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❖ 1914-1918 m. labai entuziastingi ir aršiai diskutuojantys Lietuvos aktyvistai įsitraukė į politinių,
mokslinių ir filosofinių diskusijų ratą, dalyvavo daugybėje draugijų, kurios leido prisidėti prie
valstybės kūrimosi.
❖ Lietuvos intelektualai būsimos šalies savarankiškumą, sienas ir paveldą gynė ir tarptautinėje
erdvėje.
❖ Švietimo veikla bei atgijusi spauda ugdė tautinę savimonę, dvasią ir protą.
❖ 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas – ilgas ir kruopštus diplomatija ir
aktyvia veikla pagrįstas politikų darbo rezultatas.

Užduoties vykdymo eiga

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos komanda: (Eglė Vaizgėlaitė, Jolanta Peisokaitė, Deimantė Rusteikaitė, Viltė Radavičiūtė, Patricija Glodenytė,
Dovydas Munius)

Pradžia mūsų komandai nebuvo lengva, tačiau iššūkį nusistatyti
konkretų tikslą, nuspręsti, į ką sutelksime dėmesį, įveikėme. Mūsų pasirinkta
tema nėra kasdieniška. Visi žinome, jog Lietuva 1918 metais atgavo
nepriklausomybę, tačiau nesusimąstome, kaip visa tai buvo pasiekta, kiek
laiko, darbo ir pasiaukojimo pareikalavo, todėl šis projektas mus paskatino
atkreipti dėmesį į signatarų bei tautos šviesuolių veiklą, kuri budino visą
tautą.

Sociumai
Mykolas Biržiška Pirmojo pasaulinio karo metais tapo
Lietuvių draugijos agronomijos ir teisių pagalbai šelpti
vienu iš steigėjų. Vokiečiams artėjant prie Vilniaus, ši
draugija susijungė su Lietuvių draugija nukentėjusiems
Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos
nuo karo šelpti ir tapo galinga organizacija, siekiančia
Aleksandras Stulginskis – vienas Lietuvos
atkurti Lietuvos nepriklausomybę.
krikščionių demokratų partijos steigėjų ir jos
programos kūrėjų, 1917 metais išrinktas šios
partijos pirmininku. Taip pat A. Stulginskis buvo
Lietuvos ūkininkų sąjungos bei ,,Ūkio” banko
vienas iš steigėjų ir vadovų.
„Lietuvių draugijos nukentėjusių
dėl karo šelpti" valgykla

1917-1918 metais J. Basanavičius dirbo
Sveikatos ir kultūrinių objektų išsaugojimo ir
susigrąžinimo komitete.

https://www.15min.lt/media/timeline/signatarai-sernas,
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Bir%C5%BEi%C5%A1ka
https://www.15min.lt/media/timeline/signatarai-vileisis
http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/vaizdo-archyvas/106/lietuviu-draugijos-nukentejusiu-del-karo-selpti-valgykla-nr-1-dab-tuscias-sklypas-salia-savanoriu-pr-79-1924m-nuotr-aut-nezinomas

Švietimas

Nuo 1915 metų Kazys Bizauskas, Mykolas Biržiška,
Petras Klimas ir būsimas pirmasis Lietuvos prezidentas
Antanas Smetona priklausė Lietuvių vadovėlių rengimo
komisijai.
Jonas Basanavičius įkūrė Lietuvos Mokslo draugiją,
jai vadovavo. Ji atliko lietuvių kalbos ir jos tarmių, taip pat
antropolignius, archeologinius, istorinius tyrimus, kaupė
biblioteką, leido vadovėlius.
http://www.propatria.lt/2015/05/libertas-klimka-pirmojilietuviu.html,https://www.15min.lt/media/timeline/signataraibizauskas,http://www.yrasalis.lt/naujienos/lietuva-atkure-vyrai-3-kazysbizauskas/,https://www.15min.lt/media/timeline/signatarai-dovydaitis

K. Bizauskas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti
Centro komiteto viename posėdyje 1915 metais buvo iškeltas
klausimas dėl pirmosios Vilniaus lietuvių gimnazijos
steigimo, o tų pačių metų rudenį įsteigta pirmoji lietuviška
„Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazija, M. Biržiška
paskirtas jos direktoriumi.

