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ĮVADAS 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras), 

vadovaudamasis jo veiklą apibr÷žiančiu įstatymu (Žin., 1997-06-27, Nr. 60-1398) ir Centro 

nuostatais (Žin., 1997-11-26, Nr. 107-2690), savo darbų rezultatais siekia prisid÷ti prie pilietin÷s 

visuomen÷s kūrimo, visuomen÷s istorin÷s kultūros formavimo, istorin÷s atminties išsaugojimo, 

kartu su kitomis institucijomis aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, pl÷sti ryšius su 

Lietuvos ir kitų šalių giminingomis institucijomis. Ypač daug d÷mesio skiriama jaunimo 

edukacin÷ms programoms, moksleivių kūrybiniam aktyvumui skatinti. Tiek mokslin÷mis 

studijomis, tiek paminkliniais ženklais tęsiamos ilgalaik÷s programos, įamžinančios laisv÷s 

kovas ir okupacijų istoriją.  

2010 m. ataskaitoje pateikiami darbų, numatytų strateginiame 2010–2012 m. plane, 

rezultatai, kilusios problemos, siūlymai veiklai gerinti.  

Ataskaitą sudaro du skyriai: svarbiausių Centro 2010 m. atliktų darbų vykdant programas 

apžvalga ir priedai, kuriuose pateikiama detalizuoti Centro vykdytų programų rezultatai, 

biudžeto asignavimų panaudojimas ir ūkin÷ veikla. 

Centro veiklos prioritetin÷s kryptys yra sovietų ir nacių okupacijų laikotarpio procesų 

mokslin÷ ir teisin÷ analiz÷, jos rezultatų sklaida visuomen÷je, svarbiausių pasipriešinimo įvykių 

ir asmenų įamžinimas bei sukakčių min÷jimas, darbas su jaunimu siekiant pagilinti mokyklų 

programose d÷stomos XX a. istorijos žinias, ugdyti geb÷jimą savarankiškai vertinti istorijos 

procesus.  
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I. SVARBIAUSIŲ 2010 m. DARBŲ APŽVALGA  
 

Pagal įstatymą Centro mokslinių istorinių tyrimų objektai yra: 

– Lietuvos Respublikos teritorijoje 1939–1991 m. veikusios okupacin÷s institucijos, 

partijos, organizacijos ir grupuot÷s, propagavusios nusikalstamą žmoniškumui ideologiją, 

planavusios, vykdžiusios ar dalyvavusios vykdant nusikaltimus žmoniškumui, genocidą ir 

karo nusikaltimus, persekiojusios Lietuvos gyventojus;  

– nusikaltimų žmoniškumui, genocido ir karo nusikaltimų padariniai Lietuvos 

visuomenei; 

– pasipriešinimo okupaciniams režimams, kovos už nepriklausomos Lietuvos 

valstyb÷s atkūrimą procesai.  

Mokslinių istorinių tyrimų srityje buvo siekiama kelių tikslų: vykdyti tyrimus ir skelbti jų 

rezultatus Lietuvos ir užsienio leidiniuose, tarptautin÷se ir Lietuvos akademinių institucijų 

konferencijose bei seminaruose, dalyvauti edukaciniuose-muziejiniuose projektuose, pristatyti 

žurnale „Genocidas ir rezistencija“ Centro tyrimams aktualius kitų institucijų mokslinius darbus 

bei recenzijas. Daugiausia d÷mesio buvo skiriama prioritetin÷ms programoms: „Pirmoji 

sovietin÷ ir nacistin÷ okupacija. Antisovietin÷ ir antinacin÷ rezistencija 1940–1944 m.“ ir „70 

metų Lietuvos okupacijai ir aneksijai bei kovai už nepriklausomybę“ (žr. 1 lentelę). Pirmosios 

programos temomis „Holokaustas Lietuvoje“, „Karin÷s ir policin÷s formuot÷s Lietuvoje nacių 

okupacijos metais“ parengta 10 straipsnių (iš jų 2 publikuoti Lenkijoje) ir skaityta 10 pranešimų 

konferencijose ir seminaruose (iš jų 2 skaityti užsienyje). Vykdant antrąją programą parengtas ir 

išleistas atlasas „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“, parašyti 3 straipsniai, parengta atlaso „Šiaur÷s 

rytų Lietuvos partizanų sritis“ tekstin÷ dalis. 

Tęsiant programą „Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose“ parengta ir išleista knyga 

„Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940–1975“, parengti 2 straipsniai. Programoje „Lietuvos 

rusifikacija ir sovietizacija. Religin÷s sąmon÷s slopinimas“ paskelbti 2 straipsniai tema 

„Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990 m. ir jo pasekm÷s“.   

Tiriant sovietinių specialiųjų struktūrų veiklą Lietuvoje (programa „KGB Lietuvoje“) 

parengta ir išleista knygut÷ anglų kalba „KGB in Lithuania in 1954–1991“, tęsiami dokumentų 

rinkinio „KGB Lietuvoje“ formavimo darbai (surinkta ir aprašyta 78 dokumentai), interneto 

svetainei „KGB Baltijos šalyse. Dokumentai ir tyrimai“ parengta ir į ją įkelta 40 naujų dokumentų. 

Toliau tiriamas Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje interneto tinklalapyje 

www.lithuanianjews.org.il paskelbtų lietuvių, kaltinamų prisid÷jus prie žydų tautyb÷s asmenų 

žudynių, vardinis sąrašas. Peržiūr÷jus visus pasiekiamus šaltinius, išanalizuoti duomenys apie 
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min÷tame sąraše nurodytus 1620 asmenis iš Telšių, Kretingos, Taurag÷s, Raseinių, Trakų, 

Panev÷žio, Biržų, Rokiškio, Ukmerg÷s ir Šiaulių apskričių ir nustatyta, kad iš jų galimai holokauste 

dalyvavo 435 asmenys.  

Toliau pl÷tojamas tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas (žr. 2 lentelę). Centro 

istorikai dalyvavo 6 konferencijose bei seminaruose Lietuvoje, perskait÷ 8 pranešimus, taip pat 11 

tarptautinių konferencijų ir seminarų užsienyje (Lenkijoje, Vokietijoje, Gruzijoje, Jungtin÷je 

Karalyst÷je, Rusijoje) perskait÷ 6 pranešimus. Kartu su Lietuvos Respublikos Seimu buvo surengta 

tarptautin÷ konferencija „1940 m. Baltijos šalyse: geležin÷ uždanga nusileidžia“, skirta Baltijos šalių 

1940 m. sovietinei okupacijai ir aneksijai atminti, taip pat ta pačia proga Seime atidaryta paroda 

„Pirmieji sovietin÷s okupacijos metai“. 

Tęsiamas ir plečiamas bendradarbiavimas su Estijos nacionaliniu muziejumi, Latvijos 

valstybiniu archyvu, Lenkijos tautos atminties institutu (IPN), Totalitarinių režimų tyrimų institutu 

Čekijoje, 1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutu, Vokietijos fondu „Erinnerung, 

Verantwortung, Zukunft“ („Atmintis, atsakomyb÷, ateitis“), Ukrainos tyrimo institucijų atstovais, 

Gruzijos H. Beoll fondu. Tarptautinis bendradarbiavimas nuolat palaikomas keičiantis 

informacija, dokumentine medžiaga, organizuojant bendras konferencijas, demonstruojant Centro 

sukurtas kilnojamąsias parodas, palaikant kitus dalykinius kontaktus. 

Kartu su Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų 

nukent÷jusių asmenų teisių ir reikalų komisija svarstyti aktualūs klausimai – Holokausto aukų 

gelb÷tojų teisinio statuso, d÷l Afganistano kare nukent÷jusių Lietuvos piliečių statuso, diskutuota 

d÷l Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos susitarimo projekto d÷l žuvusių karių ir karo bei 

represijų civilių aukų kapų. Su šia komisija ir pasipriešinimo dalyviais, Aukščiausiojo Teismo, 

Generalin÷s prokuratūros, Teisingumo ministerijos, Teis÷s instituto ir Seimo komitetų nariais 

buvo aptartos „D÷l pasipriešinimo okupacijai organizacijų memorandumo“ keliamos problemos. 

Specialiųjų tyrimų skyrius daugiausia d÷mesio skyr÷ archyvinių dokumentų analizei pagal Lietuvos 

prokuratūrų ir saugumo departamento bei jų skyrių pavedimus, kurie sudar÷ 73 proc. visų užklausimų 

(žr. 3 lentelę). Rengiant Tuskul÷nų rimties parko memorialinio komplekso F. Valickio viloje ekspoziciją 

„Tuskul÷nų dvaro paslaptys“, iškilo poreikis nuodugniau ištirti 1944–1947 m. sušaudytų ir Tuskul÷nų 

dvaro teritorijoje užkastų asmenų baudžiamąsias bylas (ištirta 12 asmenų bylos). 

