
Prezidentas Kazys Grinius 

Gimė 1866 m. gruodžio 17 d. Marijampolės aps. Sasnavos 

vls. Selemos Būdos k. 

Pradinę mokyklą lankė Oškinėje, Lymarkuose, Marijampolėje. Baigė 

Marijampolės gimnaziją, o 1893 m. – Maskvos universiteto medicinos 

fakultetą. Studijų metu buvo trumpai kalintas Maskvos Butyrkų kalėjime 

už dalyvavimą studentų riaušėse (1889 m.). 

Dar nebaigęs studijų, 1892 m. rudenį Minske buvo punkto kovai su 

cholera gydytojas. 

1893 m. 9 mėnesius plaukiojo laivo gydytoju Kaspijos jūroje. 1894 m. 

vertėsi laisvo gydytojo praktika Marijampolėje, po 2 metų persikėlė į 

Virbalį, dar vėliau – į Naumiestį. 1898–1903 m. gyveno Pilviškiuose, 

vėliau vėl Marijampolėje, kur už lietuvių kultūrinę veiklą trumpai buvo 

kalintas. 1905 m. gyveno Vilniuje, 1906 m. vėl Marijampolėje, kur vėl kartu su žmona 2 savaites 

kalintas kalėjime už lietuvišką veiklą. 1908–1910 m. gyveno Vilniuje. 1910 m. Marijampolės 

kalėjime vėl kalintas apie 1,5 mėnesio. 

1914–1919 m. su šeima gyveno Rusijoje. 1917 m. Voroneže išrinktas į Rusijos lietuvių tarybą. 

1919 m. atsidūrė Paryžiuje, buvo Lietuvos delegacijos repatriacijos komisijos pirmininkas, rūpinosi 

lietuvių grįžimu iš vokiečių nelaisvės į tėvynę, padėjo apie 1 000 tautiečių. 

1919 m. grįžo į Lietuvą. Buvo Steigiamojo, I, II ir III Seimų narys. 1920 06 19–1922 02 02 

vadovavo VI Ministrų kabinetui. 1922 m. tapo Kauno savivaldybės medicinos ir sanitarijos skyriaus 

vedėju. 1926 m. birželio 7 d. išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu. Juo išbuvo iki 1926 m. 

gruodžio 17 d. perversmo. Vėliau dirbo Kauno savivaldybėje. Vokiečių okupacijos metais už 

protestą dėl žydų žudymo metams buvo ištremtas į Ąžuolų Būdą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 

1947 m. atvyko į Čikagą (JAV). 

Vienas Valstiečių liaudininkų sąjungos lyderių, vienas varpininkų organizacijos 

vadovų, vienas Lietuvos demokratų partijos programos autorių (1906 m.) 

Redagavo „Lietuvos ūkininko kalendorių“, „Ūkininką“, „Varpą“, „Sveikatą“, „Lietuvos žinias“, 

„Kovą su džiova“, „Pieno lašą“. 

Bendradarbiavo „Aušrinėje“, „Lietuvos ūkininke“, „Vilniaus žiniose“. Išvertė į lietuvių kalbą ir 

išleido „Lietuvos Darbininko“ 1,2 Nr. 

Parašė botanikos, medicinos, istorijos veikalų, vertė iš lenkų ir kitų kalbų grožinę ir mokslo 

populiariąją literatūrą, parašė atsiminimų dvitomį. 

Mirė 1950 m. birželio 4 d. Čikagoje. 

 

 

 

 

 

 

 



Prezidentas Aleksandras Stulginskis 

Gimė 1885 m. vasario 26 d. Raseinių apskrityje, Kaltinėnų valsčiuje, 

Kutalių kaime. 

       Mokėsi Kaltinėnų liaudies mokykloje. 1904 m. baigė keturias 

Liepojos (Latvija) gimnazijos klases, 1908 m. – Žemaičių kunigų 

seminariją Kaune. Metus tobulinosi Insbruko (Austrija) universiteto 

Teologijos filosofijos fakultete. Atsisakė įšventinimo į kunigus. 1913 m. 

baigė Halės (Vokietija) universiteto Žemės ūkio institutą. 

