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I DALIS 
 

Pirmą užduoties dalį sudaro 1–30 klausimai su pasirenkamais variantais. Į šiuos klausimus 

yra tik po vieną teisingą atsakymą. Kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas vienu tašku. 
 

1. Kurio Ministro pirmininko vadovaujamai vyriausybei prigijo „Vieningo darbo“ vyriausybės 

pavadinimas? 

A Jono Černiaus. 

B Antano Merkio. 

C Vlado Mirono. 

D Juozo Tūbelio. 
 

2. Kurioje Lietuvos vietoje nebuvo dislokuoti Raudonosios armijos daliniai pagal 1939 m. spalio 10 

d. „Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos 

savitarpio pagalbos sutartį“? 

A Alytuje. 

B Gaižiūnuose. 

C Prienuose. 

D Šiauliuose. 
 

3. Kuriuos gyvūnus iš jaunų dienų ypač mėgo Antanas Smetona? 

A Arklius. 

B Kates. 

C Sakalus. 

D Šunis. 
 

4. Kuris poetas sukūrė šias įsimintinas eiles „Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs, O varge jo 

vieno tu pasigedai, Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės – Liko netesėti mūsų pažadai...“ apie 

1940 m. Lietuvos valstybingumo praradimą? 

A Jonas Aistis. 

B Bernardas Brazdžionis. 

C Justinas Marcinkevičius. 

D Henrikas Radauskas. 
 

5. 1934–1939 m. nutiestas magistralinis Žemaičių plentas Kauną sujungė su: 

A Gargždais; 

B Klaipėda; 

C Šiauliais; 

D Telšiais. 
 

6. Birželio 13-ąją Lietuvoje buvo pažymima Antano Smetonos: 

A gimtadienis; 

B paskelbimas Tautos vadu; 

C pirmoji prezidentinė inauguracija; 

D vardadienis. 
 

7. Kurios užsienio šalies politikai apsilankę Lietuvoje 1938 m. pasakė, kad „Lietuvai tai – antroji 

Danija“? 

A Belgijos. 

B Ispanijos. 

C Japonijos. 

D Lenkijos. 
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8. Kiek procentų 1939 m. nacionalinių pajamų sudarė Lietuvos pramonės sukurta produkcija? 

A 8 proc. 

B 16 proc. 

C 25 proc. 

D 40 proc. 

 

9. Kuris architektūros stilius suklestėjo tarpukario Kaune? 

A Art Deco. 

B Art Nouveau. 

C Eklektika. 

D Istorizmas. 

 

10. Kelintą vietą pasaulyje pagal išauginamų linų kiekį užėmė Lietuva tarpukariu? 

A Pirmą. 

B Trečią. 

C Septintą. 

D Dešimtą. 

 

11. Kokios šalies verslininkams priklausė Kauno ir Petrašiūnų elektrinės? 

A Belgijos. 

B Latvijos. 

C Švedijos. 

D Vokietijos. 

 

12. Kokiame Lietuvos mieste tarpukariu neveikė kunigų seminarija? 

A Kaune. 

B Telšiuose. 

C Vilkaviškyje. 

D Klaipėdoje. 

 

13. Švedijos užsienio reikalų ministro Richardo 

Sandlerio vizito į Lietuvą tikslas buvo: 

        A padrąsinti Lietuvą rinktis neutralumo 

politiką; 

        B pasirašyti Lietuvos ir Švedijos karinio 

bendradarbiavimo sutartį; 

        C sudaryti Skandinavijos ir Baltijos šalių 

sąjungą; 

        D susitarti dėl oro linijos Stokholmas–Kaunas 

atidarymo. 

 
R. J. Sandlerio vizito Lietuvoje proga 

laikraštyje „XX amžius“ 1937 m. birželio 8 

d. pasirodė jo šaržas. 

 

14. Kada juridiškai įteisinta nepriklausoma Lietuvos bažnytinė provincija? 

A 1918 metais. 

B 1922 metais. 

C 1927 metais. 

