
Kovo 11- osios-
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos  

renginys

Parengė:

istorijos mokytoja metodininkė  Anžela Jablonskaitė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vita Budinienė

etikos mokytoja metodininkė Ilona Mikulėnienė

dailės mokytoja metodininkė Jonė Paulauskienė

muzikos  vyr. mokytoja Renata Paliukaitė 



Šiandien mes minime Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną - Kovo 11 –ąją. 

Ši diena lėmė tai, kad šiandien mes gyvename laisvoje Lietuvoje.

Pažadintas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio ir jo įkvėptos „dainuojančios

revoliucijos“ žodis „laisvė“ virto netikėta tikrove.

Susiklosčius palankioms tarptautinėms aplinkybėms, žmonių ryžto ir

pasiaukojimo dėka Lietuva atkūrė nepriklausomybę.

Kviečiame švęsti didžią šventę, kuri suteikia galimybę oriai laisviems

stovėti su kitomis tautomis. Atverkime savo širdis ir nebijokime į pasaulį

žvelgti savomis akimis, dirbkime nuoširdžiai, dorai, būkime atviri, drąsūs,

tegul lydi mus „šviesa ir tiesa“, vienybė ir padorumas.





1918 m. Vasario 16-osios aktas, kuris niekada nebuvo nustojęs teisinės galios,

tapo konstituciniu pamatu atkurti Lietuvos valstybę.

1990m. kovo 11 - ąją Lietuva žengė vieną reikšmingiausių žingsnių –

atkūrė Nepriklausomybę ir susigrąžino savo Laisvę.

Mūsų Laisvės metai – tai augimo ir stiprėjimo metai. Lietuva tapo demokratiška

valstybe, kuri yra girdima ir gerbiama. Įsiliejome į politinę ir ekonominę Vakarų pa-

saulio šeimą. Išmokome ne tik svajoti, rūpintis savimi, bet ir siekti savo tikslų.

Būkime stiprūs ir vieningi. Esame viena Lietuva, kartu giedanti ,,Tautišką giesmę“ ir

kelianti Trispalvę. Kartu sauganti brangiausią, ką turime: Lietuvą – kaip savo na-

mus, Lietuvą – kaip pareigą ir tikslą.





Maloniai kviečiame susipažinti su pristatymu 

apie Kovo 11-osios idėjų atspindžius 

Lietuvos literatūroje,  filosofijoje, dailėje ir muzikoje,

kurį parengė mokytojos:

Vita Budinienė, 

Ilona Mikulėnienė, 

Jonė Paulauskienė 

ir Renata Paliukaitė. 



Kovo 11-osios atspindžiai literatūroje

Parengė VSMC lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė  V.Budinienė      

Vilnius

2021



Justinas Marcinkevičius 

(1930 - 2011-02-16)

Lipdau lipdau, o galo vis nėra.

O gal Tėvynę reikia visą laiką

Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt?

Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta.

Taip, kurti visą laiką. Visą laiką!

Lipdyt ir kurti…



Laisvei artėjant „1989 m. vasario 16 -oji“

Diena atrištom akim.

Tauta iš kapo pakilus.

Viešpatie, leisk jai atkimt.

Tebūna jos žodžiai kilnūs.

Pašauk ją, pašauk 

atsitiest

ir laisvę išskleist –

kaip esmę.

Štai mes – ir mūsų tik tiek,

kiek buvom ir kiek esame.

Kiek būsim šioje dienoje

sudygę augimui ir brandai,

ant žemės gyvi ir po ja,

paženklinti lietuvybės randais.

Prie savo kalbos prikalti,

prie istorijos prirakinti.

Žmonės, jūs nekalti.

Jūs tik labai iškankinti.

Bet jau atrištom akim.

Ir kaip vėliava jau – pakilūs.

Lietuva, leisk mums atkimt.

Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

J. Marcinkevičius



Bernardas Brazdžionis
(1907-2002) 

ŠAUKIU AŠ TAUTĄ

Šaukiu aš tautą, GPU užguitą

Ir blaškomą, it rudenio lapus:

Į naują vieškelį, į naują buitį,

Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio

Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,

Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę,

Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt!

Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės

Ir jūsų krikšto atgaila šviesia:

— Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi! —

Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.



Parodos ,,Rašytojai apie kovo 11 -ąją“  M. Mažvydo bibliotekoje fragmentai 



Parodos ,,Rašytojai apie kovo 11 -ąją“  M. Mažvydo bibliotekoje fragmentai 



Rašytojai, 1990 m. Kovo 11-osios  akto signatarai

Virgilijus Juozas Čepaitis 

Lietuvos literatas, vertėjas, visuomenės ir 

politikos veikėjas, signataras

Vidmantė Jasukaitytė 
Lietuvos poetė, prozininkė, dramaturgė, 
visuomenės veikėja, signatarė



Rašytojai, 1990 m. Kovo 11-osios  akto signatarai

Kazimieras (Kazys) Saja  

Lietuvos rašytojas, dramaturgas, prozininkas, 
visuomenės veikėjas, signataras

Saulius Šaltenis 
Lietuvos prozininkas, dramaturgas, 
publicistas, redaktorius, signataras



J.Marcinkevičius, „Laisvė“ – eilėraštis, virtęs daina 

Aš jau nepakeliu minčių apie tave!

Kaip obelis, apsunkusi nuo vaisių,

Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas,

O tu sakai – Stovėk, kaip stovi laisvė!

O nesibaigianti kelione į tave!

Jau kaip akmuo, šalikelėj sukniubęs,

Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos,

O tu sakai Eik taip, kaip eina laisvė!

Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje,

Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro,

Taip, kaip uždaro vakarą naktis,

O tu man atsakai –Aš – tavo laisvė!



LAISVĖ

nepaimsi nepakelsi neparodysi

nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi

ne valiavimuos ne šūkiuose ne odėse

mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi

Justinas 
Marcinkevičius



Kovo 11-osios atspindžiai filosofijoje

Parengė VSMC etikos mokytoja metodininkė I. Mikulėnienė

Vilnius

2021



Romualdas Ozolas 
(1939 - 2015 m. )

🠶 Lietuvos filosofas, pedagogas, 
redaktorius, politinis bei 
visuomenės veikėjas, 
Nepriklausomybės akto 
signataras.

🠶 1988–1990 m. savaitraščio 
„Atgimimas“ redaktorius.

🠶 1988–1990 m. Lietuvos sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narys, 
Sąjūdžio Seimo tarybos 
vicepirmininkas.



🠶 Sovietmečiu 17 metų Vilniaus universitete jis dėstė
filosofiją, dirbo „Minties“ leidyklos vyriausiojo
redaktoriaus pavaduotoju.

🠶 Atgimimo metu R.Ozolas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio
veikloje, įsteigė ir redagavo savaitraštį „Atgimimas“.

🠶 1990 metų kovo 11-ąją būdamas Aukščiausiosios Tarybos
nariu balsavo už istorinį aktą dėl Lietuvos
nepriklausomos valstybės atstatymo.

🠶 Parlamente R.Ozolas dirbo nuo 1990 iki 2000 metų,
vadovavo Lietuvos centro partijai.



Romualdas Ozolas

🠶 Vadinamas Lietuvos nepriklausomybės ir 
Sąjūdžio juodadarbiu, sugebėjusiu 
sutelkti žmones, kada to labiausiai 
reikėjo.

🠶 Jo šūkis: 

„Ne Lietuva pasaulyje, bet pasaulis 
Lietuvoje“



Romualdas Ozolas
„Dar iki Sąjūdžio sakiau, 

kad mūsų kelias iki nepriklausomybės 

bus ilgas ir sunkus, 

bet kad jis bus toks skausmingas 

visiems žmonėms, tikrai negalvojau. 

