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Kovo 11-oji – pavasario diena, atvertusi 
naują mūsų tautos puslapį, atvėrusi 
valstybei vartus į Lietuvos laisvę ir 

nepriklausomybę. Kovo 11- oji – šviesos 
ir ateities Lietuvai diena.



Lietuvos okupacija ir sovietizacija

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo nepriklausomą
Lietuvos valstybę. Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, slenkantis fronto
linijai, šalis buvo okupuota nacistinės Vokietijos, o 1944 m. vėl pateko į SSRS
sudėtį. Lietuva tapo sovietine respublika.



Antisovietinis pasipriešinimas (1944–1953)
Lietuvai patekus į Sovietų sąjungos sudėtį, prasidėjo masiniai žmonių

trėmimai, represijos. Lietuviai nenorėję pasiduoti sovietams, išduoti savo šalies,
išėjo į mišką ir tapo partizanais.

1949 m. vasario mėn. vyko Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas.
Suvažiavimo metu buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS). Jis jungė
karines formuotes bei visuomenines grupes, politinėmis ir karinėmis
priemonėmis vykdė pasipriešinimą sovietinei okupacijai ir kovojo už Lietuvos
išlaisvinimą. LLKS Taryba, priimdama 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją, buvo
aukščiausia politinė ir karinė struktūra, vadovavusi šiai kovai.

Jonas Žemaitis- Vytautas



Disidentinis judėjimas Lietuvoje  (1953 –
1990) 

Pasibaigus partizaniniam karui, tapo aišku, kad komunistinė sistema
Lietuvoje įsitvirtino ilgam. Žmonėms neliko nieko kito, kaip tik prisitaikyti
prie rėžimo. Ginkluotą kovą keitė taikios priešinimosi esamai valdžiai
formos. Taip prasidėjo disidentinis judėjimas.
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Tautinio atgimimo žingsniai 
(1988-1989 m.)

1985 m. Sovietų Sąjungos vadovui M.Gorbačiovui pradėjus pertvarkos
ir viešumo politiką, susidarė palankios sąlygos Lietuvai siekti
nepriklausomybės.

1987 m. įvyko pirmasis nesankcionuotas mitingas, kuriame viešai buvo
pasmerktas 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytas Molotovo-Ribentropo
paktas, kuriuo Vokietija ir Sovietų sąjunga pasidalino Europą.

Siekiant permainų, buvo įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 1988
m. birželio 3 d. buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė
grupė. Tų metų vasarą per visą Lietuvą nuvilnijo pirmieji tūkstantiniai
Sąjūdžio organizuoti mitingai.



Baltijos kelias

1989 m. rugpjūčio 23 d. 19.00 val. apie du milijonai Baltijos šalių
gyventojų susikibo rankomis, sudarydami žmonių grandinę nuo Talino
per Rygą iki Vilniaus.



Laisvėjant politinei atmosferai
Sovietų sąjungoje, 1990 m. vasario 24 d.,
buvo suorganizuoti pirmieji laisvi ir
demokratiniai rinkimai į Lietuvos TSR
Aukščiausiąją Tarybą.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba
(būsimas Atkuriamasis Seimas) pasirašė
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas
1940 metais svetimos jėgos panaikintas
Lietuvos Valstybės suvereninių galių
vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra
nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi
1918 m. vasario 16 d. pasirašytu
Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris
niekada nenustojo teisinės galios.

Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas



Sovietų sąjunga neketino pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. 1990
m. balandžio 18 d. ji įvedė Lietuvai ekonominę blokadą.

1991 m. sausį į Baltijos šalis buvo įvesti Sovietų Sąjungos kariuomenės
desantininkų daliniai, o sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pasirodė šarvuota
technika. Šios dienos naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti
kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, parlamento.
Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių.

Laisvės sargyboje: 1991 metų sausis



Rusijos federacija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę 1991
m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių
santykių pagrindų.

1993 m. rugpjūčio 31 d. paskutiniai okupacinės Sovietų Sąjungos
kariuomenės daliniai paliko Lietuvos valstybę.



Mes esam pasaulio dalis

2004 m. kovo 29 d. Lietuva tapo NATO nare.

2004 metų gegužės 1 dieną Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos nare.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