D 1938 metais. 
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15. Prieš kurį ministrą pirmininką 1929 metais Lietuvos studentai aušrininkai organizavo sąmokslą? 

A Joną Černių. 

B Ernestą Galvanauską. 

C Mykolą Šleževičių. 

D Augustiną Voldemarą. 

 

16. Kurios užsienio šalies firma atstatė Slabados ir Aleksoto tiltus Kaune, įgilino Klaipėdos uostą ir 

nutiesė Telšių–Kretingos geležinkelį? 

A Danijos. 

B Didžiosios Britanijos. 

C Švedijos. 

D Vokietijos. 

 

17. Koks A. Smetonos nuopelnas Lietuvos švietimui? 

A Įsteigė Kūno kultūros institutą. 

B Įvedė nemokamą mokslą progimnazijose. 

C Liberalizavo mokymą tautinių mažumų kalbomis. 

D Parašė matematikos vadovėlį. 

 

18. Kurios veiklos Antanas Smetona nevykdė kaip valstybės vadovas? 

A Nerengė diplomatinių priėmimų. 

B Nesakė kalbų per radiją. 

C Nesegėjo valstybinių apdovanojimo ženklų. 

D Nevyko į oficialius vizitus užsienyje. 

 

19. Koks būsimas įvykis vaizduojamas karikatūroje, 

„Geriau vėliau, negu niekad“? 

        A Bendra Baltijos šalių neutralumo deklaracija. 

        B Bendras šalių atstovavimas Tautų Sąjungoje. 

        C Estijos, Latvijos, Lietuvos muitų konvencija.  

        D Estijos, Latvijos, Lietuvos santarvė – Antantė. 

 

 
Karikatūra „Geriau vėliau negu niekad“ 

publikuota laikraštyje „Diena“ 1934 03 

04. 

 

20. Valdžia reikalavo, kad kino filmai turėtų titrus lietuvių kalba, nes: 

A siekė jų populiarumo; 

B skatino mokytis skaityti; 

C stiprino cenzūrą; 

D vertė kitakalbius vartoti lietuvių kalbą. 
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21. Kuriuo technikos pasiekimu tarpukariu negalėjo naudotis Lietuvos gyventojai? 

A automobiliu; 

B lėktuvu; 

C telefonu; 

D televizija. 

 

22. Kuriai institucijai buvo pavaldus Valstybės teatras? 

A Kauno savivaldybei. 

B Kultūros ministerijai. 

C Lietuvių rašytojų draugijai. 

D Švietimo ministerijai. 

 

23. Antano Smetonos laikais Lietuvoje: 

A Atidarytas karo muziejus; 

B Įkurtas botanikos sodas; 

C Įsteigtas zoologijos muziejus; 

D Susikūrė dailininkų grupė ,,Ars“. 

 

24. Už savo vaikų mokslą tarpukario Lietuvoje brangiausiai mokėjo:  

A gydytojai; 

B kariai; 

C mokytojai; 

D valdininkai. 

 

25. Karikatūroje Lietuvą šokdina Klaipėdos 

krašto konvencijos signatarai ir Vokietija, 

nes: 

        A Lietuva uždraudė Klaipėdos kraštui 

prekiauti su Vokietija; 

        B nesutiko keisti Klaipėdos krašto 

statuto nuostatų; 

        C reikalavo atsiimti kaltinimus anglų 

advokatui serui Aleksandrui Lorencui. 

        D reikalavo nekeisti Klaipėdos krašto 

Seimelio rinkimo įstatymo. 

 
 Karikatūra „Viena bėda, ne bėda“, publikuota 

laikraštyje „Diena“ 1935 m. birželio 9 d. 

 

26. Skandinavijos šalis, kurios importo ir eksporto prekė į Lietuvą XX a. 4 dešimtmetyje buvo 

arkliai: 

A Danija; 

B Islandija; 

C Norvegija; 

D Švedija. 
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27. Užsienio reikalų ministras, XX a. 3-čio dešimtmečio pabaigoje, inicijavęs Lietuvos diplomatinių 

ir konsulinių atstovybių tinklo plėtrą: 

A Stasys Lozoraitis; 

B Juozas Urbšys; 

C Augustinas Voldemaras; 

D Dovas Zaunius. 

