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 Antihitlerinė koalicija

 Teherano konferencija

 Krymo konferencija

 Potsdamo konferencija



 Kūrimas baigtas 1942 metais sausio 1 dieną

 Vašingtone 26 valstybės pasirašė Jungtinių tautų 
deklaraciją.

 Deklaracijoje įsipareigojo besąlygiškai tęsti karą su 
Vokietija ir nesudaryti atskirų (separatinių) paliaubų 
ar taikos sutarčių su Vokietija bei jos sąjungininkėmis. 



 Čerčilis, Stalinas ir Ruzveltas susitiko Teherane 1943m. 
Lapkričio 28 d.-gruodžio 1 d. ginkluotųjų pajėgų 
veiksmams suderinti ir pasaulio sutvarkymui po 
pergalės aptarti.

 Susitikimo pagrindinis klausimas – antrojo fronto 
veiksmų pradžia. Nuspręsta – Vakarų Europoje 1944 m. 
gegužę.



 1945 m. vasario pradžioje Kryme (Jaltoje) antrą kartą 
susitiko SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos vadovai.



 Stalinas, Ruzveltas ir Čerčilis dar kartą pareiškė tvirtą 
apsisprendimą sunaikinti nacizmą , okupuoti ir 
nuginkluoti Vokietiją, nubausti visus karo 
nusikaltėlius.

Vinstonas Čerčilis



 Buvo susitarta dėl okupacijos zonų atribojimo, 
numatant suteikti atskirą zoną ir Prancūzijai

Vinstono Čerčilio pasiūlytas 
padalijimo planas:

██ Šiaurės Vokietija
██ Pietų Vokietija, įtraukiant šių laikų 
Austrijos ir Vengrijos teritorijas
██ Vakarų Vokietija

Franklino D. Ruzvelto pasiūlytas 
padalijimo planas: 

██ Hanoveris
██ Prūsija
██ Hesenas
██ Saksonija
██ Bavarija
██ Tarptautinė zona (du 
eksklavai)
██ Sąjungininkų 
administruojama Austrija



 Konferencija svarstė ir Lenkijos sienų klausimą. 

 Didžioji Britanija ir JAV sutiko su jos rytinių žemių 
prijungimu prie SSRS. Kaip atlyginimas už tą 
praradimą Lenkijai turėjo atitekti didžioji dalis iš 
Vokietijos atimtų Rytprūsių ir iki galo nenustatytos 
teritorijos į vakarus nuo jos ikikarinės sienos.



Vyko 1945 m. liepos 17-rugpjūčio 2 dienomis.

Numatyta
Vokietiją okupuos Tarybų Sąjungos, JAV, Didžiosios 

Britanijos ir Prancūzijos kariuomenės, o jų kariuomenės vadai sudarys atskirą 
administraciją, kuri demilitarizuos parklupdytąjąVokietiją.

Nustatyti naują Vokietijos-Lenkijos sieną 



 Konferencijos buvo vieni iš svarbiausių Antrojo 
Pasaulinio karo metų ir XX a. įvykių iš esmės lėmusių 
dabartinį Europos žemėlapį. Potsdamo konferencijos 
įtaką galima įžvelgti ir XX a. pabaigoje vykusių tautų 
išsivadavimo procesuose.



 Istorijos vadovėlis “Naujausiųjų laikų istorija”

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Teherano_konferencija

 https://www.google.lt/search?q=antihitlerine+koalicija&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JdnNUoaqLM_KswbXpoC
gAw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666

 https://www.google.lt/search?q=antihitlerine+koalicija&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JdnNUoaqLM_KswbXpoC
gAw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#q=
potsdamo+konferencija&spell=1&tbm=isch

 http://mokslai.lt/referatai/referatas/23647.html

http://lt.wikipedia.org/wiki/Teherano_konferencija
https://www.google.lt/search?q=antihitlerine+koalicija&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JdnNUoaqLM_KswbXpoCgAw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666
https://www.google.lt/search?q=antihitlerine+koalicija&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JdnNUoaqLM_KswbXpoCgAw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666
http://mokslai.lt/referatai/referatas/23647.html
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