Tiriamojo darbo pagrindas – duomenų paieška visuose prieinamuose šaltiniuose – archyvuose, 

rankraštiniuose ir publikuotuose atsiminimuose, mokslin÷se publikacijose, taip pat apklausiant 

įvykių liudininkus ir kt. Centro darbuotojų šie duomenys analizuojami, apibendrinami ir pateikiami 

ne tik moksliniuose darbuose, pranešimuose, bet ir kaupiami nuolatos papildomose duomenų baz÷se 

(žr. 4–5 lenteles) bei pateikiami kaip istorin÷s-archyvin÷s pažymos teis÷saugos institucijoms, 

Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybin÷ms įstaigoms bei visuomenin÷ms organizacijoms, taip pat 

piliečiams (žr. 6–8 lenteles). 



 6 

Parengtas, patvirtintas ir vykdomas Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ 4 

veiksmo „Gyva Europos atmintis“ projektas ORAHIS „Nacizmo ir stalinizmo aukų žodin÷s 

istorijos dokumentavimo, išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida 

Europoje“. 

 

Atsižvelgiant į Seimo nutarimo „D÷l Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centro 2009 metų veiklos ataskaitos“ 3 straipsnio 3 dalies siūlymus „ypatingą d÷mesį skirti 

jaunimo edukacijai skirtų projektų įgyvendinimui“ buvo sutelkti žmogiškieji ištekliai ir 

suaktyvintas darbas svarbiausiems edukacinio darbo uždaviniams įgyvendinti: supažindinti 

jaunimą su rezistencijos istorija, jaunimui priimtinomis formomis rengti konkursus, organizuoti 

moksleiviams pažintines ekskursijas bei dalyvauti kitų institucijų organizuotose stovyklose, 

pristatant pokario istorijos ir kitas edukacines programas.  

2010 m. Genocido aukų muziejuje apsilank÷ ir dalyvavo edukacin÷je programoje „Atverta 

istorija“ 10 219 moksleivių, kuriems pravestos 395 ekskursijos, 117 edukacinių užsi÷mimų, 

surengta 61 dokumentinio filmo peržiūra (žr. 11 lentelę). Parengta nauja edukacin÷ tema – 

„Ieškojom šviesos tamsos karalyst÷je“ apie lietuviškų tradicijų puosel÷jimą sovietiniuose lageriuose ir 

tremtyje. 

Edukacin÷ programa „Atverta istorija“ susideda iš pasirinktos ekskursijos temos, edukacinių 

užsi÷mimų ir dokumentinių filmų peržiūros.  

Moksleiviams siūlomos  ekskursijų temos: 

– Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje; 

– partizaninis karas Lietuvoje; 

– neginkluotas pasipriešinimas 1954–1991 m.; 

– KGB vidaus kal÷jimo istorija; 

– apžvalgin÷ ekskursija. 

Edukacinių užsi÷mimų temos: 

– Laisv÷s kovotojų kasdienyb÷: kova už laisvę ir būvį; 

– partizanų karin÷ organizacija: 1944–1953 m.; 

– tremties ir kalinimo vietų geografija Sovietų Sąjungoje; 

– sovietiniai kal÷jimai, lageriai ir tremtis: skiriamieji bruožai; 

– Lietuvos dvasininkai sovietų lageriuose ir tremtyje; 

– vaikai tremtyje; 

– ieškojom šviesos tamsos karalyst÷je. 

Didelio populiarumo susilauk÷ Genocido aukų muziejuje kasmet vykstančios „Muziejų 

nakties“ jaunimui skirtas edukacinis užsi÷mimas, kuriame galima pasidaryti partizanų uniformų 

antsiuvų ir pažym÷ti juos proginiu GAM antspaudu (žr. nuotraukas).  



 7 

 

 

 

 

 

„Muziejų nakties“ jaunimui skirtas edukacinis užsi÷mimas 
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Parengti edukacinių programų pristatymai bei pravesti edukaciniai užsi÷mimai 9 vasaros 

stovyklose ir 7 bendrojo lavinimo mokyklose. Taip pat stovyklose ir mokyklose pravesta 19 

viktorinų. Užsi÷mimų metu mokyklose moksleiviai ir pedagogai buvo skatinami dalyvauti 

konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Šiais metais konkurse dalyvavo 945 

moksleiviai. Pasitelkus 10 kvalifikuotų specialistų vertintojų moksleivių darbai įvertinti prizin÷mis 

bei skatinamosiomis vietomis, apdovanojimai įteikti konkurso finaliniame renginyje. Moksleivių 

kūryba – piešiniai ir rašiniai – buvo panaudoti išleidžiant 2011 metų kalendorių ir „Mokytojo 

knygą“. 

Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ nugal÷tojams buvo surengta 

nemokama vienos dienos ekskursija po Dainavos partizanų apygardos istorines vietas. 

 

Iš viso per 2010 metus Genocido aukų muziejuje ir Tuskul÷nų rimties parko 

memorialiniame komplekse surengtos 29 parodos ir 30 memorialinių renginių. Genocido aukų 

muziejuje apsilank÷ 42 204 lankytojai, pravesta 631 ekskursija (žr. 10 lentelę). Tuskul÷nų 

memorialiniame komplekse organizuota 50 ekskursijų, apsilank÷ daugiau kaip 4000 lankytojų 

(žr. 11 lentelę). 

Vykdant Vyriausyb÷s nutarimus 2002-06-19 Nr. 932 ir 2007-03-28 Nr. 322, kuriais 

patvirtinta Tuskul÷nų rimties parko memorialinio komplekso sukūrimo programa ir muziejaus-

edukacinio centro koncepcija (2010 m. ši koncepcija patikslinta ir detalizuota) Baltajame 

dvarelyje (F. Valickio viloje) įrengta daugiau kaip 70 proc. nuolatin÷s ekspozicijos „Tuskul÷nų 

dvaro paslaptys“ (žr. nuotraukas). Ją numatyta baigti ir atidaryti lankytojams 2011 m. rugpjūčio 

1 d. Remiantis istoriografiniais ir archyviniais duomenimis parengti ekspoziciniai tekstai: 

„Krosnis“, „Tuskul÷nai XVI–XXI a.“, „Totalitarizmo padariniai Lietuvoje 1940–1953 m.“, 

„Tuskul÷nų masin÷ kapaviet÷“, „Mirties nuosprendžių vykdymas 1944–1947 m.“, „Vyskupas 

Vincentas Borisevičius“. Ekspozicijos terminalams sukurta kompiuterin÷ virtuali vaizdin÷ 

medžiaga apie eksponuojamą XVII a. krosnį ir Tuskul÷nų dvaro istoriją.  

Lygiagrečiai atliekant darbus būsimai ekspozicijai „Projektas – homo sovieticus“ 

Tuskul÷nų dvaro rūmuose jau sukurta vizualin÷ ir tekstin÷ medžiaga 5 temoms: „Sovietin÷s 

kasdienyb÷s pilkuma“, „Tradicinių moral÷s ir etikos normų erozija“, „Ateizacija“, „Tautinio 

tapatumo transformacija“, „Vakarų kultūrin÷s įtakos ribojimas“. 
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Būsimos ekspozicijos bendras vaizdas 
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Vykdant įamžinimo programą „Atminimo ženklai, simboliai ir paminklai genocido 

aukoms ir asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams režimams“ 2009 m. 

sukauptomis l÷šomis 2010 m. suprojektuotas ir M÷naičių k. Miknių sodybviet÷je (Radviliškio r.) 

pastatytas paminklas 1949 m. vasario 16 d. LLKS deklaracijai ir ją pasirašiusiems 8 signatarams 

įamžinti. Projekto autorius – Centro skulptorius Jonas Jag÷la. Centro specialistai dalyvavo kaip 

ekspertai vykdant archeologinius šios istorin÷s vietos tyrimus, atkasant ir atstatant bunkerį, taip 

pat Centro Genocido aukų muziejaus darbuotojai suprojektavo ir įreng÷ bunkeryje laikiną 

ekspoziciją. Kariuomen÷s ir visuomen÷s dieną kartu su Radviliškio r. vadovais surengtas 

iškilmingas komplekso atidarymas, kuriame dalyvavo Respublikos Prezident÷, krašto apsaugos 

ministr÷, gausus laisv÷s kovotojų, šaulių ir neabejingų Lietuvos pokario istorijai lietuvių būrys 

(žr. nuotraukas).  

 

 

 

Memorialo atidarymo iškilm÷s 
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Kl÷tel÷, kurioje atstatytas bunkeris 

 

 

 

Atstatyto bunkerio ekspozicija 
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LR Prezident÷ Dalia Grybauskait÷ (šalia sodybos savinink÷ Julijona Mikniūt÷-Petretien÷) 

domisi atstatytu bunkeriu, kuriame 1949 m. vasario 16 d. partizanų vadai pasiraš÷ Deklaraciją 

 

 

Centro l÷šomis organizuoti ir vykdyti archeologiniai kasin÷jimai Balandiškių kaime, Sajų 

sodybos teritorijoje, nustatyta bunkerio vieta, jis atkastas bei ištirti radiniai. 

