
Virtuali ekskursija į LR Seimą 

 

Šių metų kovo 1-12 dienomis VSMC I-IV klasių mokiniai dalyvavo virtualioje istorijos ir dailės 

pamokoje Lietuvos Respublikos Seime (https://tour.lrs.lt/#196).  

Mokiniai aplankė Seimo pastatų kompleksą, Kovo 11-osios Akto salę, kurioje 1990-ųjų kovo 11 

dieną buvo atkurta mūsų valstybės nepriklausomybė, Seimo posėdžių salę – pagrindinę įstatymų leidėjų 

darbo vietą. Čia nuo 2007 m. rudens sesijos pradžios Seimas renkasi į posėdžius. Konstitucijos salėje, 

kurioje 1992 m. lapkričio 6 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“, susipažino su pirmaisiais visuotiniais rinkimais, moderniojo 

parlamentarizmo pradininku – Steigiamuoju Seimu, Tautos kova už laisvę 1991 m. sausio mėn. Taip pat 

mokiniai aplankė Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko vardu pavadintą salę, kurioje akreditacinius 

raštus Lietuvai įteikė pirmieji ambasadoriai.  

Seimo rūmų erdves puošia du dailininko vitražisto prof. Kazio Morkūno vitražai „Šventė“ ir 

„Žalgirio mūšis“ (2011). Seimo I rūmuose esantis vitražas „Šventė“ (1981) yra vienas didžiausių vitražų 

Lietuvoje (180 kv. m). 

Štai keletas mokinių atsiliepimų apie virtualiai aplankytą LR Seimą: 

„Virtualus turas po LR Seimą, puslapis padarytas gerai, viskas suprantama ir lengva surasti tai, ko 

ieškai. Panoramos tipo vaizdas, atrodo, kad esi viduje. Seimo rūmų architektūra, apdaila ir vidinis 

interjeras labai patiko, gražu. Ypač patiko tai, kad Seimo rūmų 4 aukšte Aplinkos apsaugos komiteto 

posėdžių salėje kėdės yra žalios (atitinka jų veiklą), taip pat Seimo kavinėje labai gražiai subalansuotos 

spalvos. Ypač gražūs holai – pilni paveikslų ir vitražai pasakiško grožio. Dar labai patiko, kad galima 

apžiūrėti rūmus iš įvairių pusių – kaip viskas iš išorės sutvarkyta bei sudomino Sausio 13-osios 

memorialas“. II a kl. mokinė Simona 

„Labai nuostabu, jog būdama namuose galiu saugiai apsilankyti Lietuvos Respublikos Seime ir 

apžiūrėti viską. Labai erdvūs, gražūs rūmai išpuošti paveikslais, skulptūromis, įvairiais kūriniais, 

primenančiais istorinius įvykius. Net negalėjau pamanyti, kad Seimo rūmuose tiek daug posėdžių ir 

konferencijų salių. Labai norėčiau apžiūrėti Lietuvos Seimą ir realybėje – apžiūrėti visas skulptūras, 

paveikslus, kūrinius, pasėdėti Seimo nario kėdėje“. II a kl. mokinė Dominyka 

„Turėjau puikią galimybę „pasivaikščioti“ po LR Seimą. Labai sudomino objektų aprašymai, 

įdomus informacijos pateikimas. Lengva ir patogi ekskursijos navigacija. Ačiū“. IV b kl. mokinė 

Patricija 

„Kaip tik prieš porą dienų lankiausi prie Seimo rūmų. Ir iš išorės, ir virtualiai atrodo dideli, solidūs. 

LR Seime daug patalpų, yra kavinė, parodų salė, administracinės patalpos. Šalia Seimo yra ir Mažvydo 

biblioteka. Iš arti ji taip pat labai įspūdinga ir didelė“. I a kl. mokinys Tomas 

Tai pat I-IV klasių mokiniai ekskursijos metu turėjo galimybę aplankyti virtualias parodas. 

Susipažinę su ekspozicija, su galerijose pateikiamais dailės darbais, meninėmis nuotraukomis, perskaitę 

https://tour.lrs.lt/#196


papildomai pateiktą išsamią informaciją, mokiniai atsakė į dailės dalyko klausimus. Pagrindinis 

akcentas buvo tautinių ir valstybinių simbolių aptarimas, susipažinimas su heraldikos reikalavimais ir 

taisyklėmis. Mokiniai išradingai pateikė savo atsakymus, diskutavo su dailės mokytoja apie Kovo 11-

osios atributus ir šiai datai dailininkų kuriamus darbus: pašto ženklus, logotipus, „Atgimimo“ parodas, 

skirtas pažymėti Lietuvos istorijai svarbias datas. 

I a kl. mokinė Jurgita pabrėžė Lietuvos valstybinės vėliavos spalvų simbolikos reikšmes ir jų 

svarbą: Geltona spalva reiškia saulę, šviesą ir gerovę, žalia simbolizuoja gamtos grožį, laisvę ir viltį, 

raudona – žemę, drąsą, pralietą už tėvynę kraują. 

III b klasės mokinys Gžegožas nupiešė piešinį, skirtą Kovo 11-osios šventei paminėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė  

ir dailės mokytoja metodininkė Jonė Paulauskienė 

 

 

 


