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Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimo scenarijus. 

 

Kalbu tave kaip maldą, 
Kaip giesmę rytmetinę. 
Geriu tave kaip sulą, 
Kaip viltį pirmutinę. 
 
Jaučiu, kaip gyvą kraują 
Sugėrusi raudojai. 
Už tuos, kurie išduoda,  
Klaupiuos prie tavo kojų. 
 
Girdžiu, kaip atsidūsti,  
Visiems atleisti nori. 
Tėvyne, tu gražiausias  
Pasaulyje altorius. 

 

Vedėjas: 

1. (ekrane 2 skaidrė) 

- Laba diena, pradedame iškilmingą minėjimą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės dienai – vasario 
16 – paminėti.  

- Prašome atsistoję sugiedoti Lietuvos himną. 
-  

2. (ekrane 3 skaidrė) 

“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, kaip matome, 
pasiekė tikslą”  - taip pasakė Aleksandras Stulginskis - Lietuvos Tarybos narys, vėliau – antrasis 
Lietuvos prezidentas. 

3. (ekrane 4 skaidrė) 

Minime mūsų valstybės atkūrimo datą. Kelis šimtmečius Lietuva buvo pavergta Rusijos imperijos, o 
Pirmojo pasaulinio karo metais buvo okupuota Vokietijos kariuomenės. Karo sūkuriai nuniokojo kraštą, 
tačiau suteikė vilt į ir galimybę atkurti nepriklausomą valstybę. 

 4. (ekrane 5 skaidrė) 

   1918 metų vasario 16 – buvo paskelbtas nepriklausomybės aktas. Valstybės kūrėjais - 
nepriklausomybės akto signatarais - tapo dvidešimt žymesnių krašto inteligentų, išrinktų į Lietuvos Tarybą.  
Tarybos darbui vadovavo Antanas Smetona.    

 



5. (ekrane 6 skaidrė) 
 
 “1918 m. vasario 16 – osios rytą, Vilniuje, Didžiojoje gatvėje Nr. 30, Jono Basanavičiaus bute 20 
Lietuvos Tarybos narių vienbalsiai pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą.  

6. (ekrane 7 skaidrė) 
 
 Posėdžiui pirmininkavo garbingiausias Tarybos narys – Jonas Basanavičius.  

7. (ekrane 8 skaidrė) 
 
 Nepriklausomybės aktas skelbė: 

     “Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos 
ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu: 

      Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18 – 23 d. 1917 m., skelbia atstatanti 
nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų išrinktas. 

 Lietuvos Taryba, pranešama apie tai visoms šalių vyriausybėms, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.  

Vilnius, vasario 16 d. 1918 metai.” 

8. Žodis buvo ištartas, aktas paskelbtas – “nepriklausoma Lietuvos valstybė”.  Tačiau ar paskelbus žodį 
jau yra valstybė? O KAS YRA VALSTYB Ė?  kas ją valdo, joje gyvena, ją gina?  

 
9. (ekrane 9 skaidrė) 

 
 Valstybė – tai valdžia. Tai tie, kas leidžia ir vykdo įstatymus. Reikėjo ją sukurti. Aukščiausia 
įstatymų leidžiamąja valdžia tapo Lietuvos Valstybės Taryba, vadovaujama Antano Smetonos, kuris 
netrukus išrenkamas valstybės Prezidentu. Sudaroma pirmoji vyriausybė, vadovaujama prof. Augustino 
Voldemaro. Kuriama vietinė apskričių savivalda.   

10.  (ekrane 10 skaidrė) 
 
 Išrinktas Steigiamasis Seimas posėdžiauja tuometinėje sostinėje Kaune. Pirmajam posėdžiui 
pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė, Seimo pirmininku išrinktas krikščionis demokratas Aleksandras 
Stulginskis paskelbtas Lietuvos prezidentu.  

11.  (ekrane 11 skaidrė) 
 
 Valstybė – tai įstatymai. Priimama Konstitucija – pagrindinis įstatymas, skelbiantis Lietuvą 
demokratine valstybe – respublika su sostine Vilniuje ir piliečių renkamu Seimu.  

 
12.  (ekrane 12 skaidrė) 

 
 Valstybė – tai jos simboliai. Valstybės himnu tapo Vinco Kudirkos “Tautiška giesmė”.   



 
13. (ekrane 13 skaidrė) 
 

 Labai svarbu buvo pasirinkti valstybės simbolius – pagal dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 
pasiūlymą pasirinkta lietuvių dailėje dominuojančios spalvos – geltona, žalia ir raudona – tautinėje 
vėliavoje išdėstytos lygiomis horizontaliomis juostomis.  

 
14.  (ekrane 14 skaidrė) 
 
 Valstybės herbu pasirinktas nuo didžiojo kunigaikščio Vytauto laikų lietuvių karo vėliavos simbolis - 
raitelis ant šuoliuojančio žirgo – Vytis.   

 
15.  (ekrane 15 skaidrė) 
 
 Valstybė – tai sava valiuta. Jau 1922 m. buvo įvesta nacionalinė valiuta – litas, kuris leido 
sutvarkyti ekonominį gyvenimą ir garantavo valstybės stabilumą. 

 
16.  (ekrane 16 skaidrė) 
 
 Valstybė – tai sienos. Lietuvos Respublikos sienos su Latvija ir Vokietija buvo nesunkiai 
nustatytos, o po taikos sutarties su Sovietų Rusija pagaliau nustatyta ir rytinė siena. Deja, dar ilgai 
konfliktas su Lenkija, užgrobusia sostinę Vilnių, drumstė šalių santykius.  
 
17. (ekrane 17 skaidrė) 
 
 Valstybė – tai teritorija. O teritoriją teko ginti. Vienu metu nuo trijų priešų. 

Jaunos respublikos piliečiai: valstiečiai, amatininkai, moksleiviai, studentai stojo  į  
savanorių kariuomenę ir  apgynė nepriklausomybę, išvydami  rusų bolševikus ir 
bermontininkus, ir sustabdydami įsiveržusius lenkus.  

 
 

18. (ekrane 18 skaidrė) 
 
 Valstybė – tai tarptautinis pripažinimas.  Kai tik Lietuvos Respublika įrodė sugebanti apginti 
savo laisvę,  pasaulio valstybės ryžosi pripažinti naujos valstybės egzistavimą – 1921 m. Lietuva priimta į 
tarptautinę organizaciją – Tautų Sąjungą, o 1922 m. pagaliau pripažino ir didžiosios valstybės - Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Prancūzija ir Britanija. 

 
19. (ekrane 19 skaidrė) 
 
 Visa tai garbingai pasiekta. Turime kuo didžiuotis – turime savo valstybę. Tai ar jau aišku, kas yra 
valstybė? O gal valstybė – tai ne tik valdžia, įstatymai, sienos? Valstybė – tai pirmiausia jos žmonės. 
Žmonės, kurie ją kūrė, gynė, kurie ja tiki. Tai jaunimas, kuris  valstybėje auga. Tai – mes visi.“ 

 
20. Norime pasveikinti ir padėkoti mūsų moksleiviams, garsinusiems mokyklos vardą šalies ir miesto 
olimpiadose, konkursuose, varžybose. Direktorės įsakymą skaito direktorės pavaduotoja ugdymui. 
 
21. Valstybės šventės proga šventinį koncertą parengė mokyklos meno kolektyvai. 

 
 
Šventinį minėjim ą baigiame, ačiū už dėmesį 
 
 


