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VASARIO 16

LIETUVOS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENA



“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 brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos 

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

kaip matome, pasiekė tikslą.”

Aleksandras Stulginskis - Lietuvos Tarybos narys,

vėliau – antrasis Lietuvos prezidentas



Pirmojo pasaulinio karo sūkuriai 
nuniokojo kraštą, tačiau suteikė viltį ir 

galimybę atkurti nepriklausomą valstybę.

1918 metų vasario 16
buvo paskelbtas 

Nepriklausomybės aktas.



Valstybės kūrėjais - nepriklausomybės 
akto signatarais - tapo dvidešimt krašto 
inteligentų, išrinktų į Lietuvos Tarybą.



Čia, Jono Basanavičiaus bute, buvo priimtas 
istorinis Vasario 16-osios nepriklausomos Lietuvos 

valstybės atkūrimo aktas.



Lietuvos Nepriklausomybės aktą pasirašant
Lietuvos Tarybos pirmininku buvo

Jonas Basanavičius.



1918 02 16

“Lietuvos Taryba, 

kaipo vienintelė tautos atstovybė, kaipo vienintelė tautos atstovybė, 
<...>skelbia atstatanti 

nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos 

valstybę su sostine Vilniuje ...”



1918 m. liepos 11 d.Lietuvos Taryba 

pasiskelbė Lietuvos Valstybės Taryba.

Lietuvos Valstybės Lietuvos Valstybės 
Tarybos pirmininku 

tapo 

Antanas Smetona



Steigiamasis Seimas 
pradėjo darbą 1920 m.



Pirmoji konstitucija priimta 1922 m.



LIETUVOS HIMNAS

• Vinco Kudirkos
“ Tautiška giesmė “
himnu tapo 1919 m.

• 1940 m., po sovietinės 
okupacijos, himnas buvo 
uždraustas, už „Tautiškos 
giesmės“ atlikim ą buvo 
persekiojama ir baudžiama. 

• 1988 m., prieš atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę, 
himnu vėl tapo „Tautiškoji 
giesmė“. 



LIETUVOS TAUTINĖ VĖLIAVA

• 1918 m. Lietuvos Taryba 
patvirtino, Lietuvos 
tautinę vėliavą iš trij ų 
horizontalių vienodo horizontalių vienodo 
pločio juostų: 

• geltonos (saulė, šviesa ir 
gerovė), 

• žalios(gamtos grožis, 
laisvė ir viltis),  

• raudonos(žemė, drąsa, 
už tėvynę pralietas
kraujas). 



LIETUVOS HERBAS

Lietuvos valstybės 
istorinis herbas –istorinis herbas –

Vytis. 

1918 - 1941



Pirmieji litai 1922 m.



Lietuvos Respublikos teritorija.



LIETUVOS KARIUOMENĖ
besiartinant Sovietų Rusijos armijai 

teko skubiai kurti kariuomenę.



Tarptautinis pripažinimas prasideda 
1921 m.




