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ĮVADAS 

Kai atėjau į šią mokyklą, mano klasės draugai jau buvo pasirinkę projektinių darbų 

temas ir aptarę su vadovais, ko reikia jų veiklai, kai kas jau vasaros atostogų metu buvo nuveikę tam 

tikrus darbus. Man šio darbo temą pasiūlė mokytoja Birutė Deveikienė. Tema pasirodė įdomi ir 

reikalinga, nes atliekant darbą būtina pasidomėti, kodėl vardas yra privalomas žmogui ir ką jis reiškia, 

svarbiausia, buvo siūlomapatyrinėti mokinių vardų populiarumo kaitą Linkuvos gimnazijoje. 

Galvojom, kad panašios vardų tendencijos buvo būdingos ir visoje Lietuvoje. 

Pirmiausia su mokytoja aptarėme temą ir kur reikėtų ieškoti medžiagos. Nutarėme 

apsiriboti mokyklos leidinuku „Linkuvos gimnazija (1918–2008)“. 

Šio darbo tikslas: surinkti medžiagą ir ištirti, kaip keitėsi Linkuvos gimnazijos mokinių 

(berniukų) vardų populiarumas 1925 m. – 2008 m. laikotarpyje. 

Tikslui pasiekti išsikėliau šiuos uždavinius: 

 išsiaiškinti, kas yra vardas ir kodėl jis būtinas žmogui; 

 išsiaiškinti, kaip vaikams parenkami vardai; 

 išsiaiškinti, kurie tautiniai vardai buvo populiarūs Lietuvoje; 

 išsiaiškinti, kaip ir kada į Lietuvą atėjo krikščioniški vardai, kurie 

populiariausi; 

 iš Linkuvos gimnazijos abiturientų laidų dokumentų kas 10 metų sudaryti 

vardų sąrašus, nubraižyti diagramas, rodančias dešimtmečio vardų 

populiarumą. 

  padaryti išvadas, kokie – tautiniai (lietuviški) ar krikščioniškivardai 

vyravo, kaip keitėsi jų populiarumus.  
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DĖSTYMAS 

1. VARDO SVARBA 

Vardas– žmogaus asmens pavadinimas (duodamas gimus), skirtas identifikuoti 

asmeniui tarp kitų grupės narių, dažniausiai šeimos narių. 

Žmogui vardas yra privalomas, nes taip žmogus yra identifikuojamas, į jį kreipiamasi 

jo vardu, vardas padeda atskirti vienus žmones nuo kitų, taip suteikiant jiems reikšmę. Nuo senų laikų 

buvotradicija žmogui duoti vardą, jį duodavo tėvai, o pavardės atsirado daug vėliau, dažniausiai šalia 

vardo buvo nurodoma vietovė, kurioje gyvenama, arba priskiriamas tėvavardis. Kiekviena tauta turi 

savo specifinius (tautinius) vardus. 

Vardas vaikui – tai neatsiejama jo būsimos asmenybės dalis, tai pirmasis žodis, kuriuo 

jis pristatomas, kuriuo į jį kreipiamasi ir kuris visą laiką bus siejamas būtent su tuo žmogumi. Asmuo 

gali išsiskirti iš kitų savo požiūriu į aplinką, tvirta nuomone, būdo bruožais, aprangos stiliumi, 

kalbėjimo maniera, tačiau remiantis psichologų nuomone, vardas – viena stipriausių asociacijų tarp 

žmogaus ir jo asmenybės.  

Vaikui parinktas vardas, kuris susijęs su etnografiniais aspektais, nesąmoningai 

daugumos žmonių mintyse bus siejamas su tam tikra kultūrine arba religine aplinka, nors galbūt iš 

tikrųjų tos sąsajos net neegzistuoja ir vardas buvo išrinktas dėl malonaus skambesio ar tam tikrų 

asociacijų. Vardas asmeniui suteikiamas remiantis tam tikrais argumentais. 
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2. VARDO SUTEIKIMO ARGUMENTAI 

1. Suteikiamo vardo reikšmė. Suteikiamo vardo istorija keliauja iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, 

vardas Akvilė, kilęs iš lotynų kalbos reiškiaerelis,vardas Klaudijus reiškia šlubas. Lietuviškos 

kilmės vardai taip pat turi savo reikšmes, pavyzdžiui, augalų pavadinimus primenantys vardai 

– Eglė, Rūta, Liepa, arba geografines vietas ar gamtos reiškinius atspindintys vardai – 

Nemunas, Upė, Tautė, Vėjas, Vakaris. 