P. Dovydaitis,
Kauno
„Saulės
“ gimnazijos
direktorius, su V
klasės mokiniais
1917 metais.

Spauda
Panaikinus spaudos draudimą mūsų tautiečiai atgijo: imti leisti
laikraščiai, žurnalai, savaitraščiai. 1905-1917 m. ėjo daugiau
kaip 200 lietuviškų periodinių leidinių.
Nepaisant cenzūros, būdavo vartojami žodžiai
„nepriklausomybė“, „Lietuvos valstybė“, „nepriklausomas
valstybinis gyvenimas“. Toks buvo ir „Lietuvos aido“ laikraštis
(nuo 1917 m. rugsėjo 6 d.), kurio faktinis redaktorius buvo
Petras Klimas, nemokamai išsiuntinėjęs pirmąjį laikraščio
numerį tautiečiams: dvasininkams, pedagogams, literatams,
medikams, teisininkams, veikliems ūkininkams, taip
skatindamas žmones drąsiai mąstyti apie laisvę.

http://www.spaudos.lt/Spauda/Periodines_spaudos_raida.htm
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_aidas
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/192193/p-klimas-lietuviu-konferencijoje-rengejas-dalyvis-metrastininkas

Buvo leidžiamas pedagogus
ugdantis leidinys „Lietuvos
mokykla“, redaguojamas Prano
Dovydaičio.
„Vienybės“ žurnalo priedas
„Viensėdis“, 1914–1915 m.
redaguojamas Aleksandro
Stulginskio, skatino žemės ūkio
plėtrą. Jis 1917 m. pradėjo
redaguoti naują laikraštį „Tėvynės
sargas“. 1918 m. – žemdirbiams
skirtą „Ūkininką“, bendradarbiavo
laikraščiuose „Rytas“, „Lietuvos
aidas“, „XX amžius“.
http://www.archyvai.lt/exhibitions/stulginskis/paroda.htm
http://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB0189F3AC
https://www.lzinios.lt/lzinios/Istorija/gruodzio-2-diena-istorijoje-pranas-dovydaitis-signataras-filosofas-teisininkas/255494

Ryšiai su užsieniu
1916-aisiais Petro Klimo, Mykolo Biržiškos ir kitų buvo rengiamas memorandumas
JAV prezidentui Woodrow Wilsonui, kuriame nupasakoti Rusijos imperijoje galioję
ribojimai ir draudimai, taip pat jame Petras Klimas sukūrė apybraižą apie Lietuvos istorinių ir
etnografinių ribų kaitą.
1916 m. birželio mėn. J. Šaulys, A. Smetona ir S. Kairys buvo lietuvių tautos atstovai
Trečiajame pavergtųjų tautų kongrese Lozanoje.
Žmonių delegacija 1917 m. spalio mėnesį vyko į Berlyną ir gavo tuometinio Vokietijos
kanclerio Maximiliano von Badeno pritarimą, kad lietuviai patys turi teisę apsispręsti dėl
politinės santvarkos.
1917 m. J. Basanavičius stengėsi perimti iš Vokietijos medicininį inventorių, dėjo
pastangas, kad iš Rusijos būtų sugrąžinta Lietuvos metrika ir kiti kultūriniai artefaktai,
kurie per ilgą okupacijos laikotarpį buvo išvežti.

https://www.15min.lt/media/timeline/signatarai-klimas, https://www.15min.lt/media/timeline/signatarai-sernas,
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16286&p_k=1&p_t=168668
https://www.15min.lt/media/timeline/signatarai-vileisis
http://www.knygadvaris.lt/?id=14&lang=lthttp://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16286&p_k=1&p_t=168615

Sienų klausimas
Petras Klimas rinko medžiagą apie lietuvių tautos
etnografinį plotą, bandė nustatyti jo ribas. Jo etnografinių
Lietuvos ribų studijoje „Lietuva, jos gyventojai ir sienos“, rašoma,
kad Lietuvos ribas reikia nubrėžti pagal statistinius ir geografinius duomenis,
gyventojų kilmę, vartotą kalbą ir religiją.
1917 m. Rugpjūčio 1 d. Vilniuje prasidėjo Organizacinio
komiteto posėdžiai. Vilniečiai Organizacinio komiteto posėdžiams
parengė pranešimų apie politinę ir socialinę krašto situaciją. P. Klimas pristatė savo
etnografinių Lietuvos ribų studiją. Buvo nuspręsta, kad apibrėžiant valstybės teritoriją,
bus atsižvelgta ir į ekonominius argumentus.

