iki 1930 02). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Knyga kietu, tamsiai 
rudos spalvos viršeliu. Gale yra raudonos spalvos antspaudas su Vyčiu. 
Knygoje iš viso 96 numeruoti bei prirašyti lapai. Formuliaras ir įrašai lie-
tuvių kalba.

Jungtuvių dokumentų byla (Žeimių parapijos Bažnyčios / santuo-41. 
kos dokumentai / 1930 05 01–1932 12 31). Apima viršelyje nurodytą laiko-
tarpį. Aplanke yra dokumentai, išduoti kitų parapijų kunigų, kur pažy-
mima, kad jauniesiems nėra kliūčių susituokti; gimimo ir krikšto metrikų 
išrašai ir kt. Popierinis, rožinis aplankas. Iš viso 85 numeruoti dokumentai. 
Formuliaras lietuvių kalba, dokumentai lotynų ir lietuvių kalba.

Jungtuvių registracijos knyga (Aktai / nuo 1930 m. vasario 16 d. / 42. 
iki 1935 m. kovo 3 d.). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, 
juodos spalvos. Knygos gale yra raudonos spalvos antspaudas su Vyčiu. Iš 
viso 120 prirašytų bei numeruotų lapų. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Jungtuvių registracijos byla. Apima 1930–1993 m. laikotarpį. Byloje 43. 
yra susegta 516 pavienių lapų, dažniausiai tai santuokos pažymos, pasira-
šytos liudytojų ir kunigo. Pažymos susegtos į raudonos spalvos aplanką. 
Pažymos lietuvių kalba.
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Jungtuvių registracijos knyga (Santuokos registracijos knyga). 44. 
 Knygoje registruotos santuokos 1934–1941 m. laikotarpiu, taip pat 
sutuoktinių aukos bažnyčiai. Kietu, juodos spalvos viršeliu. Knygos 
lapai nenumeruoti. Antspaudo nėra. Įrašai ir formuliaras lietuvių 
kalba.

Jungtuvių registracijos knyga (Vedybų aktų knyga 1935 m.). Api-45. 
ma 1935–1940 m. laikotarpį. Knyga kietu, juodos spalvos viršeliu. Gale 
raudonos spalvos antspaudas. Iš viso knygoje 112 numeruotų ir užpildytų 
lapų, dar 8 knygos lapai iškirpti. Į knygą yra įdėta dar 15 pavienių lapų, 
dažniausiai tai pažymos, informuojančios apie priimtą Moterystės sakra-
mentą. Įrašai ir pažymos lietuvių kalba.

Jungtuvių dokumentų byla (Vedusiųjų dokumentai / Žeimių pa-46. 
rapijos Bažnyčioje / nuo 1936 m. sausio). Aplanke dokumentai, apimantys 
1936–1939 m. laikotarpį. Dažniausiai susegti santuokos liudijimai, pasi-
rašyti tuometinio Žeimių dekano kun. J. Gėgžnos. Aplanke iš viso 164 
numeruoti santuokos liudijimai. Formuliaras lietuvių kalba, santuokos 
liudijimai lotynų, lenkų, lietuvių kalbomis. 

Jungtuvių registracijos knyga (Vedybų aktai / 1940–1947 m.). Api-47. 
ma 1940–1951 m. laikotarpį. Knyga kietu viršeliu, tamsiai raudonos spal-
vos. Gale yra švininis antspaudas su Vyčiu, o kitoje antspaudo pusėje už-
rašas: KAUNO METROPOLIJOS KURIJA. Knygoje iš viso 120 numeruotų 
ir prirašytų lapų. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Jungtuvių dokumentų byla. Šviesiai žalias, popierinis aplankas, 48. 
apimantis 1941–1961 m. laikotarpį. Byloje yra pažymos, kurias išduoda-
vo klebonas savo parapijiečiams, norintiems susituokti kitoje parapijoje. 
Aplanke yra ir mišrios tikybos jaunavedžių sutarčių. Dokumentai lotynų, 
lietuvių kalba.

Jungtuvių registracijos knyga (Kauno Arkivyskupija / Žeimių R. K. 49. 
Bažnyčios / Jungtuvių metrikai / Nuo 1944 metų). Apima 1944–1960 m. 
laikotarpį. Knyga kietu, tamsiai margu, apiplyšusiu viršeliu. Gale švininis 
antspaudas su Vyčiu. Iš viso knygoje 120 numeruotų lapu, tačiau prirašytų 
88, kiti – tušti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Jungtuvių registracijos knyga (Žeimių parapija / Jungtuvių aktai / 50. 
nuo 1947 m. rugpjūčio mėn. 17 d.). Apima 1947–1955 m. laikotarpį. Knyga 
kietu, tamsiai margu viršeliu. Iš viso 117 numeruotų ir prirašytų lapų. 
Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Jungtuvių registracijos knyga (Jungtuvių sakramento / įrašai Žei-51. 
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mių švč. P. M. gimim. B – čios / 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962). 
Apima 1956–1965 m. laikotarpį. Viršelis kietas, pilkos spalvos. Gale knygos 
yra švininis antspaudas su Vyčiu. Iš viso 120 numeruotų ir prirašytų lapų. 
Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.  