 

28. Kuris teiginys netinka Lietuvos užsienio politikos laimėjimams 1927–1928 m. apibūdinti? 

A Panaikinta nominali karo padėtis su Lenkija (1927 m.). 

B Pasirašyta Lietuvos ir Austrijos prekybos konvencija (1928 m.) 

C Pasirašyta sutartis su Vokietija dėl sienos (1928 m.). 

D Pasirašytas konkordatas su Vatikanu (1927 m.). 

 

29. Kuris teiginys netinka Lietuvos santykių su Skandinavijos šalimis svarbai XX a. 4-ame 

dešimtmetyje apibūdinti? 

A Lietuva perėmė skandinavų žemės ūkio plėtotės patirtį. 

B Lietuva siekė tapti skandinaviško tipo valstybe. 

C Lietuva vykdė bendrą su Skandinavijos valstybėmis neutralumo politiką. 

D Lietuvos kariuomenė Skandinavijos šalyse pirko tankus ir karo lėktuvus. 

 

30. Kaip buvo vadinamas vienintelis tarpukario Lietuvoje karinis laivas? 

A Antanas Smetona. 

B Vasario 16-osios. 

C Vytautas Didysis. 

D Žalgiris. 

 

 

I DALIES ATSAKYMAI 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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II DALIS 

 

Remdamiesi A, B, C, D šaltiniais ir žiniomis, atsakykite į 31–38 klausimus. 

 

A šaltinis (VI SKYRIUS. Auklėjimas ir švietimas. Ištrauka iš 1938 m. Lietuvos konstitucijos. 

Šaltinis: https://www.lrk.lt/lietuvos-konstitucijos-istorija/204-1938-m-lietuvos-konstitucija) 

36 str. Auklėjimo ir švietimo pamatiniai židiniai yra šeima ir mokykla. Valstybė pripažįsta 

auklėjamos reikšmės ir bažnyčioms bei kitoms tolygioms tikybinėms organizacijoms.  

37 str. Tėvų pareiga – auklėti vaikus, įkvėpti jiems Tėvynės meilę ir pasiryžimą aukotis dėl 

Tėvynės. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir saugoti jų palikimą.  

38 str. Jaunimui auklėti, mokyti ir šviesti Valstybė turi auklėjamųjų įstaigų, mokyklų ir jaunimo 

organizacijų. <...> 

39 str. Atskiriems piliečiams ir organizacijoms, taip pat bažnyčioms bei kitoms tolygioms 

tikybinėms organizacijoms, leidžiama įstatymu nustatytomis sąlygomis ir tvarka laikyti 

auklėjamąsias įstaigas ir mokyklas. 

40 str. Pradžios mokslas privalomas. Valstybės ir savivaldybės laikomose pradinėse mokyklose jis 

nemokamas. 

41 str. Pradinėse ir vidurinėse mokyklose tikyba dėstoma mokiniams, priklausantiems prie 

Valstybės pripažintų bažnyčių ir kitų tolygių tikybinių organizacijų. <...> 

42 str. Valstybė vadovauja auklėjimo ir švietimo darbui, prižiūri auklėjamąsias įstaigas ir mokyklas. 

43 str. Lietuvos mokslo ir meno uždavinys visų pirma tarnauti Lietuvos pažangai. <...> 

 

B šaltinis (Panevėžio gimnazistai ateitininkai su dvasios vadovais kun. Alfonsu Sušinsku (2-as iš 

dešinės), kun. Povilu Šidlausku (centre) ir kun. Adolfu Stašiu (sėdi 2-as iš kairės). 3-ioje eilėje iš 

dešinės 2-as Jonas Stasiūnas, 3-ia Ona Kiaulėnaitė. Fotogr. J. Žitkaus. 1938 m. Panevėžio 

kraštotyros muziejus, PKM 21922 F4693. Prieiga per internetą: 

https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/jonas-stasiunas-gyvenimas-iamzintas-

scenoje/mokslo-ir-studiju-metai/) 
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C šaltinis (Vyr. mokytojos Marijos Krasauskaitės priesaika. 1939 m. gegužės 8 d. Šaltinis: LCVA, 

