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Mielieji,

Mūsų Laisvei jau 100 metų. Tad jauskimės laisvi, 
džiaukimės laisve, branginkime ją, tvirtinkime kasdieniais 
darbais ir laukime sugrįžtančių iš emigracijos savo vaikų.

Su vasario 16 – ąja!

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Elektrėnų skyriaus vardu 

Pirmininkas Vytautas VėžELis

Mielieji Elektrėnų savivaldybės  
gyventojai,

Prieš 100 metų Vasario 16-osios aktas paskelbė, kad 
Lietuva pakilo ir susitelkė prasmingam tikslui – kur-
ti savarankišką, nepriklausomą valstybę. Ši iškilminga ir 
reikšminga diena primena didingą mūsų tautos istoriją, o 
kokią Lietuvą sukursime ateities kartoms, priklauso nuo 
mūsų visų darbų, pasiekimų ir žinių.

Tegul mūsų širdys visuomet būna kupinos laisvės ir 
vienybės jausmo, skatinančio kasdien mylėti, saugoti ir 
stiprinti savo valstybę, puoselėti savo kraštą.

Nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga! Sėkmės kasdieniuose dar-
buose, vienybės ir stiprybės!

Administracijos direktorius 
Virgilijus PruskAs

Mieli tautiečiai Lietuvoje ir 
visame pasaulyje!

Nuoširdžiai sveikinu visus su Vasario 16-ąja – Valstybės 
atkūrimo diena – svarbia data kiekvieno lietuvio ir Lie-
tuvos valstybės istorijoje. Šįmet ji dar ypatingesnė dėl 
to, kad švenčiame 100-ąjį mūsų valstybės gimtadienį. 
1918 metais vasario 16 dieną ne tik paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, kartu tai – drąsus vieningos tautos 
žingsnis, įprasminantis nueitą kelią vardan laisvės.

            Mieli elektrėniškiai,
             Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos 
           valstybės  atkūrimo  dienos proga.

Vasario 16-oji – reikšminga data Lietuvos valstybei. 
Šią dieną buvo pasirašytas Nepriklausomybės Aktas – 
ryškiausias tautos vieningumo simbolis, grąžinęs ateities kartoms laisvę gyven-

ti savo valstybėje, kalbėti lietuvių kalba, išsaugoti tautinę tapatybę. Tą simbolį išsaugoti 
ir puoselėti skirta mums, Lietuvos valstybės piliečiams. Šiandien 100-metį švenčiančioje 
valstybėje, po 50 metų ištrūkusioje iš okupacijos, vėl aktualu tapo išsaugoti žmogaus 
laisves ir teises. Tai padaryti galime tik visi kartu – suprantant, kad valstybė yra piliečių 
bendruomenė, ir už tai prisiimant atsakomybę.

Šiandien kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie mūsų valstybės augimo savo idėjomis 
ir darbais kurdami Lietuvą, kurios pamatus padėjo Vasario 16-osios akto signatarai. 
Būkime ryžtingi, pasitikintys, kurkime sAVo, LAisVą, VieNiNTeLę LieTuVą.

Nuoširdžiai, seimo narė Laimutė MAtkEVičiENė

Linkiu kuo geriausios kloties Jūsų gražiuose ir iškiliuose darbuose. Būkime savo šalies 
patriotai, ugdykime pilietiškumą, atsakomybę, meilę savo šaliai ir perduokime šias verty-
bes iš kartos į kartą vardan gražios, vieningos ir laisvos Lietuvos!

Tegul Valstybės gimtadienis būna kiekvieno lietuvio šventė!

Lietuvos respublikos seimo narys Jonas LiEsys

       „O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,
         jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?
         Visas viliojančiai nežinomas žemes
         mums reiks atrast, apšviesti ir sušildyt.
         O kas gi esam mes,Tėvyne, jei ne tu,-
         ar mes ne tavo amžių sekundės ir minutės,
         ar mes ne upė, glamonėjama krantų,
         kurios kiekvienas lašas- tavo mintys?“
                                                      Justinas Marcinkevičius
 

 Vasario 16-oji visiems mums svarbi data, menanti atgautą Laisvę, 
sunkiai nueitą kelią, kurį įveikėme tik būdami dvasiškai stiprūs, orūs ir vieningi. 

Būkime budrūs ir saugokime sunkiai iškovotą Laisvę.
 Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su Lietuvos Valstybės  100-uoju gimtadieniu – 

Vasario 16-ąja.
                                                                        

 Elektrėnų seniūnas Antanas ŠAlkAuskAs

Gerbiami Elektrėnų savivaldybės gyventojai,

prieš 100 metų Nepriklausomybės Akto signatarai žengė istorinį 
žingsnį ir paskelbė, kad atkuriama Lietuvos Valstybė ir ji atsižada nuo visų 
valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.

Tegul Vasario 16-osios atmintis įkvepia mus kilniems darbams ir siekimams.
Būkime verti iškovotos laisvės, gerbkime, saugokime ir mylėkime savo tėvynę, nes 

Lietuva – tai mūsų visų namai!
                

 Pagarbiai, ts-LkD Elektrėnų skyriaus pirmininkas 
ramūnas kArtENis

Vasario 16-oji - iškiliausia data mūsų šalies kelyje. 
Tik būdami vieningi ir nuoširdūs išliksime stiprūs 
ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos. 

Branginkime laisvę ir vieni kitus!
su 100-uoju Lietuvos gimtadieniu!

lsDP Elektrėnų skyriaus pirmininkas Arvydas Vyšniauskas

...Jau atrištom akim.
ir kaip vėliava jau – pakilūs.
Lietuva, leisk mums atkimt.
Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

(Just. Marcinkevičius)

Taip Lietuvos šimtmečio šventei pasipuošė 
Elektrėnų mokykla - darželis „Žiogelis“

Mielieji Elektrėnų savivaldybės  gyventojai,

Sulaukėme garbingo, įkvepiančio Vasario 16-
osios šimtmečio, subrendome kaip savarankiš-
ka valstybė. Šią ypatingą dieną prisiminkime, kad 
esame vieninga ir savo dvasia stipri tauta, išgyve-
nusi karus, trėmimus, okupacijas, nuėjusi ilgą ke-
lią į nepriklausomybę. 

stiprinkime savyje meilę ir pagarbą Lietuvai, kiek-
vieną darbą skirkime žmogui, Tėvynei, elektrėnų 
kraštui. Švęskime šią šventę kiekvienas savo širdyje...

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga!

Meras kęstutis VAitukAitis

Gerbiamieji,

sveikinu Valstybės atkūrimo dienos proga. Linkiu, 
kad nepriklausomybė įkvėptų mus mylėti ir branginti 
savo šalį. Tegul pirmasis šimtmetis būna laisvos ir kles-
tinčios Lietuvos pagrindas!

Su švente!
lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 

Elektrėnų skyriaus pirmininkas
kęstutis VAitukAitis