Jungtuvių registracijos knyga (Santuokų knyga). Apima 1993–52. 
2000 m. laikotarpį. Knyga kietu, rudos spalvos viršeliu. Įrašai lietuvių 
kalba.

Jungtuvių registracijos knyga. Apima 1994 – 1995 m. laikotarpį. 53. 
Knyga kietu, juodu viršeliu. Įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knygos
Mirties metrikų knyga (Liber Defunctorum / 1737–1804). Apima 54. 

viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, rožinės spalvos. Knyga pail-
gos formos su odiniais raištukais. Gale yra 2 raudonos spalvos antspaudai. 
Knygoje iš viso 85 numeruoti lapai; juose 1527 numeruoti įrašai. Formulia-
ras ir įrašai lotynų kalba.

Mirties metrikų knyga (įrašas įvadiniame lape: Mirimo protok. 55. 
Knyga / 1922). Apima 1922–1926 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai 
margas. Knygos gale nuskilęs raudonos spalvos antspaudas. Knygoje 100 
numeruotų lapų, prirašyti tik 38, kiti tušti. Įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (Žeimių R. Kat. Parapijos / Mirusiųjų pro-56. 
tokolų knyga). Apima 1926–1932 m. laikotarpį. Viršelis minkštas, šviesiai 
rudos spalvos (apiplyšęs). Knygos gale nuskilęs raudonos spalvos ants-
paudas. Iš viso 150 numeruotų ir prirašytų lapų, dar 7 prirašyti (pažymos) 
lapai įdėti atskirai. Įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (Kauno Arkivyskupija / Žeimių R.K. Baž-57. 
nyčios / Mirusiųjų protokolai / 1936 – 1940 (1953)). Apima 1936–1953 m. 
laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai raudonos spalvos. Gale yra raudonos 
spalvos antspaudas. Knygoje 120 numeruotų ir prirašytų lapų. Formulia-
ras ir įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (Žeimių R. Kat. Bažnyčios / nuo 1940 I 01 58. 
iki / 1954 IX 25 / Mirimų metrikai). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. 
Viršelis kietas, tamsiai margas. Gale yra švininis antspaudas su Vyčiu ir 
užrašu: KAUNO METROPOLIJOS KURIJA. Knygoje 120 numeruotų ir 
prirašytų lapų. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (Mirusiųjų aktai / 1940–1945 m.). Apima vir-59. 
šelyje nurodytą laikotarpį. Knyga kietu tamsiai raudonos spalvos viršeliu. 
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Gale yra švininis antspaudas su Vyčiu. Iš viso 120 numeruotų ir prirašytų 
lapų. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (Mirusiųjų / Aktai 1945 – 1953 m.). Apima 60. 
viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai raudonos spalvos. 
Gale yra švininis antspaudas su Vyčiu ir užrašu: KAUNO METROPO-
LIJOS KURIJA. Knygoje iš viso 120 numeruotų ir prirašytų puslapių. 
Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (Kauno Arkivyskupijos / Žeimių dekanato 61. 
/ Žeimių R. Kat. Bažnyčios / Mirimų metrikai 1954–1979 m.). Apima virše-
lyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Gale yra švininis 
antspaudas. Knygoje iš viso 120 numeruotų lapų; prirašyti tik 52, kiti 62 
lapai – tušti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (Žeimių švč. P. Marijos gimimo / Bažny-62. 
čios – Parapijos Mirusiųjų / Protokolų knyga / Pradėta 1958 – 1968 m. baig-
ta). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Knyga minkštu, šviesiai rudos 
spalvos viršeliu. Gale yra Žeimių katalikų parapijos vykdomojo komiteto 
antspaudas. Knygoje 100 numeruotų bei prirašytų lapų. Formuliaras ir 
įrašai lietuvių kalba.