F. 391, ap. 7, b. 2861, l. 12) 

 
 

D šaltinis (1934 m. liepos 25 d. Švietimo ministro prof. J. Tonkūno raštas Nr. 13247 aukštesniųjų, 

vidurinių ir amatų mokyklų direktoriams ir pradžios mokyklų inspektoriams. Šaltinis: LCVA, f. 391, 

ap. 8, b. 229, l. 301) 

Š. m. rugsėjo 9 d. ir 10 d. visa tauta iškilmingai minės savo Vado, Valstybės Prezidento Antano 

Smetonos 60 metų sukaktį. Šią didžiojo mūsų Tautos Vyro sukaktį turi kuo iškilmingiausiai 

paminėti ir mokyklos. Mokyklos sukaktį mini rugsėjo 10 d. Tą dieną pamokų mokyklose nėra. 

Minėjimo programa: 

1. Skirtą valandą iškilmingos pamaldos. 

2. Po pamaldų iškilmingi posėdžiai, kuriuose dalyvauja visi mokytojai, mokiniai ir kiek galint 

daugiau mokinių tėvų. Iškilmingų posėdžių programa: a) mokyklos direktoriaus iškilmėms 

pritaikinta įžanginė kalba ir iškilmėms skirto vyriausybės rašto skaitymas; b) paskaita, kurioje 

iškeliama Jubiliato asmuo ir panagrinėjama jo tautinė, kultūrinė, visuomeninė bei politinė darbuotė, 

jo reikšmė ir nuopelnai Lietuvai; c) paskaitomos iš Jubiliato raštų parinktos ištraukos, kuriuo nors 

aspektu ryškiau nušviečiančios jo asmenį ar darbus; d) sukakčiai priderinta koncertinė dalis, kuri 

gali būti dalimis įterpta tarp atskirų posėdžio programos punktų; e) posėdį baigiant, skaitomas 

Tautos Vado žodis, kurį susirinkusieji išklauso stovėdami, ir giedamas Tautos Himnas. 

3. Literatūros vakarėliai šiokia programa: a) sukakčiai pritaikinti mokinių referatai; b) deklamacijos; 

c) koncertinė dalis. <...> 
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31. Įvardinkite keturias institucijas, kurioms teikiamas prioritetas jaunosios kartos švietime ir 

auklėjime, Lietuvos konstitucijos 36 straipsnyje (A šaltinis). 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

             _________ (4 taškai) 

 

32. Įvardykite po tris tėvų ir vaikų pareigas (A šaltinis). 

Tėvų pareigos: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

Vaikų pareigos: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

             __________ (6 taškai) 

 

33. Kas galėjo steigti „auklėjamąsias įstaigas ir mokyklas“ pagal Lietuvos konstitucijos 39 straipsnį 

(A šaltinis)? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             _________ (4 taškai) 

 

34. Įvardinkite dvi Lietuvos konstitucijos 40 straipsnio nuostatas (A šaltinis). 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             _________ (2 taškai) 

 

35. Paaiškinkite, kaip susiję Lietuvos konstitucijos 42 ir 43 straipsnio nuostatos. Nurodykite, koks 

yra prioritetinis „Lietuvos mokslo ir meno uždavinys“ (A šaltinis). 

Paaiškinimas: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Prioritetinis uždavinys: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             _________ (2 taškai) 

 

36. Nurodykite, kuri konstitucinė nuostata realizuota B šaltinyje. Atsakymą pagrįskite. 

Konstitucinė nuostata: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pagrindimas: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             _________ (2 taškai) 
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37. Nurodykite aštuonis įsipareigojimus, numatytus mokytojo priesaikoje, ir paaiškinkite, ką reiškia 

frazė priesaikos tekste „šventai laikysiu patikėtas man paslaptis“ (C šaltinis). 