Informacija apie kitus suprojektuotus ir pastatytus atminimo ženklus pateikta 7 lentel÷je. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. rugs÷jį nutarimais Nr. XI-1017 ir XI-1038 paskelb÷ 

2011 metus Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metais ir Laisv÷s gynimo 

ir didžiųjų netekčių metais. Centro specialistai dalyvavo 1941 m. istorinių įvykių įamžinimo 

programos parengimo ir derinimo procesuose, įsipareigojo atlikti svarbiausius programų darbus, 

kurie atsispind÷s kitų metų ataskaitoje.  
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„Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir sąvado sudarymo“  

programa vykdyta toliau pildant paminklų aprašų kompiuterinę duomenų bazę (žr. 5 lentelę), 

teikiant informaciją Centro svetain÷s interaktyviam žem÷lapiui, inventorinant memorialines 

vietoves ir jose esančius statinius (apie 220 naujų objektų iš 12 savivaldybių, papildyta 17 

savivaldybių 62 objektų duomenys). 

Vykdant „Gyvosios atminties“ programą nufilmuota 40 asmenų – rezistencijos dalyvių ir 

tremtinių, parengtos 5 rašytinių atsiminimų bylos remiantis žymiausių laisv÷s kovų dalyvių, 

buvusių tremtinių, kalinių liudijimais. Nufilmuoti svarbiausi Centro renginiai, padaryta 60 

valandų trukm÷s vaizdo įrašų, 30 valandų filmuotos medžiagos pervesta į DVD sistemą (žr. 5 

lentelę). Surinkti duomenys ir apsvarstytos 60 asmenų, kandidatų valstybiniams 

apdovanojimams, biografijos bei veikla. Iš jų parengti 22 teikimai apdovanoti ir pateikti Krašto 

apsaugos ministerijai.  

Tęsiama programa „Tremties ir kalinimo vietos“. 2010 m. duomenų skaitmeninimui 

išnagrin÷ta 2000 rankraščių, 1935 nuotraukos, medžiaga aprašyta, išanalizuota, nustatytos 39 

naujos kalinimo ir tremties vietos, nufilmuota 40 pasipriešinimo dalyvių (80 val.), paruošta 388 

fotografijos, 1322 negatyvai bei 150 fotoplokštelių apie tremties ir kalinimo vietas 

eksponavimui, gauta 76 nauji atsiminimai (rankraščiai, garso įrašai), 60 eksponatų (žr. 5 lentelę). 

 

Rezistentų teisių komisija išnagrin÷jo 2758 piliečių prašymus suteikti įvairius teisinius 

statusus (žr. 14 ir 15 lenteles). Gauta 308 laisv÷s kovų dalyvių dokumentai antrojo laipsnio 

valstybinei pensijai gauti. Per ataskaitinius metus antrojo laipsnio valstybin÷ pensija paskirta 476 

asmenims, dar 70 laisv÷s kovų dalyvių dokumentai pateikti valstybinių pensijų skyrimo 

komisijai prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos.  

 

PROBLEMOS IR IŠVADOS 

 

Seimo nutarimo „D÷l Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2009 

metų veiklos ataskaitos“ 3 straipsnio 1 dalies siūlymai aiškiai išskirti Centro veiklos prioritetus,  

peržiūrint mokslinio tiriamojo darbo kryptis ir  rengiant programas buvo svarstoma Centro 

padaliniuose, vykdančiuose mokslinius bei istorinius tyrimus, tikslinami programų pavadinimai 

bei temų apimtys. Specialiųjų tyrimų programa „Partizaninio karo žmonių nuostoliai“, patvirtinta 

2005 m., iki šiol visą d÷mesį skyr÷ civilių žmonių žudyn÷ms, kurios KGB archyviniuose 

dokumentuose, kai kada ir žmonių prisiminimuose, priskiriamos laisv÷s kovotojams. Centro 

taryboje ir Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukent÷jusių 

asmenų teisių ir reikalų komisijoje šis klausimas buvo svarstytas ir nutarta nuodugniai tirti visų 

žmonių netektis 1944–1954 metais Lietuvoje (partizanų, jų r÷m÷jų, civilių žmonių, kolaborantų, 
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stribų, sovietin÷s armijos ir NKVD kariškių), sujungti jau turimą informaciją į vieną duomenų 

bazę, kuria gal÷s naudotis visi dirbantieji šioje programoje. 

Mokslinio tyrimo programą „70 metų Lietuvos okupacijai ir aneksijosi bei kovai už 

nepriklausomybę“ nutarta pavadinti „Lietuvos sovietizacija 1940–1941, 1944–1988 m.“ ir 

patvirtinti kaip prioritetinę, taip pat programas „Nacistin÷ okupacija Lietuvoje 1941–1944 m.“ ir 

„Antisovietinis pasipriešinimas 1944–1953 m.“ ir toliau vykdyti kaip prioritetines. 

 

Nors ataskaitiniais metais darbo užmokesčio fondas tebeliko 10 % sumažintas ir realus 

darbo dienų skaičius atitinkamai sumaž÷jo, pagrindin÷s veiklos apimtys įvykdytos Centro 

darbuotojų darbštumo, sąmoningumo ir kantryb÷s d÷ka. Tačiau brangstant Centro 

administruojamų 7 pastatų (Didžioji 17/1, Gedimino 40/1, Žirmūnų 1F – keturi pastatai) 

išlaikymui, gali susidaryti situacija, kad trūks l÷šų pagrindinių funkcijų vykdymui.  
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II. PRIEDAI 
 

1. MOKSLINö TIRIAMOJI VEIKLA 
 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI IR PUBLIKACIJOS 

 
                                                                                                                              1 lentel÷ 

 
Programų pavadinimas 
 

 
Straipsnių/publikacijų 
pavadinimas 

 
Publikacijos vieta 

 
Autorius 

 
„Pirmoji sovietin÷ ir nacistin÷ okupacija.  
Antisovietin÷ ir antinacin÷ rezistencija 

1940–1944 m.“ 
 
 

 
Holokaustas Raseinių 
apskrityje:  
 
Vidukl÷s valsčiaus žydų 
bendruomen÷s 
sunaikinimas (1941 m. 
birželis–rugpjūtis) 
 
Nemakščių valsčiaus žydų 
žūtis 
 

 
Genocidas ir 

rezistencija, 

 
2010, Nr. 1 (27) 
 
 
 
 
Nr. 2 (28) 
 
 
 

 
S. Buchaveckas 
 
 
 
 
 
 

 
Tema  
„Holokaustas Lietuvoje“ 

 
Eksterminacja žydow 
wilenskich i dzieje getta 
Wilenskiego (1941–1944) 
 

 
Pamięc i 
Sprawiedliwosc, 
Nr. 16, IPN 

 
 
 
 

  
Holokaustas Kretingos 
apskrityje 1941 m. vasarą ir 
rudenį 
 

  
A.Rukš÷nas 
 
 

 
Tema  
„Lietuvos karin÷s ir 
policin÷s formuot÷s 
Antrojo pasaulinio karo 
metais“ 

 
Lietuvių policijos Šiaulių 
(14-asis) ir Panev÷žio  
(10-asis) batalionai (1941–
1944 m.) 
 

 
Genocidas ir 

rezistencija,  
2010, Nr. 1 (27)  
 

 
A.Bubnys 
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Bataliony policji litewskiej 
w Lublinie (1941–1943) 
 
 
 

 
Maidaneko 
(Lenkija),  
muziejaus 
žurnalas 

 
A.Bubnys 
 
 
 

 
Lietuvių stojimo į karines-
policines formuotes 
vokiečių okupacijos 
laikotarpiu motyvai 
 

 
 
 
 
 

 
A. Rukš÷nas 
 
 
 
 

 
Lietuvių, tarnavusių 
savisaugos batalionuose, 
dalyvavimo gyventojų 
žudyn÷se motyvai 
 

 
 
 
 
 
 

 
A.Rukš÷nas 
 
 
 
 

 
Studija, skirta lietuvių 
2 (12) policijos bataliono 
istorijai 
 

 
 
 

 
A.Rukš÷nas 
 

 
Sovietiniai partizanai 
1941–1944 m.: represiniai 
(teroristiniai) veiklos 
aspektai 
 

 
Genocidas ir 

rezistencija 

2010, Nr. 1 (27) 
 
 

 
R. Zizas 
 
 
 
 

 

 
Lietuvos interesų gynimas 
Klaip÷dos krašte 1939–
1940 metais 
 

 
Acta Historica 
Universitatis 
Klaipedensis,  
t. XXI 

 
A.Bubnys 
 

 
Lietuvių policijos 
batalionai Ukrainoje  
1942–1944 m. 
 
 

 
Genocidas ir 

rezistencija 

2010, Nr. 1 (27) 
 

 
A.Bubnys 

 

 
1941 m. Birželio sukilimas 
Kretingos, Mažeikių ir 
Telšių apskrityse 
 
 

 
Ten pat,  
Nr. 1 (27) 
 
 
 
 

 
A.Rukš÷nas 
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„70 metų Lietuvos okupacijai ir aneksijai 
bei kovai už nepriklausomybę“ 

 
 
Atlasas „Vakarų Lietuvos 
partizanų sritis“ – 312 psl. 
 