Mirties metrikų knyga (Žeimių parapijos b – čios / Mirusiųjų Pro-63. 
tokolų knyga / Pradėta 1968 metais / Baigta 1976 V 11 d.). Apima viršelyje 
nurodytą laikotarpį. Knyga šviesiu viršeliu (dešinysis knygos kampas 
nuplyšęs). Knygoje 120 numeruotų bei prirašytų lapų, dar 13 prirašytų 
(pažymų) įdėta atskirai. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Mirties metrikų knyga (Kauno Arkivyskupijos / Kėdainių Deka-64. 
nato / Žeimių R. Kat. Bažnyčios / mirusiųjų metrikai / 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985 m.). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Knygos viršelis 
kietas, mėlynos spalvos. Numeruoti ir prirašyti 64 lapai, kiti nenumeruoti 
ir neprirašyti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Mirties metrikų knyga (įrašas įvadiniame lape: Mirusiųjų protoko-65. 
lų knyga / nuo 1985 m.). Apima 1985–1987 m. laikotarpį. Knyga minkštu, 
mėlynos spalvos viršeliu. Įrašai lietuvių kalba.

Mirties metrikų knyga (Mirusiųjų metrikų knyga 1988 I 03–1990 I 66. 
21). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Knyga minkštu, baltos spalvos 
viršeliu. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Mirties metrikų knyga (Mirusiųjų knyga / 1990–1993 III 18). Api-67. 
ma viršelyje nurodytą laikotarpį. Knyga minkštu, rudos spalvos viršeliu. 
Įrašai lietuvių kalba.

*13



224 Irma Stundytė

Mirties metrikų knyga (Mirusiųjų aktai / 1995–1996 m.). Apima 68. 
viršelyje nurodytą laikotarpį. Knyga minkštu, šviesiu viršeliu. Formuliaras 
ir įrašai lietuvių kalba.

Mirties metrikų knyga (Laidotuvių knyga / Pradėta 1993 m. lapkri-69. 
čio mėn. / Baigta 2000 m. sausio 1 d.). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. 
Viršelis kietas, tamsiai margas. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Bendrosios metrikų bylos
Bendroji metrikų knyga. Apima 1912–1929 m. laikotarpį. Knyga 70. 

šviesiai rudu, kietu viršeliu. Knygoje registruojami gimimo, krikšto, su-
žadėtuvių, vedybų, laidotuvių atvejai Žeimių parapijoje. Prirašyta 182 
numeruoti lapai. Įrašai iki 1920 m. rusų kalba, nuo 1920 m. – lietuvių kalba. 
Gale yra raudonas antspaudas. 

Dokumentų byla. Joje tvarkingai susegtos pažymos gimimo, san-71. 
tuokos, mirties tematika. Aplankas popierinis, tamsiai rudas. Apima 1928–
1940 m. laikotarpį. Pažymos nenumeruotos. Pažymų turinys lietuviškas. 

Bendroji metrikų knyga (Gimimo knyga 1981–1983 m. / Mirties 72. 
knyga 1982–1983 m.). Knygoje registruojami gimimo ir mirimo atvejai vir-
šelyje nurodytu laikotarpiu. Iš viso 356 numeruoti ir užpildyti puslapiai.

Bendroji metrikų knyga. Apima 1983–1985 m. laikotarpį. Knygoje 73. 
registruojami gimimo ir mirimo atvejai Žeimių parapijoje. Viršelis kietas, 
šviesiai rudos spalvos. Įrašai lietuvių kalba.

Parapijiečių sąrašų knygos
Parapijiečių sąrašų knyga (Списки прихожан / Жейменского 74. 

костёла на 1905 г.). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, 
tamsiai margas. Iš viso 58 prirašyti nenumeruoti lapai. Parapijiečių sąrašai 
sudaryti pagal kaimus. Įrašai rusų kalba. 

Parapijiečių sąrašų sąsiuvinis (Žeimių parapijiečių sąrašas / 1989 75. 
m.). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis šviesiai žalios spalvos, 
popierinis. Lapai nenumeruoti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų bylos 
Gauti raštai surišti balta juostele. Apima 1687–1831 m. laikotarpį. 76. 

Raštai antspauduoti popieriniu, rašaliniu ar raudonu antspaudu (tokiu 
kaip knygos). Raštai yra atsiųsti iš katalikiškų institucijų ar kitų parapijų 
klebonų. Raštai lotynų kalba.
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Gautųjų raštų aplankas. Apima 1781–1829 m. laikotarpį. Raštai 77. 
susegti į šviesiai rudos spalvos popierinį aplanką, kurio kairiame šone yra 
tamsiai ruda juosta. Aplanke susegti raštai gauti iš vyskupo I. J. Masals-
kio, Rusijos imperatoriaus Aleksandro I ir kt. Iš viso yra 105 numeruoti 
raštai. Aplanke yra ir nesusegtų 16 gautų raštų. Raštai lotynų, rusų, lenkų 
kalbomis.

Gautųjų dokumentų aplankas. Apima 1895–1903 m. laikotarpį. Do-78. 
kumentai susegti į šviesiai rudos spalvos, popierinį aplanką. Dokumentai 
nenumeruoti, rusų kalba. 

Gaunamų dokumentų byla (Прихотcкие cписки Жейменcкoго / 79. 
костëла c 1905 года). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, 
juodos spalvos. Formuliaras ir įrašai rusų kalba.