Įsipareigojimai: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________ 

Paaiškinimas: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             _________ (9 taškai) 

 

38. Įvardinkite šešis požymius (D šaltinis), kurie byloja apie Antano Smetonos kultą Lietuvoje. 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             _________ (6 taškai) 
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III DALIS 

 

Remdamiesi A, B, C, D, E ir F šaltiniais ir žiniomis, atsakykite į 39–47 klausimus. 

 

A šaltinis (Lietuvos ir Lenkijos derybų delegacijos Karaliaučiuje. Kairėje pusėje Lenkijos 

delegacija. Dešinėje pusėje Lietuvos (iš kairės į dešinę J. Budrys, V. Sidzikauskas, A. Sakalauskas). 

Nuotrauka daryta Presse-photo des M.B.H. fotografų. Šaltinis: LCVA, f. 658, ap. 1, b. 247, l. 178). 

 
 

B šaltinis (Iš Lietuva Hagoj laimėjo. Dienos naujienos, 1931 10 16, nr. 161, p. 1.) 

Nuolatinis Tarptautinio Teisingumo Tribunolas Hagoje viešame posėdyje apie sprendimą Lietuvos 

– Lenkijos byloje dėl susisiekimo geležinkeliais. Tribunolo sprendimas toks: „Veikiantieji 

tarptautiniai pasižadėjimai neverčia Lietuvos dabartinėse apystovose imtis reikalingų priemonių 

atidaryti susisiekimui arba kai kurioms susisiekimo kategorijoms geležinkelio ruože Lentvarava–

Kaišiadorys. Klausimas, kurį Tautų Sąjungos Taryba buvo pateikusi Hagos tribunolui ir į kurį jis 

davė neigiamą atsakymą, yra neatmezgamai susijęs su Lietuvos – Lenkijos konfliktų dėl Vilniaus ir 

Gardino žemių. Tiek pateiktuose Tribunolui dokumentuose raštu, tiek vėliau kalbose žodžiu. abi 

šalys, ypač Lietuva, išdėstė Lietuvos – Lenkijos teritorinio ginčo genezį ir visas jos fazes ligi jo 

atsidūrimo į Hagos tribunolą. Savo sprendimo motyvuose Hagos Tribunolas konstatuoja, kad 

sakytoji geležinkelio linija tapo nutraukta Lenkijos generolui Želigovskiui okupavus Vilnių 1920 m. 

spalio 9 d. Tribunolas pabrėžia toliau Lietuvos Vyriausybės nusistatymą neužmegzti santykių su 

Lenkija tol, kol Vilniaus priklausomybės klausimas bus arbitražo, arba abiem pusėm susitarus, arba 

Hagos Tribunolo išspręstas“. <...> Sprendimas priimtas vienbalsiai. <...> Tribunolas savo 

sprendimu kartu patvirtino Lietuvos tezę, kad 1927 m. gruodžio 10 d. Tautų Sąjungos Tarybos 

rezoliucija nepakeitė juridinio Lietuvos – Lenkijos santykių pobūdžio. 
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C šaltinis (Derybos per sieną. Diena, 1934 04 08)  

Tekstas po karikatūra: 

Lenkas – Nu, kaimyne tai gal derybas pradėsim. 

Lietuvis – Derybas? O taip, žinoma! Bet gi 

pradėkim nuo Suvalkų! 

D šaltinis (Lietuvos atstovo Rygoje J. Savickio 

1938 m. kovo 13 d. laiškas S. Lozoraičiui. Iš: 

Gaigalaitė A. Penkios dienos Lietuvos 

istorijoje. Istorija, 1997, t. 36, p. 120) 

 

Kovo 13 d. gautame laiške pasiuntinys teigė, 

kad jį kovo 12 d., šeštadienį, pasikvietęs 

užsienio reikalų ministras V. Munters ir prašęs 

perduoti savo vyriausybei latvių pageidavimą. 