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr23/files/195-201.pdf, http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/192193/p-klimas-lietuviu-konferencijojerengejas-dalyvis-metrastininkas, https://www.dreamstime.com/stock-illustration-map-lithuania-polygonal-black-lines-dots-illustrationimage90993114

Vilniaus konferencija

1917 m. rugsėjo 18–22 d. įvyko Vilniaus konferencija, į
kurią susirinko per 200 lietuvių inteligentijos atstovų. Konferencijos
dalyviai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos valstybės atstatymo gairių,
išrinko Lietuvos Tarybą, diskutavo kitus svarbius su krašto
geopolitine padėtimi ir karo sunkumais susijusius klausimus.
1917 m. rugsėjo 21 d. Lietuvių konferencija priėmė S.
Kairio parengtą rezoliuciją: „Liuosam Lietuvos plėtojimos
reikalinga yra sudaryti iš jos nepriklausoma demokratiškai
sutvarkyta valstybė etnografinėmis ribomis. Galutinai nustatyti
nepriklausomos Lietuvos pamatams ir jos santykiams su
kaimyninėmis valstybėmis turi būti sušauktas Steigiamasis
Lietuvos Seimas Vilniuje, demokratiniu būdu visų jos gyventojų
išrinktas.“

Šaltiniai: http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/192193/p-klimas-lietuviu-konferencijoje-rengejas-dalyvis-metrastininkas, http://lt1918.lt/irasai/i-temos-apibendrinimas-1917-mrugsejis/, http://www.sarmatas.lt/02/laisve-meile-tevyne-kaip-tai-siejasi/

Lietuvos Taryba
1917 m. spalio 4-8 d. išrinktoji Lietuvos Taryba posėdžiuose nutarė reikalauti esminių vokiečių
okupacinės tvarkos pokyčių: plėsti lietuviškų mokyklų tinklą, patikint šį darbą ne vokiečiams, o lietuvių
švietėjams; sustabdyti besaikę rekvizicijų politiką; nutraukti priverstinį Lietuvos gyventojų gabenimą
darbams į Vokietiją; pažaboti Lietuvos miškų kirtimą.
1917 m. spalio 18-20 d. Stokholme
vyksta antroji lietuvių konferencija. Bendram tikslui –
Lietuvos žadinimui – stengiamasi suvienyti ne tik
Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose gyvenančius
tautiečius.
Nepaisant tame laikmetyje buvusių tiesioginių ir
netiesioginių suvaržymų moterims dalyvauti politinėje
veikloje, Stokholme surengtos antrosios lietuvių
konferencijos pasitarimuose aktyviai dalyvauja
veiklioji Felicija Bortkevičienė. Ji ne tik aktyvi politinių
Centre - Felicija Bortkevičienė
procesų vertintoja, bet irLietuvos atkūrimo procesų
dalyvė.

http://lt1918.lt/irasai/ii-temos-pirmos-dalies-apibendrinimas-lietuvos-tarybos-veikla-1917-m-spalis/, https://www.lz
darbininke/162646

Vasario 16 d.
Iš P. Klimo dienoraščio: „Šiandien 12-3 val. dieną Liet. Komiteto bute Didžioji gat. 30-2, mažam
kambary susikimšusi Taryba „paskelbė“ vienu balsu Lietuvos nepriklausomybę. Tai yra susijungusios
Tarybos vaisius. Tai yra ir pamatinės reikšmės aktas Lietuvos istorijoje.“
Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to, kai dr. Jonas Basanavičius rado
kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų.

http://www.savastis.lt/istorija/dienorastis-1918-metai/,
http://bibliotekasantaros.blogspot.lt/2015/02/vasario-16-oji-lietuvos-valstybes.html

