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Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo 
vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra 

ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. 
Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai 

reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir 
gerbiančiam savo šalies praeitį. 



Kas yra Vasario 16-oji?

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė
Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos

signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės
aktui paminėti.



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS –

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje
pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva

atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais
sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą

valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra
buvę su kitomis tautomis.



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS 



Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to 
kai dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp 

dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. 
Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, 
Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, 

o pasirašė 20 tarybos narių.



Lietuvos Taryba, pasirašiusi 1918 m. vasario 16 d. valstybės Nepriklausomybės atkūrimo aktą

Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, 

Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras

Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, 

Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis

Vilnius, 1917 m. rugsėjo 25 d. | Fotografė Aleksandra Jurašaitytė

Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas. Alb. 18-6



1918 m. vasario 16 d. tauta galų gale atsiduso tapusi
nepriklausoma. Tiesa, kai 20 signatarų išdrįso

paskelbti tautos valią, mažai kas tikėjosi, kad tai taps 
realybe. Tačiau į priekį vedė nesibaigiantis tikėjimas
ir nesibaigiantys darbai. Minėdami iškilią šventę ir

šiandien uždekime vieni kitus tikėjimu, kad sunkiu ir
atkakliu darbu, tikėjimu valstybės ateitimi, 

išsaugosime laisvę ir sukursime gerovę, apie kurią
svajojame! 



Pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Kuriu Tau, 
Lietuva“.



„1989 m. Vasario 16-oji“

Diena atrištom akim.
Diena iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atkimt.
Tebūna jos žodžiai kilnūs.

Pašauk ją, pašauk atsitiest
ir laisvę išskleist – kaip esmę.
Štai mes – ir mūsų tik tiek,
kiek buvom ir kiek esame.

Kiek būsim šioje dienoje
sudygę augimui ir brandai,
ant žemės gyvi ir po ja,
paženklinti lietuvybės randais.

Prie savo kalbos prikalti,
prie istorijos prirakinti.
Sakau jums: mes nekalti.
Mes tik labai iškankinti.

Bet jau atrištom akim.
Bet vėliava jau pakilus.
Viešpatie, leisk mums atkimt.
Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

Justinas Marcinkevičius



Daugiau kaip prieš šimtą metų pasirašytame valstybės
atkūrimo akte šalį atstatanti Lietuvos Taryba pabrėžė, 

kad atkuriama valstybė nėra nauja, o tik seno
valstybingumo tąsa. Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos

valstybės istorija yra kuriama daugiau nei 1000 metų. 
Tuo skiriamės nuo kaimyninių Latvijos ir Estijos, 
kurios 2018 m. paminėjo savo valstybių įkūrimo

šimtmetį. Galime pagrįstai didžiuotis, jog prieš šimtą
metų pirmieji ir vieninteliai Baltijos šalyse atkūrėme

demokratine santvarka besiremiančią nepriklausomą
valstybę.



Progimnazijos mokiniai šventės metu



Juozas Nekrošius

TĖVYNĖ

Tą šilą apjuostą
Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,
Tą gintaro saują,

Tą tekančią saulę,
Tą skrendantį paukštį,

Tą ąžuolą aukštą,
Virš jo tą mėlynę
Vadinam Tėvyne.



KURKIME ŠVIESESNĘ IR GRAŽESNĘ TĖVYNĘ

„Tvirtai ir ryžtingai ginkime Lietuvos laisvę ir 
demokratiją, pasitikėkime vieni kitais ir savo 

valstybe, kurkime šviesesnę, gražesnę ir turtingesnę 
mūsų Tėvynę, kurioje visiems būtų gera gyventi“. 

(Prezidentas Valdas Adamkus)





„Didžiausias tautos turtas – jos laisvė, 
nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukuro 

buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta 
pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų.

Vasario 16 dienos aktas yra mums ypatingai 
brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos 

nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, 
savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris pasiekė 

tikslą.“

(Aleksandras Stulginskis – Lietuvos Tarybos narys)



Lietuva, 
Tėvyne 
mūsų!

(plakatas)



Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, 
seserys ir kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos. 

Tai Lietuva - Tėvynė mūsų. 
Džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime 

kasdieniais savo darbais!