2. Vardo skambėjimas. Berniukų vardai turėtų skambėti tvirtai,vyriškai – Ąžuolas, Skomantas, 

Šarūnas, Mindaugas, o mergaitiški –moteriškai, švelniai, pavyzdžiui, Aida, Ana, Liepa, 

Milda. Jaučiamas skirtingas skambesys. 

3. Vardas yra tarptautinis ar tautinis. Daugelis tėvų ieško vardo, kuris būtų populiarus  

daugelyje pasaulio šalių - Monika, Benas ar Tomas, nes dėl tautinio skambėjimo, kai kurie 

vardai užsienyje gali pridaryti nemažai keblumų, juos sunku užsieniečiams ištarti. Kartais 

tėvai vardus renka, nes patikopopuliarių serialų ar filmų herojus, todėltuo metu tie vardai 

atrodo gražūs, logiški bei tinkami. Tuo tarpu kiti renkasi tautinius vardus, kurie populiarūs 

tėviškėje – Uosis, Vėjas, Upė, Vilnius ar Nida. 

4. Vardo populiarumas. Tai argumentas, kuris labai svarbus dabartiniu metu, į tai kreipiamas 

didelis dėmesys, nes tėvai nenori, jog klasėje kartu su jų vaiku sėdėtų dar trys Tomai ar keturi 

Mindaugai. Vardų populiarumą nulemia praeities įvykiai ar žymios asmenybės:dažniausiai 

berniukams būna duodami sėkmingų sportininkų, verslininkų, žymių politikų arba gabių 

mokslininkų vardai., o mergaitėms – gražių ir garsių kino aktorių arba dainininkių vardai. 

5. Vardas pagal vardadienį. Kalendoriuose kiekvieną dieną nurodoma, kokie vardai švenčia 

vardo minėjimą. Gimė tą dieną kūdikis, tai ir „atsinešė“ tos dienos vardą. 

6. Du vardai. Lietuvoje yra galimybė suteikti du vardus, o ne vieną, todėl, jei tėvams patinka 

du skirtingi vardai ir negali išsirinkti iš jų, tuomet gali skirti juos abu, taip pat vardai skiriami 

pagal tradiciją, kai vaikui duodamas ir tėčio ar senelio vardas. 

7. Vengtini vardai. Renkant vardą būtina atsižvelgti į šiuos faktorius: 

- kad vardas nebūtų lengvai iškraipomas, nebūtų galima tyčiotis iš jo; 

- reikia vengti vardų, kurie kitaip skamba nei rašomi, dėl to gali kilti nesusipratimų; 

- kad vardai nebūtų labai ilgi, ilgas vardas nelabai tinka prie ilgos pavardės; 

- vengti vardų, kurie nėra vartojami šalyje, kuriuos sunku įsiminti ar ištarti. 

Netinkamas vardo parinkimas žmogų verčia likti nuošalyje, gėdytis savo vardo, 

tainulemia sprendimą vardą pasikeisti. 
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3. VARDŲ ISTORIJA 

Šiuo metu vardai Lietuvoje yra skirstomi į tris grupes: 

1) iki krikščioniškuosius, lietuviškos kilmės vardus, 

2) krikščioniškuosius vardus, 

3) naujuosius vardus, atsiradusius tik XX amžiuje. 

