
Vilnius - seniau ir dabar 

Sostinė – tai vieta, kurioje yra sostas. Sostas– puošnus valdovo krėslas, kuriame jis 
sėdi  per iškilmes, jo valdžios simbolis. Sostas sietinassu veiksmažodžiu sėsti. Dažnai sostas 
vartojamas vietoj  žodžių valdžia, valdovas. Sosto įpėdinis yra valdovo įpėdinis. Kai sakome, kad 
kažkas sėdi soste, tai reiškia, jog jis viešpatauja, valdo. Taigi sostas yra susijęs su valdovu, 
valdžia, o sostinė– tiesiog valdovo, valdžios vieta. 

Vilnius (535,6 tūkst. gyv.) – Lietuvos sostinė, didžiausias šalies miestas. Miesto 
vardas pirmą kartą paminėtas 1323 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškuose, 
kuriuose jis kvietė amatininkus, pirklius ir vienuolius iš Vakarų Europos atvykti ir įsikurti 
sostinėje. 1387 m. Lietuvai priėmus krikščionybę, miestui suteikta savivalda – Magdeburgo 

teisės.  

Vilnius formavosi kaip tolerancijos centras, kuriame kūrėsi ir darniai sugyveno 
įvairių tautybių žmonės – lenkai, baltarusiai, rusai, vokiečiai, žydai ir kt.; klestėjo amatai ir 
prekyba. 1397 metais įkurta pirmoji mokykla, buvusi prie katedros ir turėjusi privilegijų. XIV 
a. pabaigoje minimas Rusų kvartalas, labai aktyviai veikė vokiečių pirkliai. 1495 m. įkurtas 

pirmasis LDK auksakalių cechas. 

1532 m. mieste įrengtas vandentiekis. 1562 m. atidaryta pašto linija Vilnius–
Krokuva–Viena–Venecija. 1579 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius Steponas Batoras mieste įkūrė universitetą. Universitetas greitai tapo svarbiausiu 
regiono moksliniu ir kultūriniu centru. Vilnius taip pat tapo kultūros Šiaurės Europoje 
centru. XVI a. veikė kelios mokyklos, ginklų liejykla, išspausdintos pirmosios lietuviškos, 

latviškos ir rusėniškos knygos. Pranciškus Skorina Vilniuje spausdino pirmąsias knygas.  

XX a. pradžioje Vilnius tapo Lietuvos nacionalinio atgimimo centru. 1918 m. 

vasario 16 d. čia paskelbta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. 

Dabartinis Vilnius – sparčiai auganti Baltijos šalių sostinė, pretenduojanti būti 
patraukliausiu verslo, politinių ir kultūrinių susitikimų bei renginių centru aplinkinių šalių 
regione. Mieste gausu nakvynės, maitinimo ir laisvalaikio praleidimo vietų. Vilniuje susibūrę 
dauguma šalies meno ir kultūros įstaigų, kolektyvų, menininkų. Čia dirba geriausieji 
Europoje Lietuvos teatro režisieriai – Eimuntas Nekrošius, Oskaras Koršunovas, Rimas 

Tuminas ir kt. Visus metus vyksta tarptautiniai ir vietiniai kultūriniai renginiai: klasikinės 
muzikos „Vilniaus festivalis“, kuriame koncertuoja pasaulio muzikos virtuozai; tradicinės ir 

modernios muzikos „Kristoforo festivalis“, džiazo, modernaus šokio ir kt. festivaliai. 

Vilnius žavi savo istorija bei užburia architektūriniu savitumu. Tai miestas, turintis 

begales veidų, ir kiekvienas gali atrasti savąjį Vilnių. 

 

Klasės ir namų darbas Nr. 6 

1. Ką vadiname sostine? 

2. Kada ir kur pirmą kartą paminėtas Vilniaus vardas? 

3. Kas ir kada įkūrė Vilniaus universitetą? 

4. Sugalvokite savo penkis klausimus. 
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