Gautų dokumentų aplankas. (Įvairūs dokumentai). Apima 1911–80. 
1931 m. laikotarpį. Aplankas popierinis, tamsiai rudos spalvos. Doku-
mentai nesusegti, tačiau tvarkingai sudėti. Dažniausiai tai kitų klebonų 
rašyti laiškai bei katalikiškų institucijų siųsti antspauduoti dokumentai 
tuometiniam Žeimių klebonui. yra sudėti ir aukų lapai. Aplanke yra 205 
dokumentai vokiečių, rusų, lotynų, lietuvių kalbomis.    

Gautų dokumentų aplankas. Apima 1921–1929 m. laikotarpį. Ru-81. 
das, popierinis aplankas, kuriame susegti dokumentai, gauti iš Žemaičių 
vyskupijos kurijos, Kauno vyskupijos kurijos. Dažniausiai dokumentuose 
buvo nurodymai dėl parapijiečių registracijos pvz., nurodoma (pažymint 
parapijiečio vardą ir pavardę) jį išbraukti iš krikšto knygos ir pan. Doku-
mentai rašyti lotynų, lietuvių kalbomis.

Gaunamųjų raštų byla. Apima 1930–1940 m. laikotarpį. Aplankas 82. 
popierinis, žalios spalvos. Aplanke esantys dokumentai – tai Žeimių deka-
nato parapijų raštai su naujienomis, pranešimais apie įvykusius svarbius 
įvykius ir t.t. Visi raštai, esantys byloje, adresuoti tuometiniam Žeimių 
dekanui kun. Jonui Gėgžnai. Iš viso yra 855 numeruoti dokumentai, kurie 
visi susegti į aplanką. Dokumentų turinys lietuvių kalba.

Dokumentų aplankas (Arkivyskupijos raštai – įsakymai Žeimių 83. 
parapijai / nuo 1931 m. sausio 1 d.). Tamsiai mėlynas, popierinis aplan-
kas, kuriame susegti dokumentai, gauti iš arkivyskupijos. Nors aplankas 
pradėtas nuo 1931 m. sausio 1 d., tačiau čia esantys dokumentai apima 
1929–1950 metų laikotarpį. Formuliaras lietuvių kalba. Aplanke esantys 
dokumentai rusų, lietuvių kalba.  

Gautų dokumentų aplankas. (Žeimių dekanato / dekanalinių 84. 
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konferencijų dokumentai / 1931 m. 01 01). Aplankas popierinis, rožinės 
spalvos. Aplanke yra dokumentai, siųsti iš Kauno arkivyskupijos kuri-
jos, Žeimių dekanato dokumentai – pranešimai apie vykusius renginius, 
konferencijas dekanate. Dokumentai atspindi Žeimių dekanato veiklą 
1931–1942 metais. Formuliaras lietuvių kalba, dokumentai lotynų, lietu-
vių kalbomis.

Siunčiamųjų raštų sąsiuvinis (Išeinamųjų raštų knyga / Žeimių 85. 
parapija / už 1933 metus). Apima 1933 m. laikotarpį. Viršelis popierinis, 
juodos spalvos. Sąsiuvinyje registruojami išsiųsti raštai kitoms parapijoms 
bei katalikiškoms institucijoms. Sąsiuvinyje 35 nenumeruoti lapai, užpil-
dyti 26, kiti 6 – tušti. Formuliaras bei įrašai lietuvių kalba.

Siunčiamųjų raštų knyga (Žeimių parapijos / leidžiamųjų raštų 86. 
knyga / 1934–1940 mt.). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Knygos vir-
šelis kietas, juodos spalvos. Knygoje registruojami iš Žeimių parapijos 
išsiųsti dokumentai. Knygoje 100 numeruotų lapų. Pirmųjų dviejų lapų 
knygoje nėra – išplėšti. Formuliaras ir įrašai lietuvių kalba.

Gautųjų dokumentų aplankas (Žeimių dekanato raštai / iš kurijos). 87. 
Daugiausia padėkos raštų tuometiniam Žeimių dekanui kun. J. Gėgžnai 
už aktyvų katalikiškos spaudos platinimą. Apima 1940–1946 m. laikotarpį. 
Šviesiai žalios spalvos, popierinis aplankas. Raštai nenumeruoti. Formulia-
ras ir raštai lietuvių kalba.

