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Biografija

• Vytautas Landsbergis gimė Kaune 1932 
m. spalio 18 d.

• Gimtajame mieste baigė vidurinę ir J. 
Gruodžio muzikos mokyklas. 

• 1950 m. įstojo į Valstybinę 
konservatoriją (dabartinę Muzikos ir 
teatro akademiją) Vilniuje, ją baigė 1955 
m. ir ligi šiol gyvena Lietuvos sostinėje.



Švietėjiška veikla

• V. Landsbergis – politikas, meno, muzikos, kultūros istorikas, 

kultūrologas, publicistas ir visuomenės veikėjas, išleidęs apie 30 

knygų.

• Dar studijuodamas ėmėsi pedagoginio darbo.

• 1978–1990 m. – Lietuvos Muzikos Akademijos profesorius.

• Daugelio universitetų garbės 

daktaras(Sorbonos,Yalio,Klaipėdos,Kardifo ir t.t.)





Politinė veikla

• 1988 m. birželio 3 d. profesorius buvo išrinktas į Lietuvos Sąjūdžio 
iniciatyvinę grupę, o Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime, vykusiame 
spalio 22-23 d., – į jo Seimą ir Seimo Tarybą.

• 1990 m. kovo 11 d. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, vadovavo parlamento sesijai, 
kurioje tą dieną paskelbta atkuriama Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybė. Pagal Laikinąją Konstituciją tapo aukščiausiu 
valstybės pareigūnu – t. y. valstybės vadovu.



• 1990–1991 m. buvo Valstybinės derybų su TSRS delegacijos 
pirmininkas. Jo vadovaujama Lietuva atsispyrė TSRS ekonominei 
blokadai bei ginkluotam smurtui ir pasiekė savo atkurtos 
nepriklausomybės tarptautinį pripažinimą, o taip pat 1992 m. 
susitarimą su Rusija, kad būtų išvesta Rusijos kariuomenė.

• 1993 m.Lietuvos konservatorių partijos pirmininku. 1995, 1998 ir 2000 
m. išrinktas juo pakartotinai ir ėjo šias pareigas iki 2003 m.

• 1996 - 2000 m. kadencijos Seimo pirmininkas.





Apdovanojimai:
• Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasipriešinimo 

dalyvio žymenį už paramą rezistentams ir nuopelnus Lietuvai.

• UNESCO medaliu už indėlį plėtojant demokratiją bei kovojant už 

žmogaus teises.

• Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine.



Mintys:

Pagrindinė nuostata tokia: apginti lietuvybę kaip moralinę kategoriją, 

moralinę vertybę.

(1990m.)

Tai, ką širdyje žmogus nešioja, yra didelė jėga, galingesnė už geležinį 

ginklą.

(1991.09.28)



Šaltiniai:

• http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Landsbe
rgis

• http://www.landsbergis.lt/lt/pages/biografija

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Landsbergis
http://www.landsbergis.lt/lt/pages/biografija


Ačiū už dėmesį!


