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Raudonoji armija jau buvo sutriuškinusi vokiečių 

armijos branduolį,kai sąjungininkės Vakarų 

valstybės – JAV ir Anglija – 1944 m. birželio 

mėn. atidarė Antrąjį frontą. Vokietija galutinai 

prarado galimybę tartis atskirai su SSRS arba 

jos Vakarų sąjungininkėmis.



Vokietijos Rytų frontą dar labiau susilpnino beviltiškas 

puolimas Ardėnuose 1944 m. žiemą, kuris pražudė 

paskutinius Hitlerio karinius rezervus. Artėjo Vokietijos 

kapituliacija.

Puolimas Ardėnuose



1945 m. vasario 4-11 d. 

Jaltoje, Krymo 

konferencijoje (dar kitaip 

vadinamoje Jaltos 

konferencijoje) JAV, 

Anglijos ir SSRS vadovai 

jau svarstė išvaduotų 

šalių ir Vokietijos 

santvarkos principus. Didysis Krymo konferencijos trejetas: (iš 

kairės) Vinstonas Čerčilis, Franklinas Delanas 

Ruzveltas ir Josifas Stalinas; taip pat -

Karališkojo laivyno admirolas seras Endriu 

Kaningemas, Karališkųjų oro pajėgų 

maršalas seras Čarlzas Portalas (abu stovi už 

Čerčilio) ir Jungtinių Valstijų laivyno admirolas 

Viljamas Lyhis (stovi už Čerčilio).
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Straipsnis apie konferenciją JAV laikraštyje



Dėl Vokietijos jie nutarė:
 Po karo, pirminė nacistinei Vokietijai iškelta sąlyga 

bus besąlyginė kapituliacija. Vėliau ji bus padalinta į 
tris Sąjungininkų kontroliuojamas dalis;

 Visiems laikams likviduoti vokiečių militarizmą ir 
nacizmą;

 Vokietijos reparacijų dalį sudarys neatlyginamas šios 
šalies kariuomenės darbas nuo Vokietijos 
nukentėjusiose valstybėse;

 Už kompensacijas atsakinga taryba bus sudaryta ir 
dirbs Rusijoje;

 Sudaryti Vokietijos padalijimo komitetą, kurio tikslas 
buvo padalinti Vokietijos žemes į keletą atskirų dalių, 
kontroliuojamų nugalėtojų Sąjungininkų.



Faktiškai pasirinktas 

Vokietijos padalijimo į 

Sąjungininkų 

kontroliuojamas zonas 

planas
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Vinstono Čerčilio 

pasiūlytas padalijimo 

planas
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Franklino D. Ruzvelto 

pasiūlytas padalijimo 

planas
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Henrio Morgentau 

pasiūlytas padalijimo 

planas
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Taip pat nutarė:

 Palikti Sovietų Sąjungai jos 1939 – 1940 m. 

laikotarpiu užgrobtas teritorijas ir pripažinti jos 

įtakos sferai Lenkiją, Bulgariją, Rumuniją, Vengriją, 

Jugoslaviją, Čekoslovakiją. Stalinas pažadėjo 

netrukdyti ten surengti laisvų rinkimų ir neremti 

tenykščių kompartijų, nors visiškai negalvojo tesėti 

pažado;

 Pasibaigus karo veiksmams Europoje, per 3 

mėnesius paskelbti karą Japonijai;

 Įsteigti tarptautinę Jungtinių Tautų Organizaciją;



 Rytinė Lenkijos siena eis ties Kerzono linija, už tai 

valstybės teritorija bus praplėsta vakaruose, 

Vokietijos žemėse;

 Iš TSRS ir Jugoslavijos per karą emigravę gyventojai 

turės būti perduoti savo šalims, nepriklausomai 

nuo jų apsisprendimo.



Krymo konferencija turėjo svarbią istorinę reikšmę. Ji 

buvo viena iš didžiausių tarptautinių konferencijų karo 

metais, svarbi bendradarbiavimo pagrindu, kuris 

palaikė antihitlerinę koaliciją, kovą prieš bendrą 

priešą. Konferencijos metu, bendrai priimti sprendimai 

vėl parodė bendradarbiavimo tarp valstybių galimybę. 

Po Krymo konferencijos, Europos skyrimas į rytus bei 

vakarus išliko daugiau nei 40čiai metų, iki pat 1980 

m. galo.



Rusijos pašto ženklas, 1995 m. sukurtas Krymo konferencijos 50-mečiui 

paminėti 
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Skulptūra Rusijos muziejuje



Vaškinės figūros: Didysis Krymo konferencijos trejetas



Smėlio figūrų paroda Rusijoje
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