V. Munters prašė Lietuvos vyriausybę rasti 

būdą „sudaryti gyvenimišką modusą su 

lenkais“. Savo ir Latvijos prezidento vardu jis 

kreipiąsis į Lietuvos vyriausybę ir kviečiąs 

„susikalbėti“ su Lenkija, nes po Austrijos 

„ryto“ gali nelikti nei Lietuvos, nei Latvijos. 

<...> Santykių su Lenkija sunorminimas – tai 

ne vien Lietuvos reikalas, tai gyvybinis viso 

Pabaltijo klausimas. Rytoj tai atlikti galį būti 

jau per vėlu. J. Beckas esąs jaučiasi įžeistas 

nutrūkusiomis derybomis. Nenormalūs 

santykiai su Lenkija kenkia ir Latvijai, ir 

Estijai. 

 

 

E šaltinis (Lietuvos atstovo Taline B. 

Dailidės 1938 m. kovo 14 d. laiškas S. 

Lozoraičiui. Iš: Gaigalaitė A. Penkios 

dienos Lietuvos istorijoje. Istorija, 1997, t. 

36, p. 121) 

F šaltinis (Gali būti išeitis. Diena. 1938 04 17) 

Kovo 14 d. gautame laike Lietuvos atstovas 

Taline B. Dailidė pranešė, kad Estijos 

užsienio reikalų ministerijos generalinis 

sekretorius O. Epik informavo, kad gavęs 

pranešimą iš Varšuvos, jog Lenkija 

pareikalaus iš Lietuvos oficialių 

diplomatinių santykių nustatymo. Atsakymo 

Lenkija lauksianti tik 24 ar 36 valandas. Ką 

darys tuo atveju, kai Lietuva atsisakys 

nustatyti diplomatinius santykius, Lenkijos 

užsienio reikalų ministerijos Politikos 

departamento vicedirektorius T. 

Kobilianskis Estijos atstovui Varšuvoje 

Markui nepaaiškinęs. 
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39. Nurodykite, kuriais metais vyko Lietuvos ir Lenkijos derybos Karaliaučiuje (A šaltinis), kuo jos 

reikšmingos ir kuris, iš nuotraukoje (A šaltinis) užfiksuotų Lietuvos delegacijos narių, vadovavo 

Juridinei ir vietinio susisiekimo komisijai? 

Metai __________________________________________________________________________ 

Reikšmė ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Juridinės ir vietinio susisiekimo komisijos vadovas ______________________________________ 

             __________ (3 taškai) 

 

40. Kokią bylą sprendė Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Tribunolas Hagoje (B šaltinis) ir kas ją 

iniciavo? 

Byla ____________________________________________________________________________ 

Iniciatoriai _______________________________________________________________________ 

             __________ (2 taškai) 

 

41. Kuriai šaliai – Lietuvai ar Lenkijai buvo palankus Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo 

Tribunolas Hagoje (B šaltinis) sprendimas ir kodėl? Kokį geležinkelio linijos nutraukimo motyvą 

įvardijo Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Tribunolas Hagoje (B šaltinis)? 

Šalis ___________________________________________________________________________ 

Palankaus sprendimo paaiškinimas ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motyvas ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (3 taškai) 

 

42. Nurodykite tris būdus, kaip, teisiniu keliu, galėjo būti išspręstas Vilniaus priklausomybės 

klausimas (B šaltinis) ir paaiškinkite, ką reiškia teiginys, kad „1927 m. gruodžio 10 d. Tautų 

Sąjungos Tarybos rezoliucija nepakeitė juridinio Lietuvos – Lenkijos santykių pobūdžio“ (B 

šaltinis)? 

Būdai: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

Paaiškinimas _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

             __________ (4 taškai) 

43. Paaiškinkite, kokios derybos turimos omenyje (C šaltinis), kodėl jos vyksta „per sieną“ ir kokią 

sąlygą derybų pradžiai kėlė Lietuvos pusė? 

