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GYVOSIOS ATMINTIES PROGRAMA 
 

I. Įvadas 
 

 Partizaninis karas Lietuvoje arba ginkluotas pasipriešinimas yra vienas ryškiausių, bet kartu ir 
tragiškiausių XX amžiaus Lietuvos istorijos puslapių. 
 1940 m. ir 1944 metais, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo griebtasi represijų prieš 
taikius jos gyventojus. Būtent tuomet Lietuvoje prasid÷jo partizaninis karas (1944–1953), kuriuo siekta 
atkurti Lietuvos valstybę. 
 Pasipriešinimas sovietų okupacijai prasid÷jo nuo Raudonosios armijos įžengimo į Lietuvą 1944 
m. vasarą. Tūkstančiai Lietuvos vyrų ir moterų, brandžių ir visiškai jaunų, prasid÷jus antrajai sovietinei 
okupacijai, pasirinko pasipriešinimo kelią: trauk÷ į miškus, jung÷si į būrius, rinktines, apygardas. 
Daugelis jų už šį pasirinkimą buvo represuoti, arba žuvo. 
 Tokio masto ir trukm÷s partizaninis karas, koks vyko Lietuvoje, retas pasaulio istorijoje. 
Lietuvių tauta, organizuotai, beveik dešimtmetį, priešinosi galingai totalitarinei valstybei iki 1953 m. 
pavasario, kai buvo sunaikinti paskutiniai partizanų sričių ir apygardų štabai, bei suimtas LLKS 
prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis – Vytautas. 
 Partizaniniame kare 1944-1953 metais dalyvavo per 50 tūkst. žmonių, 20,2 tūkst. partizanų ir jų 
r÷m÷jų žuvo, apie 186 tūkst. Lietuvos gyventojų suimta, įkalinta kal÷jimuose bei lageriuose, 304 tūkst. 
– suimta, įkalinta ištremta į Sibirą. 
 Gyvoji atmintis – tai sakytin÷ istorija. Sakytin÷, žodin÷ istorija – tai metodas, pagal kurį 
renkama istorin÷ informacija, gaunama iš tiesioginių istorijos įvykių dalyvių. 
 

II. Programos tikslas 
 
 Pagrindinis programos tikslas – istorinių įvykių dalyvių bei liudytojų prisiminimų fiksavimas, 
surinktos medžiagos sisteminimas bei duomenų baz÷s sudarymas, pritaikant tolimesniam tiriamajam ir 
edukaciniam naudojimui.  
 

III. Kryptys ir uždaviniai 
 
1. Fiksuoti Lietuvos laisv÷s kovų dalyvių (buvusių partizanų, jų r÷m÷jų ir ryšininkų) bei liudytojų, 

nukent÷jusių nuo okupacijų asmenų, atsiminimus garso ir vaizdo laikmenose, rinkti rašytinius 
atsiminimus, dokumentus bei fotografijas. 

2. Rinkti fotodokumentinę medžiagą iš privačių kolekcijų, archyvų, muziejų, knygų, periodikos, 
rankraščių bei šią medžiagą identifikuoti. 

3. Fotografuoti pasipriešinimo jud÷jimo bei dalyvius bei liudininkus. 
4. Formuoti garso įrašų, filmuotų bei rašytinių atsiminimų aprašus ir sudaryti skaitmeninę 

atsiminimų (garso, vaizdo, rašytinių) duomenų bazę. 
5. Organizuoti atsiminimų, fiksuotų vaizdo juostose, skaitmeninimą ir archyvavimą. 
6. Pagal poreikį atlikti istorinių vietų (mūšių, partizanų žūties, kapaviečių, rezistentų vadaviečių, 

bunkerių,) fotofiksavimas, kartografavimą ir aprašymą. 
7. Dalyvauti ruošiant medžiagą spaudai, internetui, radijo laidoms, dokumentiniams filmams, 

edukaciniams projektams, parodoms apie laisv÷s kovotojus, svarbius rezistencijos bei represijų 
įvykius. 

8. Atlikti archyvų ir muziejinių eksponatų paiešką, navigaciniu aparatu nustatyti istorinių įvykių 
koordinates, atlikti fotofiksaciją. Inicijuoti ir dalyvauti vykdant rezistentų palaikų paiešką, 
atliekant žvalgomuosius archeologinius tyrimus bei kasin÷jimus. 



9. Rengti ir tvarkyti dokumentus d÷l karių savanorių ir laisv÷s kovų dalyvių valstybinio 
apdovanojimo, taip pat d÷l apdovanojimų atkūrimo. 

10. Filmuoti svarbiausius Centro ar kitus su centro veikla susijusius renginius, juos tinkamai 
sisteminti ir archyvuoti. 