 
Centro leidinys  
 

 
E. Jankauskien÷ 
 

 
Lietuvos laisv÷s kovotojų 
ryšiai su Vakarais 1945–
1954 m. ir jų nuslopinimas 
 

 
Genocidas ir 

rezistencija, 
2010, Nr. 1 (27) 
ir Nr. 2 (28) 

 
A.Makauskas 
 
 
 

 
Šiaur÷s rytų Lietuvos 
partizanų sritis: 
organizacin÷ veikla, ryšiai, 
vadovyb÷ 
 
 

 
Ten pat, 
Nr. 2 (28) 
 
 

 
G. Vaičiūnas 

 

The deportations from 
Lithuania in 1941 and 1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partisan activities in 
Lithuania in 1944–1954 

The End of Cold 

War. Solidarity as 

the Beginning of 

the End of 

Communism. 
Gdańsk: Fundacja 
Centrum 
Solidarności, 
2010  
 
Ten pat 

B. Burauskait÷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Lauraitien÷  

 
„Lietuvos rusifikacija ir sovietizacija. Religin÷s sąmon÷s slopinimas“ 

 
 

 
Sovietų režimo 
nacionalin÷s politikos 
bruožai Lietuvoje 1944–
1953 m. 

 
Genocidas ir 

rezistencija,  

2010, Nr. 2 (28) 

 
M. Pocius 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tema 
„Kultūrinio gyvenimo 
sovietizavimas Lietuvoje 
1940–1990 m. ir jo 
pasekm÷s“ 

 
Sovietmečio opozicin÷ 
elgsena 

 
Ten pat, 
Nr. 2 (28) 

 
V. Klumbys 
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Jaunųjų katalikų sąjūdžio 
santykis su sovietų režimu 
1940–1941 m. 

 
Ten pat, 
Nr. 2 (28) 

 
R. Labanauskas 

 
Monografija 
„Lietuvos laisv÷s byla 
1940–1975 m.“  

 
Centro 
leidinys 
 

 
J. Banionis 
 
 
 

 
Tema 
„Lietuvos laisvinimo byla 
Vakaruose“ 

 
Amerikos lietuvių tarybos 
XX a. 5-ojo dešimtmečio 
vizija – išlaisvinta Lietuva: 
tarp seimin÷s ir 
prezidentin÷s respublikos  

 
Parlamento 
studijos, Nr.8 
 
 
 

 
J. Banionis 

 
Pasaulio Baltų sąjunga  
 
 
 

 
Visuotin÷ lietuvių 
enciklopedija,  
t. XVII 
 

 
J. Banionis 

 
Pavergtųjų Europos tautų 
asambl÷ja 

 

 
Visuotin÷ lietuvių 
enciklopedija,  
t. XVII  

 
J. Banionis 

 

 
Pavergtųjų tautų savait÷ 
Rezoliucijoms remti 
komitetas 

 
Visuotin÷ lietuvių 
enciklopedija,  
t. XVII    
 
 

 
J. Banionis 

 
„Veidu į Lietuvą“ 
programos vaidmuo KGB 
veiklos prieš „Santarą-
Šviesą“ planuose 
 

 
Genocidas ir 

rezistencija, 
2010, Nr. 1 (27) 
ir Nr.2 (28) 
 

 
K. Burinskait÷ 
 
 
 
 

 
Tema 
„KGB Lietuvoje“ 

 
Juozo Žiugždos 
„antisovietin÷“ veikla 
1951–1955 m. agentūrin÷je 
„Metodininkų“ byloje 
 

 
Ten pat, 
Nr. 2 (28) 
 
 

 
V. Selenis 
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Leidinys „KGB in 
Lithuania in 1954–1991“ 
(anglų kalba)  
 
40 naujų KGB dokumentų 
 

 
Centro leidinys 
 
 
 
www.kgbdocumen
ts.eu 

 
K. Burinskait÷ 
L. Okuličiūt÷ 
 
 
K. Burinskait÷ 
L. Okuličiūt÷ 

 

Tema 
„Lenkijos institucijų 
poveikis lietuvių identitetui 
aneksuotoje Rytų Lietuvoje 
1920–1939 m.“  

 
1939–1940 m. lietuvių–
lenkų konfliktas Vilniaus 
krašte 

 
 

 
A.Makauskas 
 

 

 

 

 

KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE  SKAITYTI PRANEŠIMAI 
2 lentel÷ 

Konferencijų, seminarų ir pranešimų 

pavadinimai 

Konferencijos reng÷jai, vieta Pranešimo autorius 

 
„1940 m. Baltijos šalyse: geležin÷ uždanga 
nusileidžia“: 
1) Lietuvių gyventojų pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai 1940–1941 metais 
2) Kultūros sovietizavimo projektai ir pirmieji 
rezultatai (1940–1941) 
 
„Vasario 16-oji Lietuvos istorijoje“ 
 
 
 
„Komunizmo šm÷kla ir jos nusikaltimai“ 
Kruvini b÷gančiųjų p÷dsakai 
 
„Red terror topagraphy“ 
Žudynių Lietuvoje tyrimo problemos okupacijų 
metais 
 
Pranešimas apie holokaustą Biržų apskrityje 
1941 m. 
 
„Intemacjonalizm, czy ... ?“ 
Stanowisko KGB Litewskiej SSR wobec 
„repatriacji“ Polakow do Polski w latach 
1955–1959 i emigracji Žydow na Zachod w 
latach 70–80. XX wieku 
 
 

 
LGGRTC, LR Seimas 
 
 
 
 
 
 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, Genocido aukų 
muziejus, Vilnius 
 
LR Seimas, Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija 
 
Gruzijos H. Boell fondas, 
Tbilisis 
 
 
Seminaras Biržų rajono 
mokytojams, Biržai 
 
Vroclavas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alfredas Rukš÷nas  
 
Arūnas Streikus  
 
 
A. Bubnys 
 
 
 
B. Burauskait÷ 
 
 
B. Burauskait÷ 
 
 
 
A. Bubnys 
 
 
A. Rukš÷nas 
 
 
 
 
 
 



 20 

„Antrasis pasaulinis karas: pergal÷s 
aidas“ Sovietiniai karo belaisviai nacių 
okupuotoje Lietuvoje 1941–1944 metais  
 
Seminaras „Lietuvos okupacijų dilemos“ 
Pranešimas apie holokausto specifiką 
Taurag÷s ir Šilal÷s apskrityse  
 
„Žydų žudyn÷s Gargžduose ir Kretingos 
apskrityje“ 
 
 
 
„Holokausto ypatumai 1941 m. vasarą–
rudenį“ 
 
„Amnestie drogi do zaglady czy 
"legalizacji“? 
Litewska partyzantka niepodleglosciowa 
wobec amnestii sowieckich w latach  
1945–1946 
 
„Kas yra istorija ir ko ji mus moko“ 
 
„Tarptautinių žmogaus teisių muziejų 
federacijos (FIHRM) konferencija“ 
Genocido aukų muziejus – požiūris į žmogaus 
teises šiandien 
 

Sankt Peterburgas 
 
 
 
Šilal÷, mokytojams ir 
švietimo darbuotojams 
 
 
Klaip÷dos r. Lapių 
pagrindin÷ mokykla, 
mokytojams ir švietimo 
darbuotojams 
 
Druskininkai, mokytojams ir 
švietimo darbuotojams 
 
 
Varšuva 
 
 
 
 
Punskas 
 
Liverpulis, Didžioji Britanija 

A. Bubnys 
 
 
 
S. Buchaveckas 
 
 
 
A. Bubnys 
 
 
 
 
A. Rukš÷nas 
 
 
 
A. Bubnys 
 
 
 
 
B. Makauskas 
 
V. Juozevičiūt÷ 

      

 
 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS DARBŲ KRYPTYS 

 
3  lentel÷ 

 

Tyrimo kryptis 

 

Tyrimo turinys 

 
Sovietinių represinių struktūrų veiksmai 
likviduojant pasipriešinimą okupacijai 

 
Partizanų ryšininko M. Leščiaus, partizano St. 
Bulotos, sukil÷lio B. Kuzmos veikla;  
MGB Dalboko ir kitų agentų vaidmuo sunaikinant 
Povilo Lukšio rinktin÷s partizanus; 
Partizanų B. Tamkevičiaus, A. Kašalyno ir 
P. Kavaliausko žūties aplinkyb÷s; 
„Perkūno“ būrio partizanų žūties aplinkyb÷s 

 
Agentų smogikų specialiosios grup÷s veikla 

 
J. Barčio su÷mimo aplinkyb÷s; 
B. Šikaus ir Petr÷no, St. Rinkūno ir St. Roko,  
S. Sabaliausko-Šarkio, K. Laizaičio,  
St. Stankevičiūt÷s nužudymai; 
„Jaunųjų sakalų“ organizacijos likvidavimas 
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Gyventojų tr÷mimai 

 
Sovietinių pareigūnų J. Gailiūno, J. Rumeikos,  
V. Vismino, S. Galinio ir kt. dalyvavimas 
tr÷mimuose 

 
Lietuvos gyventojų žūtys partizaninio karo 
metu 

 
U. Isakovos, T. Danilovos atvejai;  
Kudrešovų šeimos žūtis;  
Var÷nos aps. teritorijoje buvę įvykiai 
 

 
Žydų genocidas Antrojo pasaulinio karo 
metais 

 
Įvykiai Antaliept÷s, Žeimelio, Leipalingio, 
Žemaičių Kalvarijos, Kalvarijos, Salantų, 
Ukmerg÷s, Aukštadvario, Troškūnų, Balninkų  
valsčiuose ir kitur; 
 
VI. Zajančkausko, V. Dervojedaičio, A. Einikio,  
K. Kiaulakio veikla 
 

 
Sovietinių partizanų veiksmai Antrojo 
pasaulinio karo metais 

 
Svigarių šeimos nužudymo aplinkyb÷s   
 

KGB pareigūnų represiniai veiksmai prieš 
disidentus 

Tyrin÷ti archyviniai duomenys apie kunigo  
J. Zdebskio persekiojimą, 
E. Baltiną, E. Eismuntą, P. Vozbutą ir kitus KGB 
pareigūnus, prokurorą J. A. Jakučionį 
 

Ekspozicijai „Tuskul÷nų dvaro paslaptys“ K. Petrulio, S. Skučo, J. Neicelio, K. Višnevskio 
nužudymai 
 

 

 

2. DUOMENŲ BAZIŲ FORMAVIMAS 
 

VARDYNŲ DUOMENŲ BAZöS 

FORMAVIMAS 

 
                                                                                                                                                               4 lentel÷ 

 
Eil. 
Nr. 

