
Parengė: Vi lniaus Vytauto  Didžio jo  gimnazi jos  IV e mokinė 

Just ina Rimkevičiūtė

RUSIJA 1917M.:

VASARIO REVOLIUCIJA



Revoliucija- esminis 

visuomenės ar 

kultūros 

pasikeitimas, 

vykstantis 

visuomenės 

daugumos pritarimu 

arba dalyvaujant 

didžiajai visuomenės 

daliai.

REVOLIUCIJA 



Rusijoje 1917m. 

Kovo 8-12d. 

vykusi revoliucija 

( pagal Julijaus 

kalendorių 

Vasario 23-27d.) 

nuvertė IPK metu 

susilpnėjusią caro 

Nikolaujaus II-ojo 

valdžią;

VASARIO REVOLIUCIJA

Plakate parašyta: „Visa valdžia taryboms!”



Karo metu neteko pramonės centrų;

Ima trūkti pramonės gaminių;

Vyriausybei kilo sunkumų norint aprūpinti

gyventojus maisto produktais, prasidėjo 

badas;

Prasidėjo maisto produktų rekvizicijos;

Didėjo kainos ir infliacija;

Didėja bedarbių skaičius;

PRIEŽASTYS I
(ekonominės)



Valdžios 
neveiksnumas;

Visuomenės 
nepasitikėjimas 
valdžia:
 Nors caras ir imasi 

vadovauti kariuomenei, 
tačiau kare ir toliau 
nesiseka. Tai dar labiau 
smukdo valdžios 
poziciją;

 Nuo 1915m. caras
praktiškai 
nebekontroliavo šalies;

PRIEŽASTYS II
(politinės)



 Revoliucija prasidėjo neorganizuotai,be jokių ryškių lyderių ar 

planų .Kovo pradžioje Peterburgo proletariatas ėmė kelti 

streikus bei demonstracijas ;

 Kovo 8 dieną į gatves išėjo moterys darbininkės. Palaipsniui, iki 

Kovo 10 dienos, visi Petrogrado darbininkai išejo į gatves 

streikuoti – parduotuvės, fabrikai, mokyklos,darželiai buvo 

uždaryti;

 Kovo 11 dieną prie streikuo jančios minios, kurios daugumą 

sudarė moterys prisidėjo kareiviai, kurie atsisakė malšinti 

maištą; 

 Kovo 15 dieną Nikolajaus II sužinojęs tikrąją padėtį ir 

patariamas karininkų atsisakė sosto. Nei Nikolajaus II -ojo 

sunūs, nei jo brolis Micahilas sosto nenorėjo, todėl taip baigėsi 

daugiau negu tris šimtmečius trukęs Romanovų dinastijos 

valdymas; 

 Kovo 16 dieną buvo sukurta laikinoji vyriausybė Rusijoje; 

EIGA 



Nuotraukoje: „Pakelti atlygį 

kareivių-laisvės ir pasaulinės 

taikos sergėtojų-šeimoms!” 



 Pasitraukus carui
Nikolajui II, Rusijos
valdymas atiteko
laikinajai vyriausybei, 
kurią suformavo Duma;

 Pirmosios vyriausybės 
vadovu  kunigaikštis 
Georgas Jevgenjevič 
Lvovas;

 Iš viso iki saplio 
revoliucijos pasikeitė 
trys laikinosios 
vyriausybės; 

LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ



 http://www.dipity.com/vmicu16/History -of-Russia-1900-

2000/;

 http://en.wikipedia.org/wiki/February_Revolution;

 Gintaras Kaselis, Rimutė Morozovienė, Mindaugas Tamošaitis 

„Istorijos vadovėlis 12 kl. I dalis” (2010)

 Jūratė Litvinaitė „Prieš egzaminą“

ŠALTINIAI

http://www.dipity.com/vmicu16/History-of-Russia-1900-2000/
http://en.wikipedia.org/wiki/February_Revolution

