
Politiniai ir ūkiniai Lietuvos pasiekimai 
 

Paskelbus nepriklausomybę, tuoj pat pradėti kurti Lietuvos valstybingumo 
pamatai. 1918 m. pabaigoje pradėta formuoti reguliarioji kariuomenė. 1919 m. pirmuoju 
Lietuvos prezidentu išrinktas Antanas Smetona. Tais pačiais metais V. Kudirkos „Tautiška 
giesmė” paskelbta oficialiu Lietuvos himnu. 

1920-aisiais darbą pradėjo Steigiamasis seimas. 1922 metais jis priėmė svarbius 
valstybinius įstatymus – Konstituciją, žemės reformos (pertvarkymo) įstatymą, įvedė savus 
pinigus – litus. Konstitucija įtvirtino demokratinį Lietuvos valdymą. Visi piliečiai trejiems 
metams turėjo rinkti seimą, o šis – tokiam pačiam laikui prezidentą. Prezidentui paskirtos ir 
ginkluotųjų pajėgų viršininko pareigos. 

Konstitucija patvirtino lietuvių kalbą valstybine kalba, nustatė valstybės vėliavos 
spalvas – geltoną, žalią ir raudoną, bei valstybės ženklą – baltą Vytį raudoname fone. Skelbė visų 
piliečių lygybę prieš įstatymus ir asmens neliečiamybę. Daug teisių suteikta Bažnyčiai. Į 
mokyklas grąžintas tikybos mokymas. 

1922-aisiais išrinktas pirmasis nepriklausomos Respublikos Seimas, o gruodžio 
mėnesį – naujas prezidentas Aleksandras Stulginskis. Trečiasis Lietuvos prezidentas buvo 
Kazys Grinius. Jis vadovavo vos pusę metų, nes 1926 m. įvyko gruodžio perversmas ir antrą kart 
prezidentu tapo Antanas Smetona. 1928 m. jis paskelbė naują Konstituciją, kuri gerokai išplėtė 
prezidento įgaliojimus. 

Prezidentas, norėdamas būti visiškai nepriklausomas nuo seimo, dar kartą pakeitė 
Konstituciją. Tai įvyko 1938 m. Tuomet Lietuvoje įsigalėjo autoritarinis režimas (tai kada 
vadovauja vienas žmogus). Valstybei vadovauti ir atstovauti ėmėsi pats prezidentas.  

Atkūrus nepriklausomą valstybę, vyriausybei teko tvarkyti žemės ūkio ir 
pramonės reikalus. Pertvarkant žemės ūkį pagal Žemės ūkio reformos įstatymą siekta jį 
padaryti kuo našesnį. Žemės duota bežemiams, mažažemiams ir nuskurdusiems valstiečiams. 
Jos gavo ir savanoriai, kovoję dėl Lietuvos nepriklausomybės. Įkurta apie 140 tūkstančių naujų 
ūkių.  

Reformos sąlygos buvo palankios. Gautos žemės išpirkimo laikas buvo ilgas (36 
metai), o nepriklausomybės kovų dalyviams už žemę visai mokėti nereikėjo. Tokiu būdu 
daugelis valstiečių šeimų greitai prasigyveno, nusipirko reikalingų žemės ūkio padargų, 
pasistatė naujas sodybas ir išsikėlė į vienkiemius. Siekiant išnaudoti žemės ūkiui ir pelkėtus 
plotus, atlikta melioracija (laukų nusausinimas). Lietuvos kaimas sustiprėjo ekonomiškai ir 
išgražėjo. 

Atsigavo smulkioji Lietuvos pramonė. Didelę reikšmę turėjo pieno ir mėsos 
gamyba, veikė dešrų ir konservų gamyklos. Kaune įsikūrė „Maisto” gamykla. Čia gaminami 
produktai buvo taip pat eksportuojami (siučiami į kitas šalis). Kita svarbi maisto pramonės šaka 
buvo pienininkystė. Pieno gaminiai irgi patekdavo ne tik į vidaus, bet ir užsienio rinką. 

Žemės ūkio produktų gamybos atžvilgiu nepriklausoma Lietuva galėjo lygintis su 
tokiomis turtingomis Europos valstybėmis, kaip Danija ar Olandija. Ir pagal augalininkystės 
produkciją Lietuva užėmė vieną pirmųjų vietų  Europoje.  Auginami buvo rugiai, kviečiai, 
miežiai, avižos. Plėtota ir lengvoji pramonė – tekstilės ir medžio apdirbimo. Tekstilės pramonei 
netrūko vietinės kilmės žaliavų – vilnos ir linų. Išaugo prekyba. Nutiesta daug naujų kelių, 
padaugėjo geležinkelių linijų. Vis daugiau buvo sunkvežimių ir lengvųjų mašinų. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klasės ir namų darbas Nr. 12 

 
1. Kokia buvo Lietuvos valdžios struktūra? 
2. Kodėl taip dažnai buvo keičiama Konstitucija? 
3. Kokie nepriklausomos Lietuvos valstybiniai simboliai? 
4. Kada jie patvirtinti? 
5. Kokie buvo Lietuvos žemės ūkio ir pramonės pasiekimai? 
6. Sugalvokite savus penkis klausimus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