Paaiškinimai: 

1 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (3 taškai) 
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44. Kokį pageidavimą per Lietuvos atstovą J. Savickį Lietuvos valdžiai perdavė Latvijos vyriausybė 

(D šaltinis) ir kodėl? 

Pageidavimas: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Paaiškinimas: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (2 taškai) 

 

45. Paaiškinkite, ką reiškė žodžiai, – „Austrijos rytas“ (D šaltinis). Kokią žinią S. Lozoraičiui 

pranešė Lietuvos atstovas Taline B. Dailidė (E šaltinis)? 

„Austrijos rytas“ paaiškinimas _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Žinia ___________________________________________________________________________ 

             __________ (2 taškai) 

 

46. Kokį Lietuvos ir Lenkijos santykiams svarbų įvykį simbolizuoja laikraštyje „Diena“ publikuota 

karikatūra (F šaltinis)? Atsakymą pagrįskite. 

Įvykis: __________________________________________________________________________ 

Pagrindimas: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (2 taškai) 

 

47. Remdamiesi A, B, C, D, E, F šaltiniais ir žiniomis trimis teiginiais įvardykite Lietuvos 

diplomatinių santykių su Lenkija užmezgimo svarbą Lietuvai, Lenkijai, Latvijai ir Estijai. 

Lietuvai: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Lenkijai: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Estijai ir Latvijai: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (3 taškai) 
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IV DALIS 
 

Remdamiesi A, B, C, D šaltiniais ir žiniomis, atsakykite į 48–52 klausimus. 
 

A šaltinis (Atkuriami paskutinio Lietuvos Vyriausybės posėdžio įvykiai. Iš Anušauskas A., 

Sviderskytė G. XX amžiaus slaptieji archyvai. Dvylika istorijos detektyvų. Vilnius, 2008, p. 22–23) 

A. Smetona: 

– Prieš savaitę Ministrų Taryba nusprendė, kad jei rimtas pavojus grėstų Lietuvos suverenumui, tai 

nieko daugiau neliktų, kaip tam grasinimui pasipriešinti ginklu ir priešinantis trauktis Vyriausybei 

drauge su kariuomene iš savo krašto. Ultimatumo negalima priimti, nes jis visiškai sužlugdo 

Lietuvos valstybės suverenumą. 

K. Bizauskas: 

– Ultimatumą reikia priimti, nesipriešinti. Kodėl dar iki šiol neatsistatydino p. Merkys, kas tokioje 

padėtyje būtų visiškai suprantama? Generolą Skučą ir Povilaitį – paaukoti valstybės gerovei: sutikti 

atiduoti juos teismui, nes juos teis mūsų teismas, tai ir bausmė bus lengva. 

A. Smetona: 

– Kai būsi mano vietoj, tai galėsi išduoti, aš to nedarysiu. 

J. Audėnas: 

– Mūsų pasipriešinimas ginklu iššauktų karą su Sovietų Sąjunga, per kurį Lietuva daug nukentėtų. 

Karas viską sugriautų. Apsiginti nėra jokios vilties, gauti pagalbos iš svetur – taip pat beviltiška. 

Reikėtų ultimatumą priimti be karinio pasipriešinimo. 

K. Musteikis: 

– Visi ultimatumo punktai yra žiaurūs, bet baisiausias trečiasis, nes jo priėmimas reikštų visišką 

Lietuvos okupaciją. Gynimasis būtų sunkus ir, aišku, nebūtų sėkmingas, bet tautos ateičiai jis būtų 

reikšmingas. Reikėtų ultimatumą atmesti ir ginklu priešintis, o Vyriausybei trauktis iš šalies. 
 

B šaltinis (Pranešimas dėl prezidento pasitraukimo. Lietuvos aidas, 1940 06 17, nr. 282. Iš 

Audėnas J. Paskutinis posėdis. Vilnius, 1990, p. 238) 

Vakar, birželio 15 dieną Respublikos Prezidentas Antanas Smetona išvyko į užsienį. Jo išvykimą 

susidariusiomis aplinkybėmis Vyriausybė laiko atsistatydinimu iš Respublikos Prezidento pareigų. 