 
IV. Vykdymo metodika ir eiga 

 
 Užrašin÷jant prisiminimus pateikiamos parengtos ir patvirtintos anketų ir klausimynų formos. 
 Prisiminimai užrašomi į skaitmenines vaizdo ir garso laikmenas arba gaunami raštu. Esant 
galimybei programa vykdoma kompleksiškai: fiksuojamas asmuo pateikia fotografijas, jas 
identifikuoja, parodo jam žinomas istorinių įvykių vietas.  
 Įvykių liudininkas užpildo anketą su asmens duomenimis bei pasirašo sutikimą d÷l medžiagos 
panaudojimo sąlygų. 
 Sudaromas užrašytos medžiagos chronologinis turinys ir trukm÷.  
 Bendraujant su istorijos liudininkais surinktos ir identifikuotos fotografijos, aprašyti eksponatai, 
istorijos liudytojų fotografijos perduodamos Genocido aukų muziejui. 
 Vaizdo juostų skaitmeninimui sudaromos sutartys su informacinių technologijų įmon÷mis. 
 Pagal istorijos liudininkų parodymus, peržiūr÷jus Lietuvos ypatingojo archyvo bei Rezistentų 
teisių komisijos medžiagą, Memorialinių vietovių ir statinių inventorizacijos bei sąvado sudarymo 
programos medžiagą organizuojamos mūšių, partizanų žūties vietų, kapaviečių, palaikų, rezistentų 
vadaviečių, bunkerių paieška ir fotofiksavimas, inicijuojami žvalgomieji archeologiniai tyrimai bei 
kasin÷jimai. 
 Surinkti istorinę archyvinę medžiagą, užpildyti karių savanorių ir laisv÷s kovų dalyvių teikimus 
valstybiniams apdovanojimams, organizuoti jų svarstymą. 
 

V. Medžiagos saugojimas ir panaudojimas 
 
 Vaizdo ir garso medžiaga, pagal nustatytą metodiką, šifruojama, sisteminama, suvedama į 
kompiuterinę programą. Parengiami jos skaitmeniniai aprašai.  
 Rašytin÷ medžiaga yra susisteminama, surišama į bylas, parengiami skaitmeniniai aprašai. 
 Garso, vaizdo ir rašytin÷s medžiagos aprašai saugomi Memorialiniame departamente. 
 Fotodokumentin÷ medžiaga (fotografijos, negatyvai), eksponatai perduodami į Genocido aukų 
muziejų, perdavimo aktai saugomi Memorialiniame departamente.  
 Skaitmenin÷s laikmenos su garso ir vaizdo įrašais saugomos specialiai įrengtose saugyklose.  
 Surinkta medžiaga naudojasi Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas, tyrin÷tojai, 
studentai, parodų organizatoriai ir muziejininkai, filmų kūr÷jai, žiniasklaidos atstovai.  
 Surinkta medžiaga naudojama leidybai, edukacin÷ms programoms, internetiniams puslapiams, 
bei suteikia galimybę dalyvauti tarptautin÷se atminimo programose.  
 Medžiaga naudojama LGGRT centro leidinio „Genocidas ir rezistencija“ straipsniuose, rengiant 
„Rezistencijos atlasą“, įvairiuose LGGRT centro leidiniuose, leidžiant ir papildant įvairius vardynus, 
mokslinių konferencijų pranešimams.  
 

VI. Programos sąsajos 
 
 Suskaitmeninta ir susisteminta medžiaga koreliuoja su GAM bei šiomis LGGRT centro 
vykdomomis programomis: 

- „Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir asmenims, represuotiems už 
pasipriešinimą okupaciniams režimams“ programa. 

− Lietuvos sovietizacija 1940-1941, 1944-1988 m;. 
− Antisovietinis pasipriešinimas 1944-1953 m.; 
− Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose; 
− Martirologiniai ir teroro archyvo tyrimai; 



− Memorialinių vietovių ir statinių inventorizacija bei sąvado sudarymas; 
− Atminimo ženklai, simboliai ir paminklai; 
− Bendri negrįžtamieji žmonių nuostoliai Lietuvoje 1944-1953 metais. 

 
VII. Informacijos šaltiniai 

 
 Vykdant programą apklausiami istorinių įvykių dalyviai nuo pirmosios okupacijos po 1918 metų 
Vasario 16-osios Nepriklausomyb÷s akto paskelbimo (1920 m. Vilniaus krašto okupacija) pradžios – 
asmenys, gyvenę okupuotose teritorijose, 1941 metų sukil÷liai, Plechavičiaus vietin÷s rinktin÷s, 
savisaugos batalionų kariai, Lietuvos laisv÷s armijos nariai, pokario ginkluotos rezistencin÷s kovos 
dalyviai, tremtiniai, politiniai kaliniai, pogrindinių organizacijų dalyviai, disidentai, asmenys d÷l 
okupacijos pasitraukę į Vakarus bei kiti asmenys galintys paliudyti apie min÷tu laikotarpiu vykdytas 
represijas ir genocidą, pasipriešinimo jud÷jimą, identifikuoti fotonuotraukas, pad÷ti lokalizuoti istorinių 
įvykių vietas.  
 Nufilmuotų genocido vykdytojų – stribų, KGB agentų ir etatinių darbuotojų, komunistų partijos 
ideologų ir vykdytojų atsiminimai ir užrašyti parodymai. 
 
 
 
 
Atminimo programų skyriaus ved÷ja     Dal÷ Rudien÷ 
 
 
 
Gyvosios atminties programos vyriausiasis specialistas   Dalius Žygelis 