E.Mažinto teigimu, „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių karūnavimo iškilmėse giedamomis vardą 

šlovinančiomis giesmėmis žyniai ir vaidilutės pakylėdavo didžiuosius kunigaikščius į kosmogeninę 

hierarchiją“. Didžiųjų kunigaikščių vardų galybė buvo įtvirtinama per ypatingas ceremonijas, apeigas 

ir ritualus. Jos vykdavo šventųjų ąžuolų, šaltinių apsuptyje, prie degančios amžinosios ugnies, 

kurstomos vaidilučių ir vyriausiojo žynio. Gediminas, Vytautas, Algirdas, Kęstutis, Švitrigaila, 

Jogaila, Skirgaila, Vytenis, Žygimantas – mūsų senųjų kunigaikščių vardai, kuriems žyniai ir vaidilos 

norėjo dievų valia suteikti galią ir kilmės svarbą. 

Senoviniai – iki krikščioniški, lietuviškos kilmės vardai priėmus krikščionybę pamažu nyko 

užleisdami vietą krikščioniškiems vardams. Tą kaitą nulėmė ne tik krikščionybės įvedimas, bet ir vis 

intensyvesni ryšiai su kitomis krikščioniškomis valstybėmis, vedybiniai ryšiai. Juk ir mūsų minėti 

kunigaikščiai pasikrikštydami gaudavo ir krikščionišką vardą, pavyzdžiui, Jogaila pasikrikštijo 

Vladislovo vardu. 

Krikščioniški vardai iki XIX amžiaus taip įsigalėjo, kad senieji lietuviški vardai buvo beveik 

visai užmiršti. Prasidėjus tautiniam atgimimui, išsivadavimo iš carinės Rusijos priespaudos judėjimui 

vis labiau imta domėtis krašto praeitimi, istorija, pamažu tyrinėtojų pastangomis buvo atstatinėjami 

senieji, raštuose užfiksuoti pagoniški vardai ir jie ėmė grįžti į lietuvių vardyną. Vėl pasirodo Algirdo, 

Algimanto, Danutės, Gedimino, Kęstučio, Aldonos, Birutės, Vytauto vardai. Jų padaugėja po 1918 

metų Lietuvą paskelbus laisva, nepriklausoma valstybe. 

 XX amžius apskritai pasižymėjo vardų įvairove. Iki II pasaulinio karo vis tik dominavo 

krikščioniški vardai – Jonas, Antanas, Ona, Emilija, Petras, Stanislovas, Liucija, Juozapas. Kartu, į 

vardyną grįžta(tik ne tokie populiarūs) senieji lietuviški vardai, ypač mėgstama vaikams duoti 

kunigaikščių vardus. Tik Jogailos vardas atmetamas, mat Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius 

buvo laikomas Lietuvos išdaviku, o vaikui to linkėti niekas nenorėjo. 

XX amžiuje vis labiau ima populiarėti nauji vardai. Vieni jų kilo iš bendrinių žodžių, gamtos 

objektų įvardinimo: Rytis, Rasa, Audrius, Uosis, kiti kildinami iš vietovių pavadinimų: Vilnius, Nida, 

Neringa, išpopuliarėja literatūriniai vardai: Gražina, Kastytis, Jūratė, Eglė. Naujieji vardai darosi vis 

unikalesni ir sudėtingesni, vaikai pavadinami net serialų herojų vardais. Maždaug 35 % vardų neturi 

vartojimo tradicijos. Nors jie priskiriami prie naujųjų lietuviškų vardų, tačiau lietuvio ausiai nėra 



7 
 

įprasti. Gana dažnai duodamas ne vienas, o du vardai. Buvo tikima, kad antras vardas saugo nuo 

pikto. 

4. VARDŲ REIKŠMĖS 

Pagoniški lietuviški vardai. Kiekvienas vardas neatsirado tuščioje vietoje tarsi iš oro, 

jis turi savo reikšmę ir radimosi vietą. Iki XIV amžiaus žmonės Lietuvoje buvo vadinami tik vardais. 

Dar pagonybės laikais lietuviams nebepakako vien vardo, todėl prie jo dažnai būdavo pridedama 

nuoroda, iš kur kilęs žmogus, ar kas yra jo tėvas. Taip ėmė rastis pavardžių užuomazgos. Senovės 

lietuviai bet kokio vardo kūdikiui neduodavo, nes liaudies išmintis bylojo: geras vardas žmogų 

dabina, blogas – skaudina. Vardas linkėdavo vaikui vienokio ar kitokio likimo, sėkmės, tam tikrų 

savybių. Senieji vardai dažniausiai būdavo dvikamieniai, pavyzdžiui, Vytautas, Daumantas, 

Švitrigaila, Gediminas.  