Dokumentai, gauti iš Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vysku-88. 
pijos kurijos, kitų parapijų klebonų (pvz., Klaipėdos klebono kun. L. Povi-
lonio, Švenčionėlių klebono kun. B. Laurinavičiaus ir kt.) gauti dokumen-
tai. Visi dokumentai susiję su tuometiniais bažnytiniais reikalais. Apima 
1947–1962 m. laikotarpį. Dokumentai susegti į popierinį, šviesiai žalią 
aplanką, kurio viršus nuplyšęs, likusi tik galinė aplanko dalis. Aplanke 
esantys dokumentai antspauduoti arba pasirašyti asmenų, kurie juos siun-
tė 1947–1962 m. Žeimių parapijos klebonams. Visų dokumentų turinys 
lietuviškas. Aplanke yra 318 dokumentų.

Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų byla (Žeimių Šv. P. Marijos Gi-89. 
mimo bažnyčios / susirašinėjimų su valst. įstaigomis / ir gaunamųjų raštų 
byla / pradėta 1948 m.). Apima 1948–1987 m. laikotarpį. Byla popieri-
nė, šviesiai žalios spalvos. Ant bylos formuliaro, po pavadinimu uždėtas 
Žeimių katalikų parapijos vykdomojo komiteto pirmininko antspaudas. 
Byloje yra gauti raštai ar siunčiamų raštų kopijos (pvz., Žeimių klebonas 
E. Jokubauskas 1965 m. sausio 3 d. Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
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vyskupijos kurijai siuntė 1964 m. pranešimą – ataskaitą, kur pažymėjo, 
kiek Žeimių parapijoje buvo pakrikštyta vaikų, sutuokta porų, palaidota 
žmonių ir pan.). Dokumentai susegti tvarkingai. Formuliaras ir dokumen-
tai, esantys aplanke, rašyti lietuvių kalba. 

Gaunamieji raštai (Gaunamieji raštai). Aplankas popierinis, švie-90. 
siai žalios spalvos su vertikalia juoda juosta kairiajame šone. Raštai apima 
1962–1989 m. laikotarpį. Aplanke susegti raštai, gauti iš Kauno arkivys-
kupijos kurijos, Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei kitų parapijų kunigų. 
Aplanke susegti 28 gauti raštai. Formuliaras ir raštai lietuvių kalba. 

Ūkinių dokumentų bylos 
Ūkinių dokumentų knyga. Knygos tituliniame lape ir priešlapyje 91. 

užrašų nėra. Iš knygos turinio galima suprasti, kad tai knyga apie ūki-
nius Žeimių dekanatui priklausiusių parapijų reikalus. Trumpai apra-
šoma kiekviena parapija, jos pajamos, išlaidos ir t.t. Apima 1699–1717, 
1742–1746, 1772 m. laikotarpį. Viršelis kietas, juodos spalvos, apiplyšęs. 
Knygos gale yra raudonos spalvos antspaudas. Lapai nenumeruoti. Įrašai 
lotynų kalba.

Išlaidų knyga (Книга расходов / Жейменского Костёла). Apima 92. 
1853–1880 m. laikotarpį.Viršelis kietas, tamsiai margas. Iš viso 30 nume-
ruotų puslapių, prirašyti 25, kiti – tušti. Knygos gale yra suskilęs raudonos 
spalvos antspaudas. Knygoje nurodoma kokiu tikslu ir kokia suma buvo 
panaudota, kiek bažnyčiai dar yra likę pinigų ir pan. Įrašai rusų, lenkų 
kalbomis.

1888 m. pajamų ir išlaidų knyga (Книга прихода – расхода / Жей-93. 
менского Костёла / на 1888 г.). Knygoje esantys duomenys apima 1890 m. 
Pirmas knygos lapas išplėštas. Iš viso 10 numeruotų lapų, užpildytas tik 
antras knygos lapas, kiti tušti. Viršelis kietas, tamsiai margas, apiplyšęs. 
Knygos gale yra raudonos spalvos antspaudas. Įrašai rusų kalba.

Aukų kvitų knyga. Apima 1898–1926 m. laikotarpį. Viršelis kietas, 94. 
tamsus. Knygoje iš viso 150 numeruotų lapų, užpildyti tik 32. Knygos lapą 
sudaro 10 kvitų. Kvitai pažymi gautas aukas iš parapijiečių (nurodomas jų 
vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir aukos dydis. Knygos gale yra raudo-
nas antspaudas. Kvitai pildyti rusų, lenkų, lietuvių kalbomis.

Papildoma aukų knyga. (Дополнительная книга для / записи 95. 
доб раволных / пожертвований прихожан на / постройку нового ка-
мен ного / в месте Жеймянского каталического / приходского костёла). 
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Apima 1901–1904 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Iš viso 92 
numeruoti ir prirašyti lapai. Formuliaras ir įrašai rusų kalba. Nurodomi 
aukotojai, jų gyvenamoji vieta, aukų dydis. 

