
Laikinoji vyriausybė (1918 - 1920) 
 
Generalinis streikas. 
Pradžioj XIX šimtmečio rusai inteligentai buvo paveikti Markso raštų. Jie norėjo valdžios 
pertvarkymo. 1904 m. rusai pralaimėjo karą prieš Japoniją. Pralaimėjimas sukėlė didelį 
nepasitenkinimą caro valdžia. 1905 m. įvyko generalinis streikas Rusijos imperijoje, kuriuo metu 
niekas nedirbo. Tuo būdu, rusai parodė savo nepasitenkinimą caro valdžia.  
 
Lietuviai savo būdu streikavo – jie išvarė rusus iš valdžios tarnybų ir iš mokyklų. Tačiau valdžia šį 
sukilimą Lietuvoje numalšino. Jie areštavo daug lietuvių veikėjų. 
 
1914 m. prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Chaosas Rusijoje ir pasaulinis karas įtikino lietuvius, 
kad laikas skelbti Lietuvos nepriklausomybę. 
 
Pirmas pasaulinis karas. 
1914 m. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Vokiečiai išvarė rusus iš Lietuvos ir patys ėmė 

Lietuvoje šeimininkauti. Iškilo įvairios organizacijos, kurios 
rūpinosi šelpti lietuvius ne tik vokiečių okupuotoje Lietuvoje, bet 
ir Rusijoje. Vilniuje veikė Lietuvių komitetas nuo karo 
nukentėjusiems šelpti, kuriam vadovavo ir Antanas Smetona. 
Šalpos komitetas taip pat veikė valstybės atstatymo darbą. To 
komiteto nariai organizavo lietuvišką mokymą mokyklose ir 
ragino žmones ruoštis valstybės atstatymo darbui. 
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Daugiau, nei 500 gimnazistų buvo traukiniu išvežti iš Lietuvos į 
Rusijos gilumą - į Voronežą. Buvo norima juos apsaugoti nuo 
karo pavojų. 
Voroneže jie ta
lietuviais pat
ir nekantriai laukė

kada galės grįžti į Lietuvą ir padėti atstatyti 
nepriklausomą valstybę. 
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917 m. komunistai nužudė carą ir perėmė Rusijos 

ietuvos taryba. 
 Jonas Basanavičius suorganizavo 

 

 
mėtas raudonai (iš kurskroot.com) 

1
valdžią.  
 
L
Tais pačiais metais
konferenciją Vilniuje. Konferencijos dalyviai pareiškė
pasiryžimą atgaivinti savarankišką nepriklausomą 



Lietuvos valstybę. Tam atlikti buvo išrinkta Lietuvos taryba. Jai priklausė, tarp kitų, Basanavičius ir 
Smetona. 
 
Lietuvos taryba 1918 m. paskelbė nepriklausomą Lietuvos valstybę, pagrįstą demokratiškais 
principais. Buvo išrinkta laikinoji valdžia, kuriai vadovavo Antanas Smetona. Laikinosios valdžios 
tikslas buvo sukurti laikiną konstituciją pagal kurią bus surengti demokratiniai rinkimai. 
 
Lietuvos taryba sukūurė Laikiną konstituciją. Pagal Laikiną konstituciją turėjo būti demokratiškai 
išrinktas Steigiamasis seimas. O Steigiamasis seimas išrinks savo prezidentą, kuris kartu bus ir 
Lietuvos prezidentas. Steigiamojo seimo rinkimai įvyko 1920 m. balandžio mėn. Savo prezidentu 
seimas neišrinko Smetonos. Todėl Smetona, laikydamasis laikinos konstitucijos taisyklių, 1920 m. 
birželio mėn. perdavė savo pareigas kitiems. 
 
Kuris organas Lietuvos taryba Steigiamasis seimas 
Kas vadovavo Antanas Smetona  
Ką nuveikė Sukūrė laikiną konstituciją 1918 lapkritį Išrinko Lietuvos prezidentą 
 Surengė Steigiamojo seimo rinkimus 1920 Sukūrė nuolatinę konstituciją 1922 
 Perdavė valdžią Steigiamąjam seimui  
 
Nepriklausomybės kovos. 
Gindama savo nepriklausomybę, Lietuva kovojo su trimis priešais: su rusais, lenkais ir 
bermontininkais.  
 
1. 1919 m. pradžioj rusų bolševikų kariuomenė užpuolė 

Lietuvą ir užėmė Lietuvos žemes iki Telšių. Iš kart 
vokiečių kariuomenė kovojo prieš bolševikus, bet greit 
prisidėjo ir naujai besikurianti Lietuvos kariuomenė. 
Lietuva pasirašė taikos sutartį su rusais 1920 m. 

 
2. Bermontininkai puolė Lietuvą 1919 m. Juos labiausiai 

rėmė vokiečiai, kurie norėjo atgauti Lietuvą. Juos taip pat 
rėmė Prancūzija, kuri norėjo, kad būtų atstatyta senoji 
Rusijos imperija. Taip pat rėmė rusai, kurie tikėjosi atgauti 
jiems reikalingų uostų ant Baltijos kranto. 

 
Tais laikais Lietuva stengėsi sukurti valstybę. Ji dar 
neturėjo pilnos kariuomenės, Todėl kariuomenei padėjo 
paprasti žmonės - savanoriai. Kovos su rusais ir 
bermontininkais gerai baigėsi – rusai pripažino Lietuvos 
teisę būti nepriklausoma.  

 

Antanas Smetona, pirmasis Lietuvos prezidentas (iš wikipedia) 
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3. Tačiau su Lenkija išėjo negerai. Lenkija norėjo, kad jai priklausytų Vilnius ir Vilniaus kraštas. 
Lietuviai su lenkais nekovojo dėl Vilniaus, o tarėsi. Vienų pasitarimų metu, lenkai užpuolė ir 
užėmė Vilnių. Lietuviai protestavo tokį elgesį, bet tuo metu pasaulio didžiosios valstybės jau 
laukė, kad sustotų įvairios tarpusavio kovos. Todėl, užuot kovojusi su Lenkija, Lietuva pateikė 
bylą Tautų Sąjungai. Tautų Sąjungos teismas nusprendė, kad Lenkija turėtų grąžinti Lietuvai 
Vilnių, tačiau Lenkija to nepadarė. Per visą nepriklausomybės laikotarpį istorinė Lietuvos 
sostinė buvo lenkų valdžioje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kurie istoriniai įvykiai padėjo lietuviams pradžioj XX amžiaus žengti prie nepriklausomybės? 
 
2. Nupiešk Lietuvos ir Rusijos žemėlapį, pažymėdamas, kur Voronežas. Kodėl gimnazistai buvo 

išvežti į Voronežą? Kada tai įvyko? Kaip jie buvo karo įvykių paveikti? 
 
3. Kuri organizacija per Pirmą pasaulinį karą rūpinosi lietuvišku švietimu? Kas jai vadovavo? 
 
4. Kas buvo Lietuvos taryba? Kas joje dalyvavo? Kas buvo jos pirmininku? Ką nuveikė 

Lietuvos taryba?  
 
5. Su kuriais priešais turėjo lietuviai kovoti už savo nepriklausomybę? Kaip jiems pasisekė? 
 
6. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas penkias datas: Saulės mūšio, Žalgirio mūšio, Liublino 

unijos, Paskutinio padalinimo ir Nepriklausomybės paskelbimo. Pažymėk kuria tvarka valdė 
įvairūs Lietuvos valdovai. Pažymėk, kada Lietuvai vadovavo Lietuvos taryba su pirmininku 
Antanu Smetona. 
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