Dvikamieniai vardai: 

Algirdas – al- (aliai vienas) + gird- (girdėti, girdas, žinia) – visa girdintis, gerai išklausantis, išgirstas. 

Algimantas – alg- (alga, atpildas) + mant- (mantus - sumanus) – vertinamas už sumanumą. 

Skirgaila – skir- (skirtis) + gail- (gailėti, gailis) – negalintis išsiskirti. 

Mindaugas – min- (mini, minėti) + daug (daugelis) – daugelio minimas. 

Gintautas – gin- (ginti) + taut- (tauta) – tautos gynėjas. 

Vytautas – vy- (išvysti, matyti) + taut- (tauta) – matantis tautą. 

Vidmantas – vid- (išvysti, matyti) + mant- (mantus, sumanus) – išvydęs, atradęs išmintį. 

Retesni vienkamieniai vardai: 

Mantas – savarankiškas, sumanus. 

Šarūnas – šarus, greitas, greitai vaikštantis. 

Jaunius – jaunatviškas, spinduliuojantis jaunystę. 

Krikščioniški vardai atėjo iš graikų, romėnų, hebrajų kalbų, pavyzdžiui, Juozapas, 

Petras, Jokūbas. Savaime suprantama, kad ir tie vardai turi savo reikšmes, jais taip pat linkima vaikui 

tam tikrų savybių, palankaus likimo.  

Juozapas – iš hebrajų kalbos – dievo išaukštintas, išskirtas. 

Antanas – graikų-romėnų kalbų – pirmagimis toje giminėje arba laimingas, džiaugsmingas. 
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Alfonsas – germanų kalbų – kilnus ir pasiruošęs. 

Jurgis – graikų kalbos – žemdirbys, artojas. 

Kazimieras – lenkų kalbos – garbingai kovojantis, nenuolaidžiaujantis blogiui. 

Julijonas – lotynų kalbos – garbanius, barzdotas. 

Duodami vaikui naujųjų laikų vardą tėvai dažnai irgi kreipia dėmesį į vardo reikšmę 

– Vėjūnė, Rytis, Svajūnas, Skaistė, bet yra nemaža dalis žmonių, kurie į vardo reikšmę ar vartojimo 

tradiciją nekreipia dėmesio. Jei jų ausiai vardo skambesys atrodo malonus, tai jį ir duoda kūdikiui. 

Kartais tokius vardus duodami tėvai pakliūva į keblias ar net juokingas situacijas. 
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5. LINKUVOS GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ (BERNIUKŲ) VARDŲ POPULIARUMO 

KAITA 

5.1. LINKUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ (BERNIUKŲ) VARDŲ DIAGRAMOS 
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5.2. LINKUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ (BERNIUKŲ) VARDŲ ANALIZĖ 

Išanalizavę sudarytas diagramas galime pasakyti, jog populiariausi vardai tam tikruose laiko tarpuose 

Linkuvos gimnazijoje buvo šie: 

 1925–1935 Juozas 

Tai yra vardo Juozapas trumpinys, šis vardas yra kilęs iš hebrajų kalbos ir reiškia Dievo 

išskirtas, išaukštintas. Juozo vardas Lietuvoje atsirado XIX amžiaus pabaigoje ir tuo metu jis 

buvo labai populiarus, bet laikui bėgant jį vartoti buvo pradėta rečiau ir rečiau. 

 1936–1945 Antanas 

Kiek žinoma, šis vardas yra kilęs iš romėniško vardo Antonius, šis vardas siejamas su 

pirmagimiu giminės vaiku, reiškia laimingas, džiaugsmingas,o iš graikų kalbos verčiamas – 

gėlė. Antano vardas Lietuvoje atsiranda ne anksčiau nei XI amžiuje. 2006 m. šis vardas buvo 

antras pagal populiarumą Lietuvoje, bet jo populiarumas palaipsniui krenta. Sudarytose 

diagramose galime matyti, jog Antano vardas buvo populiarus tik pirmuose dešimtmečiuose, 

kuo toliau tuo mažėjo asmenų, kurie buvo pavadinti tuo vardu. 