Aukų knyga. Apima 1901–1911, 1918, 1920–1921 m., laikotarpį. 96. 
Viršelis kietas, tamsiai margas. Viršelyje ir tituliniame lape įrašų nėra. Kny-
gos gale yra raudonos spalvos antspaudas. Iš viso 143 numeruoti lapai, 
prirašyta tik 1–6, 104–143, kiti tušti. Nurodomi aukotojų vardai, pavardės, 
gyvenamoji vieta, aukų dydis. Įrašai rusų, lietuvių kalba.

Aukų knyga (Книга квитанции для / вносимых денег на по-97. 
стройку / нового каменного костёла / в городе Жеймях с 1905 года). 
Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Kny-
goje pažymimos parapijiečių pavardės, aukų sumos, kurios skirtos naujos 
mūrinės bažnyčios statybai Žeimiuose. Knygoje iš viso 100 lapų, prirašyta 
tik 62, kiti tušti. Formuliaras ir įrašai rusų kalba. 

Ūkinių dokumentų knyga (Книга для записи прихода / и расхо да 98. 
денежных сумм / по содержанию духовенства / Ковенского деканата / 
на 1906 год). Knygoje esantys duomenys apima 1909–1910 m. laikotarpį. 
Knygoje 20 nenumeruotų lapų, iš kurių 12 prirašyta, kiti – tušti. Viršelis 
kietas, tamsiai margas. Formuliaras ir įrašai rusų kalba. 

Pajamų ir išlaidų knyga (Žeimių bažnyčios įplaukų ir išlaidų kny-99. 
ga). Apima 1919–1926 m. laikotarpį. Viršelis kietas, tamsiai margas. Kny-
goje iš viso 141 numeruotas lapas, prirašyti 72, kiti tušti. Knygos gale yra 
raudonas antspaudas. Įrašai rusų ir lietuvių kalba.

Išlaidų byla (Žeimių R. Katalikų parap. bažnyčios / pateisinamieji 100. 
dokumentai / nuo 1926 metų). Apima 1926–1929 m. laikotarpį. Dokumen-
tai susegti į šviesiai rudą, popierinį aplanką. Formuliaras ir išlaidas patei-
sinantys dokumentai lietuvių kalba.

Pajamų ir išlaidų knyga (Žeimių parapijos bažnyčios pajamų ir iš-101. 
laidų kasos knyga). Apima 1926–1939 m. laikotarpį. Knygos viršelis kietas, 
tamsiai rudos spalvos, dekoruotas medžiaga. Knygoje iš viso 77 numeruoti 
lapai, iš kurių užpildyti 70. Knygos gale raudonas antspaudas su Vyčiu. 
Knygos formuliaras ir įrašai lietuvių kalba. 

Išlaidų byla (Pateisinamieji dokumentai / 1930 m. gegužės 1 d.). 102. 
Šviesiai žalias, popierinis aplankas. Apima 1930–1939 m. laikotarpį. Ap-
lanke yra turto administravimo apyskaitos dokumentai bei pateisinamieji 
dokumentai, susiję su Žeimių bažnyčios išlaidomis, tai sąskaitos, kvitai ir 
t.t. Formuliaras ir dokumentai lietuvių kalba. 
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Aukų byla (Žeimių dekanato / mokesčių pakvitavimas / Semina-103. 
rijos reikalams / nuo 1931 m. sausio 1 d.). Apima 1931–1945 m. laikotarpį. 
Aplankas popierinis, tamsiai mėlynos spalvos. Aplanke susegti doku-
mentai iš Kauno kunigų seminarijos, kuriais prašoma padėti seminarijos 
auklėtiniams atlikti rinkliavą Žeimių dekanate. Surašytos sumos, surinktos 
rinkliavų metu. Formuliaras bei aplanke esančių dokumentų turinys para-
šytas lietuvių kalba. Dokumentai nenumeruoti. 

Rinkliavos byla (Dekanatinė rinkliava). Visi duomenys apie rink-104. 
liavas, kurios buvo skirtos Kauno metropolijos kurijai ir vyko 1932–1945 m. 
Žeimių dekanate. Aplankas popierinis, raudonos spalvos. Jame pateikiami 
dokumentų nuorašai ar originalai, kuriuose pažymimi kunigai, priklausę 
tuometiniam Žeimių dekanatui, jų aukotos sumos. Visi dokumentai ar jų 
nuorašai antspauduoti tuometinio Žeimių dekano J. Gėgžnos bei Kauno 
metropolijos kurijos notaro. Dokumentai lietuvių, rusų kalba.

Ūkinių dokumentų byla (Asmeniškų, mokesčių sąskaitų, / skundų 105. 
ir kt. raštų aplankas / nuo 1945 m.). Apima 1945–1990 m. laikotarpį. Aplan-
kas popierinis, šviesiai žalios spalvos. Aplanke susegti mokesčių sąskaitų 
kvitai. Jų yra 147. Kvitai rusų, lietuvių kalba.  

