
 

Virtuali pamoka Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje 

 

Š. m. lapkričio 30 – gruodžio 4 d. VSMC IV klasių mokiniams nuotolinio mokymosi Moodle 

aplinkoje organizuota virtuali istorijos pamoka Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Mokiniai peržiūrėjo 

dokumentinį filmą „KGB vidaus kalėjimas“: 

 (https://www.youtube.com/watch?v=RbIjCWv0_x0)  

ir virtualią parodą „KGB sekimo būdai ir priemonės“: 

(https://slides.com/olkm/siekimas/fullscreen).  

Peržiūrėję vaizdo medžiagą pamokos dalyviai pagilino žinias apie Valstybės saugumo komiteto 

(KGB) veiklos principus. Lietuvoje KGB buvo svarbiausiu okupacinės valdžios įrankiu, visuomenę 

laikančiu nuolatinės baimės atmosferoje, vykdančiu represijas ir taip užtikrinančiu paklusnumą. KGB 

įvairiais būdais sekė vadinamuosius nelojalius sovietinei santvarkai piliečius, ypač daug dėmesio skyrė 

buvusiems politkaliniams, tremtiniams, dvasininkams, disidentams, griežtai kontroliavo vykstančius į 

užsienį ir atvykstančius iš jo, palaikančius ryšius su išeivija, tikrino laiškus ir siuntinius, klausėsi telefono 

pokalbių. KGB agentai veikė aukštųjų ir profesinių mokyklų, mokslo, meno, sporto ir kitokių organizacijų 

kolektyvuose, tarp pramonės įmonių darbininkų. Ši žinyba siekė visiškai kontroliuoti visuomenę, paversti 

ją paklusnia, beveide mase, be prieštaravimų vykdančia sovietinės valdžios nurodymus. 

Virtualios pamokos dalyviai, peržiūrėję vaizdo medžiagą, buvo sukrėsti KGB represijų žiaurumo, 

KGB agentų ir informatorių tinklo dydžio.  

Štai keletas atsiliepimų: 

„Buvusiame KGB vidaus kalėjimo viršininko kabinete galima buvo pamatyti dokumentus, nuotraukas, 

žemėlapius ir kitus daiktus, pasakojančios apie krašto sovietizaciją 1940-1941 m. Kamerose nebuvo 

radiatorių, kaliniams duodavo valgyti supuvusį maistą, prižiūrėtojai  pagrinde  buvo rusai, kurie neleisdavo 

žmonėms miegoti 6 naktis kaltindami juos už nieką. Nuotraukoje galima pamatyti ir suimtojo 

pavardę. Tikrai labai įdomus filmas, nors šį filmą mačiau besimokydama kitoje mokykloje ir tikrai vėl 

peržiūrėjau šį filmą dar kartą ir tikrai nesigailiu, ačiū jums, mokytoja.“ IV a kl. mokinė Sandra Zažeckaitė. 

 

„Peržiūrėjusi šią medžiagą sužinojau daug įdomių faktų apie KGB ir jų žiaurų elgesį su žmonėmis. Buvo 

įdomi ir, manau, naudinga informacija.“ IVb kl. mokinė J. Kaulinienė. 

 

„Filmo „KGB vidaus kalėjimas“ siužetas iš tiesų sukrėtė. Esu buvusi muziejaus ekskursijoje, kur dalis 

medžiagos buvo papasakota, tačiau interviu su kalėjusiais tikrai parodė, kokie žiaurūs veiksmai buvo ten 

atliekami. Kankinimų spektras priminė Gvantanamo kalėjime kalinčių teroristų tardymus. Virtuali paroda 

pasirodė labai informatyvi. Tikrai nesitikėjau, kad tarybiniais laikais KGB šnipai turėjo tokią brangią ir 

inovatyvią techniką. Nustebino KGB agentų ir informatorių tinklo didumas bei kauptos informacijos 

kiekis.“ IVb kl. mokinė Patricija Poškaitė. 

 

Parengė istorijos mokytoja Anžela Jablonskaitė 
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