       Pirmojo pasaulinio karo pradžioje buvo vienas Lietuvių draugijos 

nukentėjusiems dėl karo šelpti vadovų Vilniuje. Dėstė gamtos mokslus 

Lietuvių gimnazijoje, vadovavo Lietuvių pedagoginiams kursams, buvo 

Vilniaus daržų steigėjas. 

1917 m. rugsėjo 18 – 22 d. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą 

(vėliau – Valstybės taryba). 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 

Vadovavo Valstybės Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijai. Redagavo „Viensėdžio” 

žurnalą, „Ūkininko” laikraštį. 

       Vienas Lietuvių krikščionių demokratų partijos steigėjų, jos CK pirmininkas, Ūkininkų 

sąjungos steigėjas ir pirmininkas. II Mykolo Sleževičiaus (1918 12 26 – 1919 03 12) Ministrų 

kabinete – ministras be portfelio. III Prano Dovydaičio (1919 03 12 – 1919 04 12) Ministrų 

kabinete – Ministro Pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų ministras. 

IV Mykolo Sleževičiaus (1919 04 12 – 1919 10 7) Ministrų kabinete – žemės ūkio ir valstybės turtų 

ministras. 1919 m. vienas Ūkio bankų steigėjų. 

       Steigiamojo Seimo Pirmininkas ir einąs Prezidento pareigas. I Seimas (1922 m.) A.Stulginskį 

išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu, II Seimas jį perrinko Prezidentu (1923 06 – 1926 06). III 

Seimo Pirmininkas (1926 12 19–1927 04). Kai Prezidentas A. Smetona paleido III Seimą, A. 

Stulginskis siűlė nenutraukti demokratinės lietuvių visuomenės raidos ir skelbti naujus Seimo 

rinkimus. Jo siūlymą ignoruojant, 1935 m. kartu su buvusiu Prezidentu K. Griniumi, buvusiais 

premjerais paskelbė Pareiškimą Prezidentui A. Smetonai dėl gyventojų nepasitenkinimo, 

siūlydamas įvesti viešą valstybės lėšų naudojimo kontrolę, reikalaudamas laisvės spaudai, kuri būtų 

atsakinga tik teismui. 1927 m. iš politinio gyvenimo pasitraukė, tvarkė savo ūkį Kretingos valsčiaus 

Jokūbavo dvare. 1926 – 1941 m. buvo Pauliaus Dogelio gamybinio ūkio vedėjas, kooperatyvų 

„Lietūkis”, „Linas” tarybų narys. 

       1941 m. birželio 13 d. okupacinės sovietų valdžios suimtas ir ištremtas į Krasnojarsko kraštą, į 

Rešiotus. 1952 m. nuteistas kalėti 25 metus, bet po 2 metų paleistas, dirbo Komijos ATSR 

sandėlininku Kvitkevoso miškų pramonės ūkyje, agronomu Pezmago tarybiniame ūkyje.1956 m. A. 

Stulginskiui leista grįžti į Lietuvą. 1957 – 1959 m. dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu 

Vytėnų sodininkystės daržininkystės bandymų stotyje. 

       Mirė 1969 m. rugsėjo 22 d. Kaune. 

 

 



Kovojančios Lietuvos prezidentas Jonas Žemaitis – Vytautas (1909 03 15 - 1954 11 26) 

Jonas Žemaitis gimė 1909 m. kovo 15 d. Palangoje, Jono ir Petronėlės 

Žemaičių šeimoje. 1926 m., baigęs šešias Raseinių gimnazijos klases, 

įstojo į Kauno karo mokyklą. Ją baigęs, 1929 m. gavo leitenanto 

laipsnį ir ėmė tarnauti 2-ajame artilerijos pulke kuopos vadu. 1936–

1938 m. tobulinosi Prancūzijos Fontenblo artilerijos mokykloje. 

Baigęs stažuotę ir gavęs kapitono laipsnį vadovavo Lietuvos 

kariuomenės 1-ojo, vėliau 4-ojo artilerijos pulko mokomajai baterijai. 

Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karo pradžia Joną Žemaitį, pirmosios 

sovietinės okupacijos metais išvengusį represijų, užklupo Varėnos 

poligone. Nepaklusęs įsakymui trauktis į Rytus, Jonas Žemaitis su 

grupe karininkų liko Lietuvoje. Išėjęs į atsargą įsijungė į rezistencinę 

veiklą: platino pogrindinę spaudą, būrė vyrus į generolo Povilo 

Plechavičiaus Vietinę rinktinę. 1944 m. kovo mėn. tapo Vietinės 

rinktinės 310-ojo bataliono vadu. Vokiečiams sunaikinus rinktinės 

štabą iš tarnybos pasitraukė ir gyveno su šeima Kiaulininkuose (Raseinių r.). 

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai Jonas Žemaitis kurį laiką slapstėsi. 1945 m. pavasarį jis 

susisiekė su Lietuvos laisvės armijos atstovais, o birželio mėn. įsijungė į Juozo Čeponio 

vadovaujamą partizanų Žebenkšties rinktinę – tapo rinktinės štabo viršininku. 1946 m. rugpjūčio 

mėn. Jonas Žemaitis tapo Šerno rinktinės, 1947 m. gegužės mėn. – Kęstučio apygardos vadu. 

Mėgindamas centralizuoti vadovavimą, 1948 m. gegužės mėn. Jonas Žemaitis įkūrė Jūros (Vakarų 

Lietuvos) sritį ir tapo pirmuoju jos vadu. Netrukus jis ėmėsi organizuoti vieningą visos Lietuvos 

partizanų vadovybę. Prasidėjo susitikimai ir konsultacijos su kitais vadais. 1948 m. lapkričio mėn. 

sričių atstovų posėdyje buvo paskelbta apie Lietuvos rezistencijos vyriausios vadovybės atkūrimą. 

1949 m. vasario mėn. Minaičių k. (Radviliškio r.) įvykusio partizanų vadų suvažiavimo metu buvo 

įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS), o Jonas Žemaitis-Vytautas vienbalsiai išrinktas 

LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku, jam suteiktas laisvės kovotojo partizanų generolo laipsnis. 

Kartu su kitais LLKS Tarybos nariais jis 1949 m. vasario 16 d. pasirašė LLKS Tarybos deklaraciją. 

Deklaracijos 8-asis punktas numatė, kad „atstačius Lietuvos Nepriklausomybę, ligi susirenkant 

Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas“. 

LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas Jonas Žemaitis sėkmingai vykdė beveik trejus 

metus, kol 1951 m. gruodžio mėn. ištikus insultui buvo paralyžiuotas ir kurį laiką buvo priverstas jų 

atsisakyti. 1953 m. pavasarį, šiek tiek pagerėjus sveikatai, Jonas Žemaitis vėl ėmėsi prezidiumo 

pirmininko pareigų, stengėsi atstatyti nutrūkusius ryšius. Deja, 1953 m. gegužės 30 d., išdavus 

bunkerį Šimkaičių miške (Jurbarko r.), jis buvo suimtas. 

Pusantrų metų Jonas Žemaitis buvo kalinamas Vilniaus KGB vidaus kalėjime, tardytas Vilniuje ir 

Maskvoje, tačiau liko ištikimas Lietuvos karininko ir partizanų vado priesaikai. 

1954 m. lapkričio mėn. 26 d. Jonas Žemaitis buvo sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime. 

1997 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo 

laipsnio ordinas (po mirties), o 1998 m. sausio 28 d. – dimisijos brigados generolo laipsnis (po 

mirties). 

 



Klasės ir namų darbas Nr. 15 

1.  Kada ir kur gimė ir mirė Kazys Grinius? 

2. Kokiu laikotarpiu K. Grinius buvo prezidentu? 

3. Kada ir kur gimė ir mirė Aleksandras Stulginskis? 

4. Kokiu laikotarpiu A. Stulginskis ėjo prezidento pareigas? 

5. Sugalvokite savus šešis klausimus. 