 
Šaltiniai 

 
4-am tomui, 
asm. 
 

 
1, 2, 3 
tomams, 
asm.  

 
Partizanų  
duomenų 
bazei, asm. 

 
1. 

 
Baudžiamosios bylos ir baudžiamųjų bylų 
kartotekos 

 
1318 

 
2169 

 
595 

 
2. 

 
Tremties bylos 

 
11 097 

 
814 

 
375 

 
3. 

 
Žuvusių partizanų katalogas ir kitų skyrių 
duomenys apie partizanus, rezistentų bylos 
 

 
626 

 
430 

 
822 
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4. 

 
Anketos, laiškai 

 
14 099 

 
406 

 

 
5. 

 
Įvairios publikacijos, atsiminimai  

   
3 620 

 
6. 

 
Kiti šaltiniai 

 
162 

 
30 

 
42 

  
Iš viso suskaitmeninti duomenys, asm. 

 
27 302 

 
3 849  

 
5 454  

 

 

INFORMACINöS MEDŽIAGOS LYA IR KITUOSE ARCHYVUOSE PAIEŠKA  

BEI KAUPIMAS, CENTRO DUOMENŲ BAZIŲ PILDYMAS 
 

5 lentel÷  

Duomenų baz÷s (d. b.) paskirtis 

 
Ištirta baudž., 
tremties, operat., kt. 
bylų, vnt. 

 
Suskaitmeninta 
/ kopijuota, 
 objektų vnt. 

Perfotografuota 
nuotraukų, vnt. 

 
Istoriniams tyrimams 
Vardyno 4-am tomui (1949 m.) 

 
914 
4316 

 
2262 

– 

Rezistentų teisių komisijos d. b. 4234 248 – 

Tremties ir kalinimo vietų d. b. – – 
1935 nuotr.,  
1322 negatyvai 

Muziejų fondų d. b. 
Tuskul÷nų memorialinio 
komplekso 
Genocido aukų muziejaus 

– 
273 
1042 (partiz.  
arch.) 

1047 
2612 
4656 

– 
106 
420 

Atminimo programos d. b. 160 60 val. 30 

Memorialinių vietų ir statinių d. b. 175 402 – 
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3. INFORMACIJOS TEIKIMAS VALSTYBINöMS 

INSTITUCIJOMS IR PRIVATIEMS ASMENIMS 

 

ISTORINöS-ARCHYVINöS PAŽYMOS VALSTYBINöMS INSTITUCIJOMS  

IR PRIVATIEMS ASMENIMS 

                                                                                                                                                                          6 lentel÷ 

 
Centro padalinys 

A    
Parengta raštų į 
užklausimus  

 
Parengta ir 
išsiųsta istorinių 
pažymų 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS 
 
Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, prezidentūrai 
 

 
2 

Lietuvos Respublikos prokuratūroms, 
Aukščiausiajam Teismui 
 

77 

Valstyb÷s saugumo departamentui 
 

19 

Kitoms įstaigoms 
 

18 

Centro padaliniams 
 

12 

Piliečiams, visuomenin÷ms organizacijoms 
 

3 

 
 
 
25 pažymos 

Rezistentų, nukent÷jusių asmenų statuso 
klausimais 
 

2758 468 

KAM d÷l apdovanojimo kariuomen÷s kūr÷jo  
medaliu 

 36 

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS 
 
Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, prezidentūrai 
 

 
12 

 
Lietuvos Respublikos prokuratūroms, 
Aukščiausiajam Teismui 
 

5 

 
Visuomenin÷ms organizacijoms,  
piliečiams 
 

16 

 
 
90 (3347 
asmenims) 

MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS 
 
Valstyb÷s institucijoms ir piliečiams 
 

 
79 

 
74  



 24 

 
Centro padalinys 

A    
Parengta raštų į 
užklausimus  

 
Parengta ir 
išsiųsta istorinių 
pažymų 

TEISöS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 
 
Valstyb÷s institucijoms ir piliečiams 
 

 
746 

 
189 (II laipsnio 
pensijoms) 

 

 

ISTORINöS-ARCHYVINöS PAŽYMOS  

TEISöSAUGOS INSTITUCIJOMS 

 

                                                                                                                                       7 lentel÷ 

 
Istorinių-archyvinių pažymų turinys 

  
Vykdo Specialiųjų tyrimų skyrius  

 
Armijos Krajovos veikla Lietuvoje 

 
Sovietų valdžios žem÷s reforma Lietuvoje 
 
 
Politinių kalinių kalinimas SSRS 
(iki 1953 m.) 
 

 
 
 
A. Tumavičius  

 
Įvykiai 1941 m. vasarą–rudenį Zarasų 
apskrities Dusetų valsčiuje 
 
 
Marijampol÷s kal÷jimas 1941 m. 
 

 
 
L. Mikelevičius 
 

 
Įvykiai 1941 m. vasarą–rudenį: 
      Kretingos aps. Salantų vls. 
      Taurag÷s aps. Šilal÷s vls. 
      Utenos aps. Mol÷tų vls. 
      Zarasų aps. Rimš÷s vls 
      Seinų aps. (nuo 1941-07-17 Lazdijų aps.) 
      Panev÷žio aps. Kupiškio vls. 
 
Žemaičių apygardos Kardo rinktin÷s Salantų 
kuopos veikla 1946–1950 m. 
 
Žydų žudyn÷s 1941 m. vasarą Telšių aps. 
buvusiuose Rainių, Viešv÷nų ir Gerulių 
dvaruose 

 
 
 
D. Balkyt÷ 
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Įvykiai 1941 m. vasarą Marijampol÷s aps. 
 
Pravieniškių priverčiamojo darbo stovykla 
(1941–1944 m.) 
 
4-ojo savisaugos bataliono reprezentacin÷s 
kuopos veikla 1941–1944 m. 
 
Vilniaus ypatingojo būrio veikla  
1941–1944 m. 
 
 
Žydų žudyn÷s Vyžuonose ir Utenoje 1941 m. 
vasarą 

 
L. Garbenčius 
 

 
Įvykiai 1941 m. rugpjūčio–rugs÷jo m÷n. 
Zarasų aps. Antaliept÷s vls. 
 
Įvykiai Šiaulių apskrityje Žeimelio valsčiuje 
1941 m. vasarą. 

 
B. Šeškait÷ 
 

 
1941 m. birželio įvykiai Panev÷žio apskrityje 
 
Partizanų vykdytos mirties bausm÷s 
 

 
 
V. Adžgauskait÷ 
 

 
1951 m. spalio m÷n. 2–3 d. Vilniaus sr. 
gyventojų tr÷mimas 

 
V. Vildžiūnas 
 

 
LLA Povilo Lukšio rinktin÷  

 
J. Lesien÷ 

 
Terminas „Baltieji sukil÷liai“ 
 
Specialisto išvada ikiteisminiame tyrime  
Nr. 85-2-00008-08 d÷l tr÷mimų 

 
 
R. Narvydas 
 

 

 

 

SĄRAŠAI PAGAL VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ,  

VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR  

ASMENŲ UŽKLAUSIMUS 
                                                                                                                                                        8 lentel÷ 

 
Dokumento pavadinimas 

 
Turinys 

 
Represuotų asmenų sąrašai pagal vietoves 
Lietuvoje 

Var÷nos rajono, Mergežerio kaimo gyventojai 

 Dauj÷nų valsčiaus gyventojai 
 Akmen÷s rajono gyventojai 
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 Balninkų valsčiaus gyventojai 
 Joniškio rajono gyventojai 
 Rokiškio rajono gyventojai 
 Šeduvos valsčiaus gyventojai 
 Anykščių rajono gyventojai 
 Utenos rajono gyventojai 
1941 m. tremtinių sąrašas Jakutija, Trofimovskas 
1945 m. tremtinių sąrašas Tadžikija 
1941 m. ištremtieji žydų tautyb÷s Lietuvos gyventojai 

žydų tautyb÷s Lietuvos gyventojai 
sušaudytieji Kraslage  
sušaudytieji Sverdlovsko sr.  
kalintieji Karelijoje 