Respublikos Prezidento pareigas einant Lietuvos Konstitucijos 72 str. eina Ministras Pirmininkas 

Antanas Merkys. 
 

C šaltinis (Antanas Smetona. Pro Memoria. XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. 

Kaunas, 1990, p. 83) 

Gerai ar negerai padarė Prezidentas nesutikęs su Maskvos reikalavimais? Atsiminkime, jis yra 

prisiekęs Lietuvos suverenumą. Jei sutiktų, vis tiek kuriomis sąlygomis, ar aplinkybėmis, jį kam 

perleisti, tai būtų lygu savo krašto išdavimui, savo asmenybės sunaikinimui ir negarbės užtraukimui 

savo tautai. Palikęs savo pareigose, savųjų neginamas, jis būtų galėjęs daugiau, nei kas kitas, 

pakenkti ir nusidėti Lietuvai. Turėdami jį savo valioje, Maskvos valdovai būtų nukamuotą galėję 

jau panaudoti visokiems smurtams. [...] Argi po to neaišku, kad bolševikai, nepripažindami 

Lietuvos suverenumo, nepripažino ir jos Prezidento. Taigi jo pasišalinimas buvo mažas protestas 

Maskvos smurtui, toks, koks buvo galimas susidariusiomis aplinkybėmis. Su šitokia argumentacija 

sutiko visi, dargi tie, kurie nusileido Sovietų reikalavimams. 
 

D šaltinis (Ištrauka iš 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Šaltinis: 

https://www.lrk.lt/lietuvos-konstitucijos-istorija/204-1938-m-lietuvos-konstitucija) 

71 straipsnis. Respublikos Prezidentui sergant arba esant užsienyje, jį pavaduoja Ministras 

Pirmininkas. Pavaduodamas Ministras Pirmininkas atlieka už Respublikos Prezidentą jo galios 

veiksmus. 

72 straipsnis. Respublikos Prezidentui mirus arba atsistačius, ligi bus išrinktas Respublikos 

Prezidentas ir ligi jis perims Valstybės vadovavimą, Valstybei vadovauja Ministras Pirmininkas. 

Vadovaudamas Valstybei, Ministras Pirmininkas turi visą Respublikos Prezidento galią. 
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48. Remdamiesi žiniomis, nurodykite tris SSRS ultimatume pateiktus reikalavimus Lietuvai. 

Paaiškinkite, kokiomis tarptautinėmis aplinkybėmis jis buvo įteiktas Lietuvai. 

Reikalavimai Lietuvai: 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tarptautinės aplinkybės ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (4 taškai) 

 

49. Įvardinkite dvi Lietuvos politinės vadovybės nuostatas, SSRS ultimatumo atžvilgiu, jas 

palaikiusius du politikus ir jų argumentus (A šaltinis). 

1 nuostata _______________________________________________________________________ 

Politikai _________________________________________________________________________ 

Argumentai ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 nuostata _______________________________________________________________________ 

Politikai _________________________________________________________________________ 

Argumentai ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (6 taškai) 

 

50. Politiniu požiūriu įvertinkite pranešimą apie Lietuvos prezidento pasitraukimą (B šaltinis). Ar 

šis pranešimas atitiko 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas (D šaltinis)? 

Įvertinimas ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Atitiktis Konstitucijai ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (2 taškai) 

 

51. Pateikite tris galimus A. Smetonos pasitraukimo iš Lietuvos motyvus (B, C ir D šaltiniai). 

Paaiškinkite, kuris, Jūsų manymu, ir yra labiausiai tikėtinas. 

1 motyvas _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 motyvas _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 motyvas _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Paaiškinimas _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (4 taškai) 
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52. Nurodykite penkias SSRS ultimatumo priėmimo priežastis? 

1 priežastis ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 priežastis ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 priežastis ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4 priežastis ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5 priežastis ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             __________ (5 taškai) 

 

 

 

_________________ 
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