 1946–1955 Vytautas 

Tai yra lietuviškas vardas, sudarytas iš lietuvių kalbos žodžių „vytis, raitelis ir tauta“, 

reiškiaišvydo tautą. Iš diagramų matome, jog jis buvo populiarus tik viename dešimtmetyje. 

Taip pat diagramoje galima pastebėti, jog vardų kaita spartėja, jog atsiranda įvairesnių vardų. 

 1956–1965 Jonas 

Šis vardas yra kilęs iš hebrajų kalbos ir reiškia Dievas yra gailestingas, Jono vardas yra 

minimas Biblijoje. Šis vardas yra mėgstamas visame pasaulyje neišskiriant ir Lietuvos. 

Diagramose galima matyti, jog daugiau nei pusėje jų galima rasti Jono vardą tarp 

populiariausių vardų Linkuvos gimnazijoje. Tai reiškia, kad šis vardas buvo labai dažnas ir 

gan ilgą laikotarpį vyravo. 

 1966–1975 Jonas  

Kaip ir praeitame dešimtmetyje šis vardas yra populiariausias Linkuvos gimnazijoje, bet 

analizuojant diagramą galima matyti, kad tuo laikotarpiu pradeda atsirasti vis įvairesnių 

vardų. 

 1976–1985 Virginijus 

Vardas kilęs iš lotynų kalbos, reiškiaskaistus, nekaltas,mergaitiškas. Šis vardas atsirado XX 

a. I dešimtmetyje, bet išpopuliarėjo tik XX a. VI–IX dešimtmečiuose. Nuo 2000 metų 

vidutiniškai šis vardas suteikiamas 5 kartus per metus. Pagal diagramą galima nustatyti, jog 

šis vardas buvo populiarus tame dešimtmetyje, bet šiuo metu šis vardas yra retas. 
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 1986–1995 Dainius 

Vardas kilęs iš lietuvių kalbos, reiškia dainininkas, dainuojantis. Šis vardas atsirado XX a. IV 

dešimtmetyje, išpopuliarėjo VII–IX dešimtmečiuose. Žvelgiant į diagramas galima pasakyti, 

kad šiame dešimtmetyje labai didelė vardų įvairovė. 

 1995 – 2008 Andrius Tai lietuviškas vardo Andriejus variantas. Šis vardas kilęs iš 

senovės graikų ir reiškia vyriškas ir drąsus. Andriaus vardas yra minimas Naujajame 

Testamente, jis buvo pirmasis Jėzaus mokinys, šis vardas Lietuvoje pradėtas vartoti XX a. II 

dešimtmetyje ir 1983 metais tapo labai populiaru vardu. Žvelgiant į diagramą galima sakyti, 

jog šis vardas gimnazijoj atsirado lyg iš niekur, nes ankstesniuose dešimtmečiuose jo nebuvo. 

Ir vėl galima pastebėti, jog vis daugėja įdomesnių ir įvairesnių vardų. 

Rašydamas darbą apsiribojau tik vyriškais vardais, neįtraukiau į vardų sąrašą žydų 

kilmės mokinių vardų. Ėmiau 1925–2008 metų laikotarpį. Medžiagą ėmiau iš mokyklos 90-

mečiui išleistos knygelės „Linkuvos gimnazija (1918–2008)“. Vardų populiarumo kaitą 

nustatinėjau kas dešimtmetį. Dar net nebraižius diagramų buvo aišku, kad mažėjo 

krikščioniškų vardų populiarumas, kad daugėjo tiek senųjų, tiek naujų lietuviškų vardų 

populiarumas. Manau, kad tokia tendencija buvo visoje Lietuvoje, o mūsų mokykla neblogai 

ją atspindėjo. 
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IŠVADOS 

 Perskaičiau nemažai literatūros apie vardus. 

 Išsiaiškinau, kas yra vardas, ką jis reiškia žmogui, į ką reikėtų kreipti dėmesį duodant vardą 

naujagimiui, kurių vardų geriau vengti ir kokius rinktis. 