1941 m. suimtieji 
 

kalintieji Perm÷s sr. lageriuose 
Statistiniai duomenys vaikai, mirę tremtyje 
Partizanų sąrašas Pakruojo ir Pasvalio rajonuose veikę partizanai  

 

 

4. ATMINIMO ĮAMŽINIMO DARBAI 

SUPROJEKTUOTA IR PASTATYTA 

ATMINIMO ŽENKLŲ 

9 lentel÷ 

Darbo kryptis Paminklo vieta 
 

Suprojektuota ir  
pastatyta  

 

 
I. Paminklas LLKS 1949 m. Vasario 16-osios deklaracijai  
   M÷naičių k. Radviliškio r. 
II. Memorialin÷ lenta partizanams broliams Baliukevičiams  
    Alytuje 
III. Tipiniai atminimo ženklai:  
1. Alytaus r. Jackonių ir Rakatanskų kaimuose (2 vnt.) 
2. Lazdijų r. Girait÷s kaime (1 vnt.)  
3. Jurbarko r. Eleonoravos miške (1 vnt.) 
4. Klaip÷dos r. Ais÷nų miške (1 vnt.) 
5. Šakių r. Dobilaičių kaime (1 vnt.) 
6. Biržų r. Biržų giria (1 vnt.) 
7.  Panev÷žio r. Baroniškių ir Juodikonių kaimuose (2 vnt.) 
8. Utenos r. Polekniškio kaime (1 vnt.) 
9. Skuodo r. Kernų kaime (1 vnt.) 
10. Telšių r. Peklin÷s miške (1 vnt.)  

 
Projektai 

 
1. Paminklas LLKS 1949 m. partizanų vadų suvažiavimui  
     Sajų sodyboje Balandiškių k., Radviliškio r. 
2. Tipinio atminimo ženklo projektiniai siūlymai sovietų  
      išnaikintoms Lietuvos totorių kapin÷ms, kaimams ir kt. vietoms  
     pažym÷ti 
3. Tipinio atminimo ženklo projektiniai siūlymai sunaikintoms  
      tremtinių ir politinių kalinių kapin÷ms Rusijoje 
4. Tipinio atminimo ženklo projektiniai siūlymai LLKS  
     1949 m. Vasario 16-osios deklaracijos signatarų gimtosioms  
     vietoms pažym÷ti 
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5. MUZIEJINö IR EDUKACINö VEIKLA 
 

RENGINIAI IR PARODOS 

10 lentel÷ 

 
Renginio pavadinimas 

 
Partneriai 

 
Jadvygos Bieliauskien÷s piešinių paroda 

 
Žilvinas Bieliauskas 

 
FOTOGRAFIJŲ PARODOS: 
    „Ir jie mok÷jo džiaugtis“ 
    „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų 
pus÷s“  
     Kun. Jono Augustausko fotografijos 
 

 
 
Valstyb÷s atkūrimo 20-mečiui 
Trakų r. kultūros centras 

 
Diskusija „Stalino GULAG’as ir mes“, dalyvavo  
prof. Algis Jonas Geniušas 

 
projektas  „Sielvarto stotys“ 

 
Diskusija „Sovietinių laikų paveldas Baltarusijoje:  
istorija ir kultūra, komunistinio režimo represijos, 
 ateizmo politika“ 

 
Baltarusijos istorikai 

 
Lietuvos okupacijos pradžios 70-mečio min÷jimas Ūtos 
kaime (Var÷nos r.),  pasieniečio A. Barausko nužudymo 
vietoje 

 
Krašto apsaugos ministerija, 
Pasieniečių muziejus  

 
Partizanų pagerbimo, kariuomen÷s ir visuomen÷s 
vienyb÷s dienos min÷jimas: 
M÷naičiuose (Radviliškio r.) 
Vilniuje, Vingio parke 

 
Krašto apsaugos ministerija 
Radviliškio rajono savivaldyb÷ 

 
Apskritojo stalo diskusija „Sovietinių laikų paveldas 
Lietuvoje: vakar ir šiandien“ 

 
Europos humanitariniame 
universitete 

 
Baltarusių dokumentinio filmo „Užgintasis Kristus“ 
pristatymas  

 

 
1944–1947 m. nužudytųjų ir Tuskul÷nuose užkastųjų 
atminties diena 
 

 

 
Paroda „Lietuviais esame mes gimę“ 

 
Pasaulio lietuvių bendruomen÷ 

 
Akcija „Uždek žvakelę“ 1932–1933 m. badmečio 
aukoms Ukrainoje pamin÷ti 

 
Ukrainos Respublikos ambasada 

 
KILNOJAMOSIOS  PARODOS: 
„Smurto kronika: Lietuva 1939–1941“ 
 

 
1) Buv. Stasi kal÷jime – 
Hohenschonhauseno 
memorialiniame muziejuje Berlyne  
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Renginio pavadinimas 

 
Partneriai 

 
 
 
 
 
„Karas po karo: ginkluotas 
 antisovietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje 1944–1953 m.“  
 
 
 
 
 
„Mes nemirę“ 
 
 
 
 
„Arm÷nų genocidas. 1915 metai“  
 

2) Tuskul÷nų rimties parko 
memorialiniame komplekse 
3) Utenos kraštotyros muziejuje 
 
1) Sankt Peterburge 
2)Tuskul÷nų rimties parko 
memorialiniame komplekse 
3) Krašto apsaugos savanorių 
paj÷gų štabe Vilniuje 
4) Lietuvos Respublikos Seimo 
rūmuose 
5) Radviliškio m. kultūros centre 
 
1) Žaslių vidurin÷je mokykloje  
2) Obelių istorijos muziejuje 
3) M÷naičiuose (Radviliškio r.) 
4) Pasieniečių muziejuje 
 
Tuskul÷nų rimties parko 
memorialiniame komplekse 
Pasieniečių muziejuje 

 

 

 

MUZIEJŲ LANKOMUMAS 

                11 lentel÷ 

 

Lankomumas 

 

Iš viso 

 

Moksleivių 

 
Priimta lankytojų 

 

42 204 

 

10 219 

Pravesta ekskursijų 631 395 

Pravesta edukacinių užsi÷mimų  – 117 

Tuskul÷nų rimties parko memorialiniame 
komplekse 

4 000 152 
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DARBAI TUSKULöNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIAME KOMPLEKSE 

 

12 lentel÷ 

 

Ekspozicijos ir renginiai   

 

Eksponatai, darbai 

 
„Tuskul÷nų dvaro paslaptys“: 

 

         skaitmeninta dokumentų 7192 vnt. 
         sukaupta ir parengta eksponatų 31 
         parengta ekspozicijos teminių tekstų 6 
        aprašyta eksponatų 31+41 
„Projektas – homo sovieticus“  
        parengta ekspozicijos teminių tekstų  
        sukaupta ir parengta eksponatų 30 naujų, 292 atrankai 
Parengta ir pravesta:   
        renginių 18 
        pažintinių ekskursijų 50 
Priimta lankytojų  4 000 
Demonstruota dokumentinis filmas „Tuskul÷nų paslaptis“ 31 kartą 
 

  

DARBAI GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS FONDE 

 

13 lentel÷ 

 

Rinkinių ir muziejinių eksponatų skaitmeninimas,  

apskaita ir priežiūra  

 

Vnt. 

 
Sukaupta  

 
1773  

     pagrindiniam fondui 436 
     pagalbiniam fondui 193 

 
Suskaitmeninta apskaita 

 
1047 

     pagrindiniam fondui 852 
     pagalbiniam fondui 195 
 
Įrašyta į rankraštines inventorines knygas 

 
601 

     pagrindiniam fondui 563 
     pagalbiniam fondui 38 
 
Suskaitmeninti (skenuota ir fotografuota) eksponatai 
rinkinių duomenų bazei 

 
4 656  
(6702 objektai) 

     Lietuvos gyventojai kal÷jimuose ir tremtyje  1107 (305 objektai) 
     Ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas  1134 (1684 objektai) 
     Sovietinių represinių žinybų veikla 840 (1423 objektai) 
     Nepriklausomos Lietuvos rinkinys 410 (436 objektai) 
     Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 123 (40 objektai) 
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     Prisik÷limo apygardos partizanų archyvas    1042 
Programos „Tremties ir kalinimo vietos“ fotografijos 705 (negatyvai) 
Pateikta specialistams konservuoti eksponatų  673 (777 objektai) 
 
Kiti darbai 

 

 
Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus partizanų dokumentai 

 
706  

Parengti eksponatai ir aprašai kartu su IPN (Varšuva) rengiamai parodai 
„Lenkijos internuotieji kariai Lietuvoje 1939–1940 m.“  
 

 

Filmas „Gedimino prospektas 36 (dabar – 40) 1941–1944 m.“ naujai 
Genocido aukų muziejaus ekspozicijai 3-ioje kameroje 

 

 

 

 

 

6. PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) 

TEISIŲ KOMISIJOS VEIKLA 

 

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS DARBO REZULTATAI 

                                                                                                                                        14 lentel÷ 

 

Teisinis statusas 

 

Pasiūlyta 

pripažinti 

 

Pasiūlyta 

nepripažinti 

 

Išduota teisinio 

statuso pažym÷jimų 

 
Kario savanorio  
teisinis statusas 
 

 
 

59 

 

23 

 

60 (išduotas 1 

vietoj prarasto) 

Laisv÷s kovų 
dalyvio teisinis 
statusas 

 
 

157 

 

65 

 

158 (išduotas 1vietoj prarasto) 

 
Nuo okupacijų 
nukent÷jusio 
asmens teisinis 
statusas 

 
1132 

 
186 

 
1515 (dalis iš 2009 m.,  
172 vietoj prarastų) 

Iš viso 1348 274 1733 
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PARENGTA PAŽYMŲ IR TEIKIMŲ 

                                                                                                     15 lentel÷ 

 
Parengto dokumento turinys 

 
Vnt. 

