
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo aplinkybės 
 

Rusijos imperijos priespaudą lietuviai kentė daugiau nei šimtą dvidešimt metų. 
Todėl jų laisvės troškimas nuolat stiprėjo. Po pralaimėtų 1831 ir 1863 metų sukilimų lietuviai 
suprato, kad patys nepriklausomybės išsikovoti nepajėgs. 

XX a. pradžioje susiklostė palankios politinės aplinkybės Lietuvos valstybingumui 
atkurti. 1914 metais prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Lietuva tapo Vokietijos ir Rusijos 
karo veiksmų vieta. 1915 m. Lietuvą okupavo vokiečiai. Ketverius metus trukęs karas abi 
valstybes gerokai nualino. Po 1917 m. spalio revoliucijos Rusijoje valdžią perėmė bolševikai.  

Tuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose pagarsinta tautų apsisprendimo teisė. 
Joje buvo viešai skelbiama, kad kiekviena tauta gali pati apsispręsti ir kurti savarankišką 
valstybę. Vėliau panašiai deklaravo ir Rusija bei Vokietija. Taigi Baltijos tautoms susidarė 
galimybė atgauti nepriklausomybę. Šiomis aplinkybėmis pasinaudoję lietuviai 1917 m. Vilniuje 
surengė konferenciją.  

Konferencijoje nutarta atkurti savarankišką, nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
sušaukti Vilniuje Steigiamąjį seimą, kuris parengtų ir paskelbtų valstybės Konstituciją, 
nustatytų santykius su kitomis šalimis. Suvažiavimo metu išrinkta dvidešimties asmenų 
Lietuvos Taryba, įgaliota siekti Lietuvos nepriklausomybės. Tarybai pirmininkavo Antanas 
Smetona. Nepriklausomybės kelyje Lietuvą rėmė ir užsienio lietuviai.  

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklausomybės Aktą. 
Jame buvo rašoma: 

„Lietuvos Taryba, kaip vienintelė 
lietuvių tautos atstovybė,  remdamasi 
pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir 
Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, 
skelbia atkurianti nepriklausomą, 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje.”  

Aktą pasirašė visi Tarybos nariai. 
Išimtis buvo padaryta tik Jonui Basanavičiui, iš 
pagarbos leidžiant jam pasirašyti pirmajam. 
Nors tai pats svarbiausias  Lietuvos valstybės 
dokumentas, tačiau neišliko nei jo originalas, 
nei dublikatas (antrasis dokumento 



egzempliorius). Anuomet Lietuvoje karo cenzūra neleido viešai paskelbti Akto, todėl jo tekstas 
buvo  išspausdintas lapeliuose ir nelegaliai išplatintas.  

Šiuo Aktu Lietuva nutraukė visus ligšiolinius ryšius su kitomis valstybėmis. Naujus 
jos santykius su užsienio šalimis turėjo nustatyti sušauktas Steigiamasis seimas. Į jį delegatus 
demokratiniu būdu turėjo išrinkti visi šalies gyventojai. 

Taryba, paskelbdama Vasario 16-osios Aktą, išreiškė neginčijamą lietuvių tautos 
apsisprendimą turėti savo valstybę. Tačiau dėl tikrosios laisvės dar teko lietuviams kovoti ir 
žodžiu, ir ginklu. Paskelbto Lietuvos valstybingumo didžiosios valstybės nepripažino. Lietuvių 
žemėse dar šeimininkavo vokiečiai. Lietuvą norėjo susigrąžinti Rusijos imperija, o Lenkija laikė 
ją savo valstybės dalimi. 

 
Savokos: 
 

Bolševikas – Rusijos darbininkų revoliucionierius, bolševizmo šalininkas. 
Konferencija – valstybių ar organizacijų atstovų susirinkimas arba suvažiavimas svarbiems 
klausimams spręsti. 
 
 
 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 9 
 

1. Kodėl lietuviai nusprendė siekti nepriklausomybės prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui? 

2. Kokiu tikslu buvo išrinkta Lietuvos Taryba?  
3. Koks Lietuvos Tarybos vaidmuo siekiant nepriklausomybės? 
4. Kokiomis aplinkybėmis buvo pasirašytas Vasario 16-osios Aktas?  
5. Iš pateikto teksto sugalvokite penkis  savus klausimus. 