Išlaidų byla. Apima 1951–1952 m. Rožinis, popierinis aplankas, 106. 
kuriame tvarkingai susegti bažnyčios sąskaitų mokėjimo kvitai. Kvitai 
lietuvių, rusų kalba. 

Išlaidų byla. Rožinis, popierinis aplankas. Apima 1953–1960 m. 107. 
laikotarpį. Aplanke tvarkingai susegti bažnyčios sąskaitų mokėjimo kvitai. 
Kvitai lietuvių, rusų kalba.

Pajamų byla (Kulvos bažnyčios pajamų dokumentai). Apima 108. 
1982–1990 m. Segtuvo viršelis kietas, rudos spalvos. Dokumentai susegti 
tvarkingai, nuosekliai. Dokumentai numeruoti atsižvelgiant į metus (1982 
m. – 19 dokumentų; 1983 m. – 14; 1984 m. – 14; 1985 m. – 17; 1986 m. – 19; 
1987 m. – 9; 1988 m. – 6; 1989 m. – 9; 1990 m. – 16 dokumentų). Iš viso 123 
dokumentai lietuvių kalba. 

Inventorių knygos
Žeimių parapinės bažnyčios inventorių knyga (Księga Inwentar-109. 

zόw Kościóła Parafialnego Źeymeńskiego, od roku 1732, do 1820). Prie 
šios knygos papildomai yra prisegta ir vėlesnė vizitacijų medžiaga (1851, 
1853 m.) bei kiti dokumentai. Tad šios knygos pavadinimas neatitinka jos 
turinio. Paminėtina, kad knygą sutvarkė 1898–1910 m. Žeimiuose klebona-
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vęs Matas Miežinis (apie tai byloja knygoje paliktas įrašas). Knygos viršelis 
kietas, tamsiai margas. Joje dalis lapų sunumeruota, dalis ne. Knygos gale 
yra raudonos spalvos antspaudas. Visi įrašai lenkų kalba. 

Šėtos parapijos bažnyčios inventorius (Kauno Arkivyskupijos Žei-110. 
mių Dekanato, / Šėtos parapijos bažnyčios inventorius / 1941 m. spalio 
mėn.). Baltas, popierinis aplankas. Aplanke yra sunumeruota ir prirašyta 
12 puslapių. 1941 m. inventoriaus aprašas patvirtintas Kauno metropolijos 
Žeimių dekanato antspaudu. Įrašai lietuvių kalba. 

Kitos bylos
Dokumentų byla (Aktai svetimtikių perėjusių / į Romos Katalikų 111. 

tikėjimą). Apima 1919–1939 m. Į šviesiai rudą, popierinį aplanką įdėtas 
rožinis popierinis aplankas ir jame susegti dokumentai, kurie pažymi pa-
rapijiečių atsivertimą į Romos katalikų tikėjimą. Aktų turinys lotynų kalba. 
Prie kiekvieno akto yra protokolas lietuvių arba lotynų kalba, kuriame 
žmogus išsako norą priimti katalikų tikėjimą. Aktų (be protokolų) yra 18.

Žeimių parapijos krikščioniškosios mokslo brolijos nariai ir valdy-112. 
ba 1925 m. Violetinės spalvos, 9 lapų sąsiuvinis, kuriame užpildytas tik 1 
lapas, kiti – tušti. Įrašai lietuvių kalba. 

Konferencijų byla (Dekanatinių konferencijų aplankas / Kas liko 113. 
nuo karo 1944 metais). Dokumentai susegti tvarkingai popieriniame, ro-
žinės spalvos aplanke. Aplanke esantys dokumentai rodo 1931–1939 m. 
Žeimių dekanato veiklą. Dokumentai lietuvių, rusų kalba.  

Atsiminimų sąsiuvinis. XX a. pirmoji pusė. Plonas sąsiuvinis ža-114. 
lios spalvos viršeliu. čia yra 12 nenumeruotų, ranka prirašytų lapų. Įrašai 
lietuvių kalba. Tai kun. J. Gėgžnos atsiminimų sąsiuvinis. Sąsiuvinio gale 
yra kun. J. Gėgžnos parašas.

Dokumentai – prašymai suteikti dispensą, dažniausiai vedybų 115. 
klausimu. Dokumentus rašė Žeimių dekanatui priklausiusių parapijų kle-
bonai. Apima 1941–1942 m. laikotarpį. Dokumentai numeruoti, jų 254. Visi 
jie surišti juostele. Dokumentai rašyti lotynų, lietuvių kalba. 