Tačiau pagaliau pradėjome šnekėti 

apie laisvės atsakomybę, 

pagaliau pajutome ribas.

Šitaip prasideda nepriklausomybė, 

kuri ateina ne su deklaracija, 

o su laisvės ribų pajautimu  ir apsisprendimu, 

kur ir dėl ko gyveni.“



Bronislovas Genzelis 
(1934 m.).

🠶 Lietuvos filosofas, politinis bei 
visuomenės veikėjas, signataras.

🠶 1964–1992 m. Vilniaus 
universiteto dėstytojas, dėstė 
visuotinę filosofijos istoriją, 
Lietuvos kultūros istorijos kursą. 

🠶 1965–1976 m. VU docentas, 1976–
1992 m. profesorius. 



Bronislovas Genzelis

❏ Pirmasis žingsnis į Lietuvos 
valstybingumo atstatymą 
buvo 1988 m. birželio 3-ioji –
Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės įkūrimas, 

❏ antras – 1989 m. vasario mėn. rinkimų į TSRS 
liaudies deputatų suvažiavimą laimėjimas, 

❏ trečias – visų visuomeninių institucijų (tarp jų
❏ ir LKP) atsiskyrimas nuo Maskvos. 

❏ Visa ši įvykių eiga įteigė žmonėms 
nepriklausomos valstybės atstatymo jausmą. 
Kovo 11-os dienos aktas – formalus tos įvykių 
grandinės įprasminimas.



Algirdas Vaclovas Patackas 
(1943– 2015) 

🠶 Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, 
kovo 11 d. akto signataras, rezistentas, 
inžinierius technologas, poetas, dėstytojas.

🠶 1988–1990 m. Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės, vėliau LPS Kauno miesto tarybos 
narys, Sąjūdžio Seimų narys. Dalyvavo 
atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą.

🠶 1990–1992 m. Kauno politechnikos 
institute ir Vytauto Didžiojo universitete 
dėstė etiką, kultūros filosofiją, baltų 
kultūrą.



🠶 1988 m. spalio 9 d.
virš Vytauto Didžiojo 

karo muziejaus bokšto

po pusės amžiaus 
pertraukos 

iškeliama trispalvė 
(Dešinėje Algirdas 
Patackas)



„Nereikia ieškoti galutinių atsakymų  – jų nėra, 

nes gyvenimas yra nuolatinė klausa, 

tikintis išgirsti amžinybės šnaresius. 

Daug svarbiau už atsakymus

buvo noras įrodyti, 

kad laisvai mąstyti ir kurti 

galima bet kokiomis sąlygomis, 

net ir nelaisvėje, kad ir kokia ji būtų –

politinė, konjunktūrinė ar pinigų nelaisvė. 

„Laisvai mąstau, vadinasi, esu“ –

taip galima persakyti žinomą posakį“

Algirdas Vaclovas Patackas 



Kovo 11-osios atspindžiai dailėje

Parengė VSMC dailės  mokytoja metodininkė J. Paulauskienė

Vilnius

2021



Kovo 11 simboliai

🠶 Nepriklausomybės 
jubiliejaus simbolis -
garbingai sukakčiai 
sukurtas logotipas.



Pašto ženklai Kovo 11-oji

🠶 Lietuva 1991, 

Nepriklausomybės 

atkūrimo 

diena.



Pašto ženklai „Kovo 11-oji“

🠶 2015 m., švenčiant Nepriklausomybės 
atkūrimo 25 metų jubiliejų,

dailininko Domanto Vildžiūno 
sukurtame pašto ženkle vaizduojamas 

Lietuvos Nepriklausomybė
atkūrimo aktas.  

Kartu su pašto ženklu bus išleistas ir 
pirmosios dienos vokas.



