
 

 
 
 

Gairės įrašų rengimui 
 

Įrašai rengiami, remiantis tik originaliais to laikotarpio šaltiniais: dienoraščiais, memuarais, 
laiškais, atvirlaiškiais, oficialiais raštais, periodinėje spaudoje užfiksuotomis / paskelbtomis 
mintimis, vertinimais ar straipsniais. 
 
Įrašų atrankos kriterijai: 

 Temai svarbių asmenybių tekstai arba tekstai apie juos; 
 Laikotarpio temai aktualus tekstas; 
 „Įdomybės“ („razinkos“). 

 
Reikalavimai įrašui: 

 Data (kada tekstas sukurtas, jei to negalima nustatyti – tuomet kada išspausdintas); 
 Autorius (jei toks yra); 
 Antraštė (jei tokia yra); 
 Tekstas (pilnas arba įdomiausių vietų ištraukos, jei straipsnis per ilgas); 
 Šaltinis, nuoroda (-os) į pilną straipsnį (pvz. epaveldas.lt portale); 
 Nuotrauka arba straipsnio iškarpa, arba kitas jo esmę atskleidžiantis vizualas. Būtina 

nurodyti nuotraukos šaltinį. 
 

Pavyzdys: 
 
,,Lietuvos ūkininkas. 1919 m. Nr. 1, p. 1” 
 
Paskelbimas 
 
Išeidamas iš faktinio padėjimo, jog mūsų sostinė miestas Vilnius susisiekimo atžvilgiu liko 
atkirstas nuo Lietuvos ir jog šiuo karo metu yra būtinas reikalas ankštame šąryšyje su visu kraštu 
organizuoti krašto pajėgas, Ministerių kabinetas posėdyje sausio 1 dieną yra nutaręs: 
 



 

1) visą valdžią mieste Vilniuje pavesti Vilniaus karo komendantūrai, palikus prie jos atskirų 
ministerijų įgaliotinius; 

2) generaliu Laikinosios Vyriausybės Įgaliotiniu Vilniuje palikti Švietimo Ministerį Mykolą 
Biržišką; 

3) visas ministerijų įstaigas laikinai perkelti Kaunan; 
 

Ministeris pirminininkas M. Sleževičius 
Ministerių kabineto reikalų vedėjas T. Petkevičius 
 
Vilnius, 1919 m. sausio 2 d. 

 
Šaltinis: Paskelbimas. (1919, Sausio 6). Lietuvos ūkininkas (1), p. 1. [žiūrėta 2018-10-24]  
Prieiga internete: 
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13734&biRecordId=2902 
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Rekomenduojami periodiniai šaltiniai:  
 ,,Lietuva” (oficiozas, pakeitęs ,,Lietuvos aidą”),  
 „Lietuvos ūkininkas“ (pagrindinis valstiečių liaudininkų partijos savaitraštis, įkurtas Jono 

Vileišio)  
 ,,Glos Kowienski” (Kauno lenkų laikraštis ėjęs 1919 m.), 
 ,,Tiesos kardas”/ ,,Laisvė” (Lietuvos krikščionių demokratų partijos leistas Kaune nuo 

1919 m.) 
 ,,Socialdemokratas” (Lietuvos socialdemokratų partijos leistas Kaune nuo 1919 m.),  
 ,,Darbo balsas” (Stepono Kairio redaguotas socialdemokratų laikraštis 1917-1919 m.), 
 ,,Kariškių žodis” (kariuomenės laikraštis, nuo 1920 m. pervadintas į ,,Karį”),  
 ,,Kauno žinios” (leistas Kauno miesto valdybos 1919-1920 m., ne tik lietuvių, bet ir  lenkų, 

bei vokiečių kalbomis) 
 „Vienybė lietuvnikų“  (1886–1907 ėjęs Plymouthe, 1907–20 – Niujorke) 
 „Lietuva“ (JAV lietuvių laikraštis, ėjęs 1892–1920 Čikagoje. Liberalios krypties.) 
 „Draugas“ (užsienio lietuvių dienraštis, einantis nuo 1909 Jungtinėse Amerikos 

Valstijose. Vienas seniausių ir svarbiausių išeivijos dienraščių. Katalikiškų nuostatų) 
 „Darbininkas“ (JAV lietuvių laikraštis, einantis nuo 1915 Niujorke (iki 1951 Bostone)). 

 
Periodinius šaltinius galima rasti: https://www.epaveldas.lt/ 


