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Vasario 16 d. Lietuva šventė valstybės atkūrimo 
šimtmetį. Ta proga ją pasveikinti atvyko vadai iš 
draugiškų šalių:  

 
Islandijos prezidentas 
Gudnis Thorlacius 
Johannessonas. (,,Lietuvos 
aidas” nuotr.) 
 

Lenkijos prezidentas 
Andrzej Duda. 

(Vilnius.mfa.gov.pl nuotr.) 

 
 
Estijos prezidentė Kersti 
Kaljulaid. (shutterstock 
nuotr.) 

 
 
 

Latvijos prezidentas 
Raimondas Vėjuonis. 

(shuttershock nuotr.)  

 
Europos  Sąjungos 
prezidentas 
Donaldas Tuskas. 
(wtop nuotr.) 
 
 
 
 

 

 
Europos Komisijos 

prezidentas Jean-
Claude Juncker. 

(getty nuotr.) 
 

 
 
 
 
Švedijos sosto paveldėtoja princesė 
Viktorija ir jos vyras princas 
Danielius. (zmones.lt nuotr.) 

 
 
Vokietijos prezidentas 
Frankas-Walteris 
Steinmeieris. (15min.lt 
nuotr.) 
 
 
 

 
Ukrainos prezidentas 

Petro Porošenką. 
(,,Lietuvos aidas” nuotr.) 

 
 
 

 
Gruzijos prezidentas 
Georgijus 
Margvelašvilis. 
(,,Lietuvos aidas” 
nuotr.) 

 
Suomijos prezidentas Sauli 

Niinisto. (lrytas.lt nuotr.) 
 
 
 
 
Per Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmečio šventimą buvo iškilmingai iškeltos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos. Prezidentė Grybauskaitė 
padėkojo atvykusiems Europos vadovams – Vokietijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Gruzijos, Islandijos prezidentams, Švedijos 
kronprincesei Viktorijai bei Europos Sąjungos (ES) 
institucijų vadams Junckeriui ir Tuskui. 
 
Demonstruojant gynybos įsipareigojimus, per 
ceremoniją virš Vilniaus praskrido Jungtinių Valstijų ir 
Danijos naikintuvai. 
 
Ar tau buvo įdomu skaityti apie draugiškų šalių vadovus, 
kurie atvyko pasveikinti Lietuvą valstybęs atkūrimo 
šimtmečio proga? 
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Žodynėlis 

valstybės atkūrimo šimtmetis: Lietuvos valstybė turi tris etapus: Lietuvos didžioji kunigaikštystė (1253-1569), Abiejų 
tautų respublikos narė (1569-1795) ir demokratinė Lietuvos valstybė (1918-dabar su 50 metų laikotarpiu, kai buvo 
okupuota sovietinės Rusijos). 2018 švenčiame 100 metų nuo Lietuvos valstybės įsikūrimo, kaip demokratinė valstybė; 
100 year anniversary of the re-establishment of Lithuania statehood 

Islandija: valstybė, kuri pirmoji pripažino Lietuvos valdžią 1991 
metais; Iceland 
 

Lietuvos kaimynės. (alkas.lt žml): 
 
Lenkija: Lietuvos kaimynė ir Abiejų tautų respublikos narė 
(1569-179); Poland 
 
Estija: Latvijos šiaurinė kaimynė; Estonia 
 
Latvija: Lietuvos šiaurinė kaimynė; Latvia 
 
Europos Sąjunga: Europos Sąjunga (ES) yra dvidešimt septynių 
valstybių ekonominė ir politinė bendrija. Jai gali priklausyti tik 
Europos valstybės. Pirmininko pozicija rotaciniu būdu eina iš 
vieno krašto į kitą kas šešis mėnesius. ES narės padeda viena kitai 
piniginiais ir kitais būdais; European Union  
 
Europos Komisija: ta Europos Sąjungos valdžios dalis, kuri atsakinga už išorinius reikalus; European Commission 
 
sosto paveldėtoja: (kronprincesė) ta kuri, valdovui mirus, perims sostą; Crown Princess 

 
Švedija: Lietuvos vakarinė kaimynė; Sweden 
 
Vokietija: Lenkijos vakarinė kaimynė; Germany 
 
Ukraina: Lenkijos pietrytinė kaimynė, Didžiosios Lietuovs kunigaikštystės dalis; Ukraine 

Gruzija: valstybė pietų Kaukaze, rytinėje Juodosios jūros pakrantėje. Lietuva visada 
aktyviai palaikė jos teritorinį vientisumą ir siekį tapti vieningos Europos šeimos dalimi; 
Georgia 

Gruzija (wikipedia žml.): 

Suomija: Švedijos rytinė kaimynė; Finland 

gynyba: apsauga; defense 

įsipareigojimas: atsakomybės priėmimas; commitment 

Jungtinės Valstijos: United States 

Danija: Vokietijos šiaurinė kaimyė; Denmark 

naikintuvas: kovos lėktuvas; fighter aircraft 