 
Apie karių savanorių laisv÷s kovų dalyvių žūtį (mirtį)  

  
45 

 
D÷l valstybin÷s pensijos ir valstyb÷s paramos rezistentams 
skyrimo 

 
114 

 
Dokumentai d÷l pirmojo laipsnio valstybin÷s pensijos 
skyrimo 

 
6 

 
D÷l antrojo laipsnio valstybin÷s pensijos skyrimo  

 
364 

 
D÷l apdovanojimo  kariuomen÷s kūr÷jų savanorių medaliu 

 
28 

 
D÷l kario laipsnio žuvusiems partizanams suteikimo 

 
8 

Sąrašai asmenų, pretenduojančių į teisinius statusus 
(„Tremtinyje“) 

7 (162 asm.) 

 
Sąrašai asmenų, kuriems pripažinti teisiniai statusai 
 

 
12 

 

 

7. LEIDYBA IR INFORMACIJOS APIE  

CENTRO VEIKLĄ SKLAIDA 

 

LEIDYBOS SKYRIAUS VEIKLA 

Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema literatūrą 

šalyje iš esm÷s kryptingai ir nuosekliai leidžia tik Centro Leidybos skyrius. 

2010 m. išleisti 8 leidiniai (žr. 8 pav.), kurių apimtis – 153,25 spaudos lanko:  

 

IŠLEISTI LEIDINIAI 

1.  Juozas Banionis. Lietuvos laisvinimas Vakaruose.  800 egz.,  30,75 sp. l. 

1. Albertas Ruzgas. Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai. Okupacijų metai, 1940–1989.  

600 egz., 15,5 sp. l. 

3. Juozas Jankauskas. 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje. 1000 egz., 33,75 sp. l. 

4.  KGB in Lithuania in 1954–1991. 1000 egz., 3 sp. l.  

5. Lietuviai Arktyje. 1000 egz., 8,5 sp. l.  

6. Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas. 2000 egz., 39 sp. l. 
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ŽURNALAS 

7. Genocidas ir rezistencija, Nr. 27. 250 egz., 12 sp. l. 

8. Genocidas ir rezistencija, Nr. 28. 300 egz., 10,75 sp. l.  

Leidybos skyriaus Informacinio centro veikla: visuomen÷ per žiniasklaidos priemones 

operatyviai buvo informuojama apie Centro renginius, knygų pristatymus, parodas, parengta 

moksleiviams istorin÷ pažintin÷ ekskursija po buvusią Dainavos apygardą. Informacinio centro 

įkūrimas pasiteisino – atsirado galimyb÷ bendrauti ne tik su vietiniais knygų pirk÷jais, bet ir 

svečiais iš užsienio, pristatyti jiems knygų turinį. Vykstanti leidinių populiarumo ir paklausos 

steb÷sena parod÷, kad populiariausios knygos:  

– užsienio kalba: „The Holocaust in Lithuania“, „Karas po karo“ prancūzų–lietuvių k., 

„Siberija“ anglų k., „Nežinomas karas“ anglų k., „Partizano Dzūko dienoraštis“ anglų k.  

– lietuvių kalba: „Partizano Dzūko dienoraštis“, Lietuvos gyventojų genocidas III t., CD 

Lietuvos partizanų dainos „Už laisvę ir t÷vynę“, A. Ruzgas „Rezistentų pogrindiniai 

periodiniai leidiniai“, R. G. V÷liūt÷ „Partizanai“.  

Per 2010 m. Informaciniame centre parduotas 691 Centro leidinys.  

Leidybos skyrius yra Lietuvos leid÷jų asociacijos (LLA) narys (ši asociacija 2003 m. tapo 

Europos leid÷jų asociacijos nare). Tai sudar÷ galimybę 2010 m. ne tik dalyvauti Vilniaus knygų 

mug÷je, bet ir naujausius Centro leidinius eksponuoti tarptautin÷se knygų mug÷se, patekti į mugių 

leidžiamus katalogus.  

2010 m. už parduotus leidinius gauta 71 817 Lt (visos gautos l÷šos naudojamos tik 

leidybai).  
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Apie Centrą, Genocido aukų muziejų ir Tuskul÷nų rimties parko memorialinį kompleksą 

parengta ir pateikta informacija leidiniams „Vilnius in your pocket“, „Viskas turizmui“, UAB 

„Infoterminalui“, dienraščiui „Verslo žinios“, BNS žinių agentūrai, interneto portalui „Lietuvos 

muziejai“ bei Vilniaus miesto savivaldyb÷s interneto svetainei, LRT laidai „Gyvoji istorija“ ir 

kita. Parengti ir publikuoti 3 straipsniai žurnale „Kelion÷“, 2 straipsniai žurnaluose „Valstyb÷“ ir 

„Karys“, pasakojantys apie Lietuvos partizanų kovas.  

Interaktyviame projekte „Laisv÷s kryžkel÷s“ kartu su režisieriumi L. Raudoniu 

sukurtos ir pateiktos svetain÷je www.bernardinai.lt laidos: 

1. Algimantas ir Mindaugas Černiauskai. Sniegutis  

2. Neįvardytas Dzūkijos partizanų dainius 

3. Atrastas reikšmingiausias Lietuvos partizanų archyvas 

4. Pietų Lietuvos partizanų sritis 

5. Atkastas svarbiausias Lietuvos partizanų bunkeris 

6. Romo Kauniečio laisv÷s kovų archyvas 

7. Lietuvos partizanų fotografijos – iš nebūties sugrįžusios pokario įvykių liudinink÷s 

8. Lietuvių policijos batalionai Antrojo pasaulinio karo metais  

9. „Raudonasis teroras...“ Lietuvoje. 

 

 

8. KITŲ SKYRIŲ VEIKLA 

 

SEKRETORIATAS  

Parengtos Centro Dokumentų valdymo taisykl÷s.  

Patikrintos Memorialinio departamento bylų tvarkymas bei Atminimo programų skyriaus 

vaizdo ir garso dokumentų valdymas, įforminimas, pateikimas Centriniam valstyb÷s archyvui.  

Paruoštos ir perduotos 2008 m. dokumentų bylos į Centro archyvą.  

Su Lietuvos valstyb÷s naujuoju archyvu suderintas 2010 m. dokumentų registrų sąrašas, 

2010 m. dokumentacijos planas, Laisv÷s kovų dalyvių, karių savanorių ir nukent÷jusių asmenų 

teisinio statuso bylų bei Centrin÷s prašymų pri÷mimo komisijos dokumentų bylų saugojimo 

terminas. Dalyvauta LGGRTC aukų r÷mimo ir atminimo įamžinimo fondo veiklos revizijoje: 

patikrinta parama paminklams statyti, leidiniams ir nukent÷jusiems asmenims. Parengta 

Revizijos komisijos ataskaita.  

Gauti iš įvairių institucijų ir asmenų ir registre užregistruoti 2039 raštai, 6 

bendradarbiavimo sutartys, išsiųsti 227 raštai ir 2091 laiškas.  
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1. Centro archyvo tarnybinio naudojimo bylų (dokumentų) fondas  

1.1. Centro archyvo tarnybinių bylų (dokumentų) fondas – 93 729 bylos:  

1.1.1. rezistentų bylų – 7219 vnt. bylų;  

1.1.2. nukent÷jusių asmenų (pripažintų) – 84884 vnt. bylų;  

1.1.3 nukent÷jusių asmenų (nepripažintų) – 1626 vnt. bylų.  

2. Centro archyvo veiklos statistiniai duomenys:  

2.1. Centro archyvo tarnybinio naudojimo asmens bylų fondas  93 729 vnt.  

2.2. Gauta užsakymų d÷l bylų išdavimo per 2010 metus      749 vnt. 

2.3. Iš Centro archyvo išduota tarnybiniam naudojimui  4188 vnt. 

2.4. Perimta iš RT Komisijos į Centro archyvą bylų   931 nauja byla 

2.5. Perimta Centrin÷s prašymų pri÷mimo komisijos bylos  3949 bylos 

 

 

TEISöS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO  

SKYRIAUS VEIKLA 

 

Centras buvo atstovaujamas: 3 bylose Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, 5 bylose 

Vyriausiajame administraciniame teisme, 8 bylose Vilniaus apygardos administraciniame teisme, 

3 bylose bendros kompetencijos teismuose.  

Per metus pateikta 189 asmenų dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. 2010 

m. antrojo laipsnio valstybin÷ pensija yra paskirta 363 laisv÷s kovų dalyviams. Iš viso antrojo 

laipsnio valstybin÷ pensija jau paskirta 2829 laisv÷s kovų dalyviams.  

