
Projektas „Mano miestas“ 

Sausio mėnesio užduotys 5-8 kl. 

Kasmet sausio 13-ąją minime Laisvės gynėjų dieną. Prieš metus suradome Kaune vietas, kur 

įamžintas Sausio 13-osios aukų atminimas. O šiais metais prisiminkime ir kitus kovotojus, įvairiais 

istoriniais laikotarpiais gynusius savo šalį.  

 

1. 2018 metai buvo paskelbti šio žymaus kovotojo už Lietuvos laisvę metais. Kaune jis su 

žmona buvo suimti. Suėmimo vietoje dabar yra paminklas ir jo vardu pavadintas skveras. Koks tai 

laisvės gynėjas? Suraskite skverą, paminklą ir prie jo nusifotografuokite.  

2, 3. Svarbus Lietuvos istorijos įvykis – 1863 m. sukilimas. Vienas iš jo vadų Antanas 

Mackevičius po suėmimo buvo kalinamas ir nužudytas Kaune. Suraskite tą pastatą, kur 1863 m. 

buvo kalinamas A. Mackevičius, ir jo žūties vietą žymintį paminklinį akmenį.  

4. Koks žymus partizanų vadas tituluojamas Kovojančios Lietuvos Prezidentu? Kur Kaune jam 

pastatytas paminklas? 

5. Ar žinote, kas rūpinosi nepriklausomos Lietuvos saugumu ir 1935–1940 m. buvo Lietuvos 

kariuomenės vadas? Jo vardu pavadinta Kaune veikianti puskarininkių mokykla, o šalia jos yra 

pastatytas žymiojo kariuomenės vado biustas. Suraskite šią  mokyklą ir prie jos 

nusifotografuokite.  

6. Šiemet sukanka 100 metų, kai 1919 m. vasario 8 dieną Taučiūnų kaime prie Kėdainių, 

kovodamas už Lietuvos laisvę, mūšyje su bolševikais žuvo pirmas Lietuvos karys savanoris. 

Pradėjus kurtis Lietuvos Respublikos kariuomenei jis suorganizavo savanorių būrį, dalyvavo 

kovose su Kauno kryptimi puolančiais Sovietų Rusijos daliniais. Suraskite paminklą, skirtą šiam 

kariui, ir prie jo nusifotografuokite. 

7. Kas buvo pirmasis Lietuvos karininkas, žuvęs Alytaus kautynių metu, savo 25-ojo gimtadienio 

rytą ant Alytaus tilto, pulkui traukiantis nuo puolančių Raudonosios armijos dalinių? Vienas iš 

Kauno prospektų pavadintas jo vardu. Galite nusifotografuoti šiame prospekte arba prie karininko 

paminklo, esančio mūsų mieste.  

8. Tai pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas generolas, kuris 1918 m. buvo  

paskirtas Krašto apsaugos ministru. Būdamas vyriausiuoju vadu nuolat telkė Lietuvos 

kariuomenę kovai su bolševikais. Apie jį išleista biografinė apybraiža (2006 m.) bei 2018 m. 

pastatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.(...)“ . 2016 m. Kauno 

centre  ant pastato, kuriame gyveno generolas, atidengta memorialinė lenta. Nusifotografuokite 

prie šios lentos taip, kad būtų matyti šio vado vardas ir pavardė. 

9. 1920 m.  jis tapo jauniausiu Lietuvos generolu. Tačiau šiandien jis labiau žinomas kaip vieno 

žymiausių Kauno muziejų steigėjų bei vadovų. Jo iniciatyva pastatyta Laisvės statula (skulpt. J. 

Zikaras), paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, Nežinomo kareivio kapas, žymių žmonių 

biustų alėja bei kitos skulptūros. 1922 m. įkūrė Karininkų ramovę Kaune. Įvardinkite šį žymų 

žmogų ir nusifotografuokite prie muziejaus, kurį jis įkūrė. 

10. 1943 m., Lietuvą užėmus naciams, savisaugos reikalams ir kovai su banditizmu lietuviai 

sutiko organizuoti karinį dalinį su lietuviška vadovybe ir savo atributika. Taip gimė Vietinė 

rinktinė (LVR), kuriai vadovauti sutiko žinomas generolas. 1944 m. vasario 16 d. jis kreipėsi per 



radiją į Lietuvos jaunimą, ragindamas stoti savanoriais į jo vadovaujamą rinktinę.  

Atsiliepė apie 20 000 savanorių. 1949 m. atvykęs į JAV, generolas įkūrė Karo veteranų ramovę. 

Koks gi tai generolas? Kaune yra net kelios vietos, kur įamžintas jo atminimas. Pasirinkite vieną 

iš jų ir nusifotografuokite.  

 

Užduotis tėvams 

Šis žmogus - Lietuvių tautinės tarybos (LTT) įkūrėjas ir vadas. Jo slapyvardis susijęs su 

meteorologiniu reiškiniu, pasireiškiančiu smarkiu vėjo sustiprėjimu. Jo atminimas įamžintas 

gatvės, kuri yra  Aleksoto mikrorajone, Narsiečiuose, pavadinimu. Nusifotografuokite prie šios 

gatvės pavadinimo taip, kad būtų matomas šio kariškio slapyvardis. 

 


