
Vasario mėnesio užduotys 

 

Vasario mėnesį visa šalis švęs Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ta proga prisiminkime 

signatarus, pasirašiusius garsųjį Vasario 16-osios aktą. Paieškokime signatarų pėdsakų mūsų mieste. O 

jų čia tikrai netrūksta...  

 

1, 2. Turbūt niekam nekyla klausimas, kas buvo pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ redaktorius ir kas 

pirmasis pasirašė Vasario 16-osios aktą. Lietuvių tautos patriarcho vardu pavadinta Kauno gatvė, 

gimnazija, Karo muziejaus sodelyje pastatytas jo biustas. Tačiau ar visi žinote, kad mūsų mieste stovi 

dar vienas paminklas garsiajam signatarui? 1935 m. pastatytas paminklas (skulptorius Antanas 

Aleksandravičius) išliko iki mūsų dienų, jo nenugriovė netgi sovietų valdžia. Suraskite tautos patriarcho 

paminklą, jo vardu pavadintą gatvę ir prie jų nusifotografuokite.  

 

3. Vasario 16-osios akto signataras, kilęs iš žemaičių bajorų giminės. 1915 m. Vilniuje įsteigus pirmąją 

lietuvišką gimnaziją, buvo paskirtas jos direktoriumi. Buvo vienas iš keturių signatarų, reikalavusių, kad 

Vasario 16-osios akte būtų įrašyta, jog skelbiama visiška Lietuvos nepriklausomybė. Mykolo 

Sleževičiaus II Ministrų kabinete jam buvo pasiūlytos švietimo ministro pareigos. Ėmėsi atkurti Vilniaus 

universitetą, kartu su Mokslo draugija 1919–1921 m. organizavo Aukštuosius kursus Kaune. Lenkams 

okupavus Vilnių ir vyriausybei nutarus persikelti į Kauną, jis atsisakė ir buvo paskirtas Lietuvos 

generaliniu įgaliotiniu Vilniuje. Šis signataras turėjo dar du garsius brolius. Jų visų vardu Kaune 

pavadinta gatvė. Išsiaiškinkite, apie kokį signatarą ir jo brolius kalbama, suraskite jų vardu pavadintą 

gatvę ir nusifotografuokite.  

 

4. Signataras buvo vyriausias sūnus 15 vaikų šeimoje. Nuo 1915 m. apsigyveno Kaune. Vadovavo III 

Ministrų kabinetui.  Nuo 1922 m. iki 1940 m. profesoriavo Lietuvos universitete, vėliau – Vytauto 

Didžiojo universitete. Sovietų buvo ištremtas ir sušaudytas. 2000 m. gegužės 7 d. popiežius Jonas 

Paulius II jį paskelbė kankiniu. Šio signataro vardu pavadinta viena Kauno gatvė. Suraskite ją ir 

nusifotografuokite.  

 

5. O šį nepriklausomybės akto signatarą būtų galima drąsiai vadinti ryškiausia tarpukario Lietuvos 

politikos asmenybe. Dar gyvam esant buvo įamžintas jo atminimas. Šiuo metu Kaune jam pastatytas 

paminklas, jo vardu pavadinta gimnazija. O ar žinote, jog 1931 m. šio žymaus žmogaus vardu pavadinta 

viena Kauno alėjų, kuria jis mėgo jodinėti? Po karo keletą dešimtmečių alėja vadinta kitu vardu, o 1990 

m. jai grąžintas ankstesnis pavadinimas. Suraskite minėtą alėją ir joje nusifotografuokite.  

  

6. Vasario 16-osios akto signataras, pasiekęs Lietuvos politinį Olimpą. Tačiau tarpukario Lietuvoje jis 

pagarsėjo ne tik kaip politikas, bet ir kaip žymus agronomas bei ūkininkas. Į šią veiklą jis aktyviai 

pasinėrė pasitraukęs iš politikos. Šiam garsiam žmogui Kaune pastatytas paminklas, jo vardu pavadinta 

mokykla, universitetas, gatvė. Pasirinkite vieną iš trijų signataro vardu pavadintų objektų ir prie jo 

nusifotografuokite.  

