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• Paryžiaus taikos konferencija buvo 1919 m. 
sausio mėnesį vykusi tarptautinė konferencija, 
kurią suorganizavo Pirmojo pasaulinio 
karo laimėtojai tam, kad būtų nustatytos taikos 
sutarčių tarp sąjungininkų ir jų priešininkų 
sąlygos.



 Paryžiaus taikos konferencijoje dalyvavo:

• Šalys nugalėtojos: Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Italija, JAV, Japonija;

• Mažesnės šalys nugalėtojos: Kinija, Belgija, 
britų dominijos;

• Menki karo dalyviai (nutraukę diplomatinius 
santykius ir pan.);

• Neutralios ir besikuriančios šalys.



• Rusija į konferenciją buvo nepakviesta dėl 
vykstančio pilietinio karo, nors emigracinė jos 
vyriausybė ir tikėjosi joje dalyvauti.



Teritoriniai pokyčiai

• Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija -
susikuria iš Rusijos.

• Čekoslovakija ir Jugoslavija - naujos valstybės 
susikūrusios iš Austrijos-Vengrijos.

• Austrija, Vengrija tampa dviem atskirom 
valstybėm.

• Besarabija prijungta prie Rumunijos.

• Lenkija gauna “koridorių”.





Nutarimai

• Šalys laimėtojos (Antantės karinės sąjungos 
narės) nutarė, kad Vokietija sukėlė Pirmąjį 
pasaulinį karą. Vokietija su tuo kategoriškai 
nesutiko ir iš dalies buvo teisi, nes įtampa 
prieš karą tvyrojo visoje Europoje ir 
menkiausias pretekstas galėjo sukelti karą.



Versalio taikos sutartis su Vokietija (1919 m.)

• Pripažinta karo sukėlėja ir kaltininke.

• Turėjo mokėti reparacijas.

• Atimtos visos kolonijos (pasidalina Prancūzija ir Anglija).

• Atskirti Rytprūsiai.

• Negalėjo turėti didesnės nei 100 tūkst. kariuomenės.

• Draudžiama vystyti karinę pramonę.

• Kairysis Reino krantas buvo demilitarizuotas.

• Elzasas ir Lotaringija sugrąžinti Prancūzijai.

• Negali susijungti su Austrija.

• Saro anglies baseinas perduotas Prancūzijai 15-ai metų.

• Atskirtas Klaipėdos kraštas (1919 - 1923 m.)



1920 m. - įkurta Tautų Sąjunga

• Faktiškai veikė 1920–1939 m., tapo Jungtinių 
Tautų pirmtake. Tautų Sąjunga buvo pirmoji 
nuolatinė tarptautinė organizacija, kurios 
pagrindinis tikslas buvo išlaikyti pasaulyje 
taiką.



Lietuva Paryžiaus taikos konferencijoje

Lietuva į konferenciją nebuvo pakviesta. Nepaisant to, Lietuva buvo 
išsiuntusi savo atstovus į Paryžių, kurie turėjo atstovauti Lietuvos 
interesus, tiesiogiai taikos konferencijoje nedalyvaudami.
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Lietuvių delegacija Paryžiuje turėjo šiuos 
pagrindinius tikslus:

• Nepriklausomybės pripažinimo.

• Teritorijos išplėtimo.

• Lietuvos savarankiškumo teisės pagrindimo 
santykiuose su Lenkija.

• Jėgų su Latvija ir Estija suvienijimo.



Pabaltijo klausimą Antantė tiesiogiai siejo su 
Rusijos ateities klausimu.



Šaltiniai:

• Wikipedia

• The Teaching Company

• “Istorija.Politologija” Kurso santrauka istorijos 
egzaminui


