
Vasario 16 – oji 

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis 

datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra 

Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo 

šalies praeitį.  

Jeigu  nebūtų pasirašytas Nepriklausomybės atkūrimo aktas, tai greičiausiai 

nebūtų buvę pagrindo pasirašyti Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos, o tai reiškia, kad 

1990 m. kovo 11 d. nebūtų paskelbta Lietuvos valstybės Nepriklausomybė. 

 Ir 1918 metų, ir 1949 metų vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir 
ateičiai. Naujausiųjų laikų istorijoje Lietuvai vasario 16-oji buvo reikšmingiausia diena.  

1918 metais Lietuvos taryba, kurią sudarė 20 drąsių ir ryžtingų tautos vyrų, 

pasirašė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą, kuriuo paskelbė, kad Lietuva atstatanti 

nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.  

Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to, kai dr. Jonas Basanavičius rado 

kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. (Šiuo metu čia veikia 
Signatarų namų muziejus – Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas). 

Sovietų Rusija nepriklausomybės aktą pripažino 1920 m. liepos 12 d., 
pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. 

Tačiau, ši nepriklausomybė gyvavo neilgai. 1939m. Lietuva buvo įtraukta į karą, 

Vokietijai su SSRS pasirašius Ribentropo-Molotovo paktą, pagal kurį  Lietuva atiteko Vokietijai. 

 Praėjus vieneriems metams, Lietuvą okupavo SSRS. Lietuviai su okupacija 

nesusitaikė – 1941 m. įvyko Birželio sukilimas, o 1944m. prasidėjo partizaninė kova.   

Lietuvos partizanų vadai pasirinkę garbingą datą Lietuvos istorijai – vasario 16-

ąją           – 1949 m. pasirašė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaraciją, kurioje paskelbė: „LLKS 

prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės 

atkūrimui, kurioje garantuojamos lygios teisės visiems Lietuvos piliečiams bei užtikrinama 

socialinė globa, o taip pat „Komunistų partija“, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga 

pagrindiniam Lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos 

nepriklausomumui, – nelaikoma teisine partija.“  

1918 m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už 

laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to ši data sovietų okupacinei valdžiai tapo pačia 

pavojingiausia ir daugiausia problemų keliančia. Ši data šiandien neleidžia ramiai miegoti ir 

mūsų tautos nedraugams, bandantiems ją apjuodinti ir prilyginti fašistinių idėjų propagavimo 
progai.  

Lietuvą nudžiugino naujiena apie surastą Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

originalą. 2017 m. kovo 29 dieną, Vokietijos diplomatiniame archyve Berlyne Vytauto Didžiojo 

universiteto (VDU) profesorius Liudas Mažylis rado Vasario 16-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto originalą lietuvių kalba ir vertimą į vokiečių kalbą. Lietuvos policijos 



Kriminalistinių tyrimų centro ekspertai nustatė, kad Akto originalas surašytas signataro Jurgio 
Šaulio ranka. 

Klasės ir namų darbas : 

1. Kada ir kur buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas? 

2. Kuo Lietuvai reikšminga 1949 metų vasario 16-oji? 

3. Sugalvokite ir parašykite penkis savus klausimus. 