 Domėjausi tiek senaisiais lietuviškais (pagoniškais) vardais, tiek krikščioniškais, jų 

reikšmėmis. 

 Išnagrinėjau Linkuvos gimnazijos mokinių (berniukų) vardų populiarumą 1918 m. – 2008 

m. laikotarpyje, padalinęs jį į atskirus dešimtmečius.  

 Išnagrinėjau, kiek kartų vardas paminėtas tame dešimtmetyje, kada tapo populiarus ir kada jį 

pakeitė kitas vardas, kaip keitėsi krikščioniškų ir lietuviškų vardų populiarumas. 

 Manau, pasiekiau savo tikslą ir įgyvendinau išsikeltus uždavinius. 
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RECENZIJA 

Autorius (-iai)  Vidmantas Prikockis 

Klasė  3ga 

Vadovas  Birutė Deveikienė 

Darbo tema  Vardų (vyrų) populiarumo kaita Linkuvos gimnazijoje 

Trumpa darbo anotacija: 

 Man, kaip darbo vadovei, dirbti buvo pakankamai sunku, kadangi vaikinas bendrauja 

nenoriai. Ne visada buvo aišku, ar jis suprato, ko reikėtų vienai ar kitai darbo daliai. Mačiau tik 

surinktą informaciją apie konkrečių metų mokinių vardus ir iš literatūros atsirinktą informaciją apie 

vardų kilmę ir reikšmę. Susidarė įspūdis, kad vadovas jam nereikalingas, jis dirbo tyliai, 

vadovaudamasis savo galva, man darbo eigą sekti buvo sudėtinga. Darbas atliktas savarankiškai. 

 Darbas gali praversti mokyklos muziejui, gali būti plečiamas stebint, kaip randasi nauji, 

iki tol neminėti vardai, kokie neįprasti vardai pasitaiko. Merginų vardų populiarumu nebuvo 

domėtasi. 

Darbo vadovo parašas           Birutė Deveikienė 
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3gb kl. __VIDMANTAS PRIKOCKIS___ 

KŪRYBINIO DARBO VERTINIMAS  

Vertina 

darbo 

vadovas 

(recenzentas) 

   

1. Moksliškumas (gebėjimas remtis moksline literatūra, 

duomenų lyginimas ir analizė, mokslinės metodikos 

taikymas ir eksperimento kokybė, apibendrinimas ir kt.) 

10 8 

2. Tyrimų ryšys su gyvenimu (mokslinių duomenų 

atskleidimas, visuomenės informavimas, renginių 

organizavimas ir kita praktinė veikla – talkos, ekskursijos 

ir kt. 

15 12 

Iš viso  25 taškai 20 

Vertina lietuvių 

kalbos 

mokytojas 

1. Kalbinė raiška (stilius, kalbos raiškumas, 

taisyklingumas) 10 taškai 

 

Iš viso  10 taškai  

Vertina 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

   

1. Darbas parašytas pagal bendruosius teksto 

reikalavimus 10 
 

Iš viso  10 taškai  

    

2. Darbo temos, tikslų ir uždavinių atskleidimas (Komisija 

vertina iki pristatymo)  
20 

 

3. Išradingas ir tikslingas pasirinktos technikos 

panaudojimas 
5 

 

4. Kalbos kultūra pristatant 10  

5. Pasirinktos dalyko rūšies specifikos išmanymas 

(atsakymai į klausimus) 
15 

 

 6. Estetiškas kūrybinio darbo aprašo pateikimas 5  

Iš viso  55 taškai  

Galutinis 

projektinio 

darbo 

vertinimas 

 

Iki 100 : 10 taškai 

 

PAŽYMYS    

 

Kūrybinio darbo vadovas:  Birutė Deveikienė 

 

Kūrybinio darbo komisijos pirmininkas: 

  

Komisijos nariai:  

 

 

 

 

  

 

(mokinio vardas, pavardė) 
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5
50

Angėlė Zalunskienė

Birutė Deveikienė Lina Alekseriūnienė Violeta Gelažienė Ligita Masilionienė

Lina Kupriūnienė Virginija Ogintienė




