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 Visų pirma, reiktų atsakyti į

klausimą: kas yra pavardė? Pavardė – tai

tarsi antrasis žmogaus veidas, paveldimas

iš kartos į kartą. Pavardę gauname nuo pat

gimimo ir sunkiai įsivaizduojame, kad buvo

tokie laikai, kai žmonės jų visai neturėjo.

Be šių asmenvardžių šiandieną beveik

neįmanoma išsiversti. Kiekviena pavardė

yra iš kažko kilusi ir turi savitą prasmę.



M. Kakanis

Pavardė lenkų kilmės, kilusi iš 

žodžio Kochanas arba Kokon ir 

reiškia žodį ‘kvatoti’.



G. Augaitė

Pavardė gimininga sąvokoms ‘kelti’, 

‘stiprus’, ‘klestėti’, ‘augti’ ir t. t. Kilus iš 

latvių kalbos;  nuo žodžio augti.



E. Bagušaitė

Pavardė reiškia ‘gera klotis, sėkmė’,

arba ‘laimingas’, ‘dosnus’, ‘pilnas’. Ji yra

lenkų kilmės.



N. Marcinkevičius

Lietuvių kilmės pavardė, kilus iš žodžio 

Marcinkus, sulenkinta pridėjus priesagą 

,,evič‘‘ .Pavardės su šaknimi (Mar-) 

dažniausiai reiškia žodį jūrą, ar ‘keliautojas’, 

‘svečias’.



M. Mackevičiūtė

Pavardė lietuvių  kilmės ir reiškia 

‘mažas’. Sulenkinta pridėjus priesagą 

,,evič‘‘ .Kilus iš žodžių: 

Mãckas, Mãckus, Mõckus.



D. Sapka

Pavardė yra lenkų kilmės, kilus iš

žodžio Sapek. Reiškia, ‘miegas’,

‘svajingas’.



A. Bajorūnas

Pavardė kilus iš lenkų kalbos, iš 

žodžio Bajor. Reiškia ‘kilmingas’, 

‘dvarininkas’, ‘turtuolis’.



M. Kulikauskaitė

Lenkų kilmės pavardė, reiškianti 

‘krepšys’ ar ‘mažas maišelis’. Kilus 

iš žodžio Kulikowski.



A. Rakauskas

Pavardė kilus iš lenkų kalbos, iš žodžio 

Rakowski, reiškianti žodį ‘vėžys’.



B. Mincytė

Pavardė kilus iš vokiško 

žodžio  žodžio Müntz. Reiškia 

‘maišyti’, ‘minkyti’.



G. Skudaitė

Yra lietuvių kilmės ir kilusi iš žodžio 

‘skùdinti’, ir reiškia ‘skaudinti’, ‘skriausti’. 



R. Vaitkevičius

Pavardė yra lietuvių kilmės ir kilus iš

žodžio ‘vaitingas’, Lie. vaĩtas ← va

i ̇̀tas Ad (suaugtinis žodis), kuris

reiškia pasigailėjimo vertas,

graudingas. Sulenkinta pridėjus

priesagą ,,evič‘‘ .



T. Tičkūnas

Pavardė lenkiškos kilmės, kilus iš 

žodžio Tičkà reiškianti ‘gairė, 

kaištis’.



J. Merkis

Pavardė lietuviškos kilmės. 

Dažniausiai reiškia reikšmes, 

susijusias su vandeniu, kaip 

‘merkti’, ‘šlapia vieta’.



K. Žilinskaitė

Lietuvių kilmės, ko gero, suslavinta 

iš Žilỹs, siejamas su ‘žilas’, ‘baltas’, 

‘nubalęs’.



D. Simanavičius

Lietuvių kilmės pavardė, 

reiškianti ‘dvasia, siela, protas, 

valia’. Sulenkinta pridėjus 

priesagą ,,evič‘‘ .



R. Jakaitis

Pavardės reikšmė yra ‘švarkas’, 

‘striukė’. Slavų kalbose Jak- siejamas 

su žodžiais: Jokūbas, Jakimas, Jakas.



D. Nakčeris

Lietuviškos kilmės, kilęs iš 

žodžio NAKČERỸS. Reiškia -

‘naktis’.



Eisinaitė(s)

Kilus iš latvių kalbos eiseniens

t. p.’ susijusi su ide. *eis 

‘smarkiai suktis’, kurio 

atitikmenys yra ‘skubėti, lėkti’.



M. Šliažaitė

Pavardė lietuviškos kilmės, 

reiškia ‘šliaužti’, ‘sėlinti’.



 Populiariausia pavardė Lietuvoje yra

Kazlauskų – jų Lietuvoje galima sutikti

beveik 5,2 tūkstančio. Po jos pagal

gausumą seka Jankauskų bei Petrauskų

pavardės, kurių yra po kiek daugiau nei

5 tūkstančius.

 Apibendrinant būtų galima

pasakyti, kad Lietuvoje tikrai gausu

įdomių pavardžių.
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