 

7. Be to, kad 1918 m. vasario 16 d. jis kartu su kitais Tarybos nariais pasirašė nepriklausomos Lietuvos 

valstybės atkūrimo aktą, šis signataras daug nuveikė lietuviškos spaudos labui. 1905 m. Kaune jis 

įsteigė spaustuvę. Tai buvo pirmoji spaustuvė mieste, kurioje panaikinus spaudos draudimą buvo 

spausdinami periodiniai leidiniai ir knygos lietuviškais rašmenimis. Suraskite pastatą, kuriame veikė 

spaustuvė, prie jo nusifotografuokite ir būtinai išsiaiškinkite, kas šios spaustuvės steigėjas.  

 

8. Šis signataras buvo aktyvus visuomenės veikėjas, o jo profesija buvo inžinierius. Mūsų miestui svarbi 

jo veikla, nes  parengė Kauno vandentiekio ir kanalizacijos projektą bei finansinį planą, kaip išvengti 
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užsienio paskolų ir koncesijų, nuostolingų gyventojams. O 1923–1938 m. buvo Kauno miesto                                   

savivaldybės kanalizacijos ir vandentiekio skyriaus vedėjas, 1923–1943 m. Vytauto Didžiojo 

universiteto dėstytojas, nuo 1939 m. profesorius, 1941–1943 m. universiteto Technikos fakulteto 

dekanas. Be to, po mirties jam suteiktas Pasaulio tautų teisuolio titulas, nes karo metu išgelbėjo žydų 

mergaitę. Šiam žymiam žmogui Kaune pastatytas paminklas. Suraskite jį ir nusifotografuokite.  

 

9. Net du Vasario 16-osios akto signatarai buvo tos pačios Kauno gimnazijos direktoriai. Tai buvo 

pirmoji lietuviška gimnazija Kaune, įkurta 1915 m. Išsiaiškinkite, kokia tai gimnazija, kurie signatarai 

jai vadovavo, nusifotografuokite prie gimnazijos pastato.  

10.  Lietuvos Steigiamasis Seimas – vasario 16-osios Nepriklausomybės akte numatyta institucija, kuri 

turėjo būti išrinkta demokratiniu būdu ir nustatyti Lietuvos „valstybės pamatus“ ir santykius su kitomis 

valstybėmis. Pirmas Steigiamojo Seimo posėdis įvyko 1920 m. gegužės 15 d. tuometinėje laikinojoje 

Lietuvos sostinėje Kaune. Posėdžiui pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė, Seimo pirmininku išrinktas 

Aleksandras Stulginskis paskelbtas Lietuvos prezidentu. Pirmajame posėdyje Steigiamasis Seimas 

paskelbė esant atstatyta nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką. Išsiaiškinkite, kuriame Kauno 

pastate įvyko minėtas posėdis, ir prie jo nusifotografuokite. Prie pastato pastatytas paminklas šiam 

istoriniam įvykiui įamžinti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užduotis tėvams 

 

Tai Nepriklausomybės akto signataras, istorinė asmenybė, pasiekusi tarpukario Lietuvos valdžios 

Olimpą. Vienas iš trijų... Ir vienintelis iš trijų ..., miręs ir palaidotas Lietuvoje. Jo laidotuvės buvo kuklios, 

akylai stebimos saugumiečių. Kuriose Kauno kapinėse palaidotas šis žymus žmogus? Suraskite jo kapą 

ir uždekite žvakelę Lietuvą kūrusio žmogaus atminimui.  

Įsiamžinkite prie kapo ir atsiųskite nuotrauką adresu 

daivajus@gmail.com,  jancaitienej@gmail.com arba rasitavi@gmail.com.  
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