Parodos. Kovo 11-oji

🠶 „Atgimimas“ – tai daugiau nei dvi 
dešimtis metų rengiama 

profesionalių menininkų, priklausančių 
menininko Viliaus Ksavero Slavinsko 
įkurtam Kauno dailininkų ir architektų 
klubui „Sfinksas“ 

bei kūrėjo Vytauto Stasio Lagunavičiaus 
įkurto klubo „Meno sparnai“

jungtinė paroda, skirta dviem Lietuvos 
istorijoje svarbioms datoms pažymėti: 

Vasario 16-ąjai ir Kovo 11-ąjai.

Stiklo meno paroda „Mes ir 
Lietuva: nuo praeities iki 
dabarties. Atgimimas“



🠶 2020 m. kovo 11-ąją sukako 30 
metų, 

kai Atkuriamasis Seimas paskelbė 

nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. 

Laisvės vėjo malūnėlis – iš tautos 
atkeliavęs 1990 m. kovo 11-osios

ir valstybės atkūrimo bei augimo 
simbolis.



Kovo 11-osios atspindžiai muzikoje

Parengė VSMC muzikos vyr.  mokytoja Renata Paliukaitė

Vilnius

2021



J. Naujalis, Maironis 
„Lietuva brangi“



Roko maršas
🠶 Roko maršas – muzikos festivalis, 1987-1989 m. vykęs 

įvairiuose Lietuvos miestuose.

🠶 1996 ir 1997 m. – atnaujintas. Pirmieji festivaliai buvo surengti 
Lietuvai dar esant Sovietų sąjungos sudėtyje. 

🠶 „Roko maršas“ buvo Dainuojančios revoliucijos, jaunimo tarpe 
skleidusios Lietuvos nepriklausomybės judėjimo idėjas, dalis. 

🠶 Festivalis padėjo pažadinti jaunąją kartą iš sovietmečio apatijos ir 
suteikė jiems įkvėpimo.

🠶 Trys pirmieji festivaliai iš viso pritraukė maždaug 130 000 žiūrovų.

🠶 Festivaliai tapo masinių Sąjūdžio protesto akcijų, kurios paskatino 
1990 m. kovo mėn. paskelbti Lietuvos nepriklausomybę, repeticija.



🠶 1986 m. festivalio idėją iškėlė grupės „Antis“ lyderis 
Algirdas Kaušpėdas po sėkmingo koncerto „Kažkas 
atsitiko“. 

Įvairias pogrindžio muzikos grupes renginys paskatino 
iškilti į viešumą.

Pradžioje festivaliu buvo labiau orientuojamasi į muziką 
be akivaizdžios politinės žinutės, vėliau išryškėjo aiškūs 
politiniai motyvai.

🠶 https://www.youtube.com/watch?v=qszYGj1YUtM

https://www.youtube.com/watch?v=qszYGj1YUtM


Nuorodos pasiklausyti

Amžininkai. Atgimimas ir Roko maršas per Lietuvą

🠶 https://www.youtube.com/watch?v=oD0sjnhRf7k&t=330s

Lietuvos Laisvės muzika

🠶 https://www.youtube.com/watch?v=CVsC17R7wgA

https://www.youtube.com/watch?v=oD0sjnhRf7k&t=330s
https://www.youtube.com/watch?v=CVsC17R7wgA


Siūlome virtualiai apsilankyti www.lrs.lt svetainėje

(Lietuvos Respublikos Seimas), seimo lankytojų 

centre, mediatekoje ir peržiūrėti susitikimą 

su Kovo 11-osios akto signataru Vytautu Landsbergiu 

„Mano Kovo 11-oji“

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38149&p_k=1

http://www.lrs.lt/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38149&p_k=1


Laisvė – visų mūsų galimybė. Didžiuokimės savo šalimi ir jos žmonėmis. 
Tikėkime savo Lietuva ir puoselėkime viltį, kad mokame gyventi kitaip, kad 
kuriame ateitį, kokios visi trokštame. 
Mokykimės ir mokėkime pasisemti  patirties iš garbingos praeities. 

Sveikiname su Kovo 11 – ąja!