Prašymai dispensuoti nuo užrašų (Dispensai nuo užrašų 1944 m.). 116. 
Rožinis, popierinis aplankas, kuriame susegti Žeimių dekanatui priklau-
siusių kunigų prašymai dispensuoti nuo užrašų tam tikrus parapijiečius 
(prašyme nurodomas parapijiečio vardas ir pavardė, parapija, kuriai jis 
priklauso ir t.t.). Aplanke yra 50 prašymų, kurie rašyti lotynų ir lietuvių 
kalba. Formuliaras lietuvių kalba. 
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Prie Komunijos priėjusiųjų knyga (Pirmoji šv. Komunija nuo 1945–117. 
47 m.). Apima viršelyje nurodytą laikotarpį. Viršelis kietas, juodos spalvos. 
Knygoje iš viso 49 numeruoti lapai; prirašyta tik 13, kiti 36 – tušti. Formu-
liaras ir įrašai lietuvių kalba.

Dokumentų byla. Joje esantys dokumentai rodo Žeimių katalikų 118. 
parapijos vykdomojo komiteto veiklą bei bažnyčios materialinę padėtį 
1950–1953 m. Byloje yra Žeimių katalikų religinės bendruomenės susirin-
kimų protokolai, pranešimai, Žeimių klebono ir kitų bažnyčios tarnautojų 
algų lapai. Dokumentai susegti į rožinį, popierinį aplanką, rašyti lietuvių 
kalba.  

Sąsiuvinis be viršelio (1952 IV 27–1954 I 3). Sąsiuvinyje tarsi ku-119. 
nigo sau sudarytas ateities planas; apžvelgiamos pagrindinės katalikų 
šventės, sietinos su krikščioniškuoju bažnyčios kalendoriumi, numatyti 
ateities darbai sau ir t.t. Sąsiuvinyje 12 nenumeruotų lapų, prirašyta – 10. 
Įrašai lietuvių kalba.

Dokumentų byla, kurioje yra pažymos, išduotos laidojimo reikalu, 120. 
mirties liudijimai, kunigų pasiaiškinimai, kodėl negali laidoti ir t.t. Popie-
rinis, žalios spalvos aplankas. Apima 1953–1961 m. laikotarpį. Pažymos 
lietuvių kalba, nenumeruotos.

Ligonių lankymo knyga (1954 m. aplankytų ligonių sąrašas). Api-121. 
ma 1954–1962 m. laikotarpį. Žalios spalvos sąsiuvinis, kuriami pažymimas 
aplankytas ligonis – nurodoma vardas, pavardė, amžius, liga, gyvenamoji 
vieta. Sąsiuvinis 12 lapų, užpildyta 10, kiti – tušti. Formuliaras ir įrašai 
lietuvių kalba.

Ligonių lankymo knyga (Žeimių parapijos ligonių lankymo knyga 122. 
/ pradėta 1963 m.). Apima 1963–1974 m. laikotarpį. Knyga kietu, šviesiai 
rudos spalvos su horizontaliomis tamsiai rudomis juostelėmis viršeliu. 
Užpildyta 13 nenumeruotų knygos lapų. Kiti tušti. Įrašai numeruojami 
atsižvelgiant į metus. Knygoje fiksuojami aplankyti ligoniai. Formuliaras 
ir įrašai lietuvių kalba.

Komuniją priėjusiųjų sąrašas. Surišta 10 nenumeruotų lapų. Nu-123. 
rodyta vaikų, kurie 1973–1991 m. priėjo Pirmos Komunijos Žeimių bažny-
čioje, vardai, pavardės, amžius ir gyvenamoji vieta. Įrašai lietuvių kalba.
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summary

The archives of Lithuania’s parishes are a historical field that have so far been 
little investigated and can serve as valuable sources of information about various 
places. The archive of the Žeimiai parish is not an exception and provides interest-
ing and useful information about events in the parish, its economic matters, pa-
rishioners, etc. In April – May 2006 I visited Žeimiai with the purpose of making a 
register of the archive of Zeimiai parish church covering the 16th – 20th centuries. 
All the archive books, kept in the parish covering the 17th – 20th centuries were 
registered. No books or documents from the 16th century were discovered. The 
archive of the Žeimiai church in 2006 was kept in two places: in the church sacristy 
(76 protected items) and the current residence of the pastor (47 protected items). 
Among the various 123 protected items there were: 23 books of baptismal certifi-
cates, 11 books of prenuptial inquiries, 19 books of marriage certificates, 16 books 
of death certificates, 4 mixed files of certificates, 2 register books of parishioners, 
15 files of received and sent correspondence, 18 files of economic documents, 2 
inventory books, and 13 files of various kind. Chronologically the oldest books in 
the archive are stored in the church sacristy, and the newest ones are kept in the 
pastor’s residence. The oldest item in the archive of the Žeimiai parish is the book 
of marriage certificates, covering the period 1663–1695. The dominating languages 
in the books and documents are latin, Polish, Russian, and later lithuanian.
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