Parengta 746 oficialūs raštai institucijoms Centro veiklos ir kitais klausimais.  

Dalyvauta LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams ir nuo okupacijų 

nukent÷jusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pasitarimuose:  

d÷l Aukų r÷mimo fondo; d÷l Fondo teisinio statuso;  

d÷l nacių okupacijos (holokausto) aukų gelb÷tojų teisinio statuso;  

d÷l asmenų, gimusių ne v÷liau kaip per 10 m÷nesių nuo t÷vų tremties pabaigos, 

pripažinimo tremtiniais. 

Derintas „Susitarimo su Rusijos Federacija d÷l karių ir civilių karo ir represijų aukų 

kapaviečių“ projektas; sutartis tarp Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, 

Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lenkijos Tautos atminties instituto d÷l bendradarbiavimo 

leidybin÷s veiklos srityje.  

Teiktos išvados d÷l: 

LR valstyb÷s apdovanojimų įstatymo 4, 7, 19 straipsnių papildymo ir pakeitimo, įstatymo 

III skyriaus papildymo aštuntuoju skirsniu ir 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto; LR 
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Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l Lietuvos Respublikos valstyb÷s apdovanojimų įstatymo 4, 7, 19 

straipsnių papildymo ir pakeitimo, įstatymo III skyriaus papildymo aštuntuoju skirsniu ir 42 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projekto;  

LR pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo 4 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto;  

LR Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l Lietuvos Respublikos Lietuvos nepriklausomyb÷s akto 

signatarų statuso įstatymo 6 ir 9 straipsnių bei priedelio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-

418“;  

LR Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. birželio 13 d. 

nutarimo Nr.579 „D÷l pri÷jimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų 

dokumentų ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.  

Parengtas Centro Tarybos darbo reglamentas.  

Parengta: 118 įsakymų projektų personalo administravimo klausimais; 383 įsakymų 

projektai d÷l kasmetinių atostogų; 18 įsakymų projektų d÷l komandiruočių; 44 įsakymų projektai 

kitais personalo veiklos klausimais; registruoti 208 įsakymai veiklos klausimais; inicijuota 9 

valstyb÷s tarnautojų pareigybių aprašymų atnaujinimai, 7 skyrių nuostatų atnaujinimai, 34 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginių nuostatų atnaujinimai; išsiųsta Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybai 102 pranešimai.  
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APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLA 

 

Centras iš valstyb÷s biudžeto finansuojamų programų vykdymui 2010 m. gavo ir 

panaudojo 4 967,1 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:  

4 564,4 tūkst. Lt programai „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei 

įamžinimas “ (t.y. 1191,6 tūkst. Lt mažiau nei 2009 m.);  

132,7 tūkst. Lt „Specialiajai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo ir 

įamžinimo programai“.  

Centro darbai vykdomi pagal programas, tai leidžia efektyviai ir lanksčiai naudoti 

skiriamas l÷šas. Centro darbo planus ir laiko grafikus tvirtina Centro taryba. 

 

 

 

CENTRO 2010 M. IŠLAIDOS  

                                                                                                                                            16 lentel÷    

Išlaidų pavadinimas Suma, tūkst. Lt 

 

I. Bendros paprastosios Centro išlaidos (1+2+3+4) 
4.351,8 

 
1. Darbo užmokestis pinigais: 

2.510,0 

1.1. Leidybos skyrius 88,5 

1.2. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas 
417,5 

1.3. Memorialinis departamentas 
307,3 

1.4. Genocido aukų muziejus 
408,6 

1.5. Tuskul÷nų rimties parko memorialinis kompleksas 
101,2 

1.6. Specialiųjų tyrimų skyrius 
480,5 

1.7. Informacinių sistemų priežiūros skyrius 
129,0 

1.8. Kiti skyriai (Ūkio, Teis÷s ir personalo, Direkcija, Sekretoriatas, Apskaitos) 
577,4 

2. Socialinio draudimo įmokos 
777,4 

3. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos: 
1.052,9 

3.1.  Ryšių paslaugos 
80,2 

3.1.1. Abonentinių telefonų, duomenų perdavimo linijų  ir kitos paslaugos (AB 
„TEO LT“, Vyriausybinių ryšių centras, VĮ „Infostruktūra“) 

44,1 

3.1.2. Interneto paslaugos, skirtosios linijos mokestis (AB „TEO LT“,  UAB 
„Acta iuventus“) 

17,5 

3.1.3. Mobilaus ryšio paslaugos (UAB „Omnitel“) 
8,0 

3.1.4. Pašto paslaugos (AB „Lietuvos paštas“) 
10,6 

3.2.  Transporto išlaikymas 
48,8 
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3.2.1. Degalų įsigijimas 
25,4 

3.2.2. Automobilių parkavimo paslaugos (stov÷jimo vietų, saugojimo) 
6,8 

3.2.3. Automobilių priežiūros paslaugos (taisymo, draudimo, plovimo ir pan.) 
7,0 

3.2.4. Kompensacijos už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos 
reikm÷ms 

9,6 

3.3.  Spaudiniai (leidinių įsigijimas bibliotekai, prenumerata) 
5,9 

3.4.  Kitos prek÷s (ūkinių, raštin÷s reikmenų ir smulkaus inventoriaus 
įsigijimas) 

93,1 

3.5.  Komandiruočių išlaidos 
16,6 

3.6.  Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros) einamasis remontas 
14,6 

3.7.  Kvalifikacijos k÷limas 
9,8 

3.8.  Komunalin÷s paslaugos: 
333,4 

3.8.1. Šildymas 
132,1 

3.8.2. El. energija 
196,7 

3.8.3. Vandentiekis 
4,6 

3.9.  Kitos paslaugos: 
450,5 

3.9.1.  Planiniai mok÷jimai: 
27,7 

3.9.1.1. Steb÷jimo ir reagavimo paslaugos (UAB „Vilniaus skydas“) 
12,2 

3.9.1.2  Apsaugos paslaugos (UAB „Stipatorius“) 
1,5 

3.9.1.3. Šiukšlių išvežimas (UAB „VSA Vilnius“, Lietuvos apeliac. teismas) 
6,9 

3.9.1.4. Kilim÷lių keitimas Genocido aukų muziejuje ir Tuskul÷nų rimties 
parke (UAB „Adesoma“) 

2,2 

3.9.1.5. Darbo užmokesčio programos aptarnavimas (UAB „Stekas“) 
1,9 

3.9.1.6. Deratizacija ir dezinfekcija (UAB „Vilniaus profilaktin÷s 
dezinfekcijos stotis“) 

0,6 

3.9.1.7. Virtualaus serverio genocid.lt m÷n. mokesčiai, registracijos pratęsimas  
(UAB „Hostex“) 

1,1 

3.9.1.8. Teisin÷ sistema „Litlex“ (VĮ „Teisin÷s informacijos centras“) 
0,9 

3.9.1.9. Programos „Telehansa“ mokestis  
0,4 

3.9.2.  Kitos bendros Centro  ūkin÷s išlaidos: 
19,4 

3.9.2.1. Sąmatos sudarymas bei fizin÷s saugos tvarkos aprašas pastate Didžioji 
g.17/1 

6,1 

3.9.2.2. Tuskul÷nų rimties parko bei Genocido aukų muziejaus pastatų 
lietvamzdžių ir latakų šildymo sistemos patikros ir remonto darbai  

4,2 

3.9.2.3. Tuskul÷nų rimties parko vilos ir rūmų pastatų latakų valymas 
1,1 

3.9.2.4. Gesintuvų patikrinimas bei užpildymas  
0,8 

3.9.2.5. Inventoriaus bei pastatų priežiūra, smulkūs remonto darbai 
3,4 

3.9.2.5. Kondicionierių priežiūra Genocido aukų muziejuje 
1,6 
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3.9.2.6. Pavojaus mygtuko įrengimas, pajungimo mokestis Didžioji g. 17/1 
0,5 

3.9.2.7. Užuojautos-nekrologai, vainikai  
0,6 

3.9.2.8. Kitos smulkios ūkio  išlaidos 
1,1 

3.9.3.  Kitos bendros Centro veiklos išlaidos: 
22,8 

3.9.3.1. Dokumentų kopijavimo paslauga Lietuvos ypatingajame archyve 
2,8 

3.9.3.2. BNS spaudos centro paslaugos metams pagal sutartį  
0,5 

3.9.3.3. Reprezentacin÷s išlaidos  
2,2 

3.9.3.4. Informacijos ir reklamos paskelbimas „Viskas turizmui 2011“ 
4,0 

3.9.3.5. Informacijos ir reklamos paskelbimas „Visa Lietuva.lt 2011“ 
0,3 

3.9.3.6. Reklama leidinyje „Mokytojo knyga 2010–2011“ 
2,1 

3.9.3.7. Paraiškų d÷l ES programos „Europa piliečiams“ paramos 3 
projektams, skirtiems 1941 m. vykusioms sovietų ir nacių represijoms 
Lietuvoje parengimas (seminaro organizavimas, ekspozicijų ir leidinio 
parengimas, atsiminimų archyvo prieinamumo visuomenei didinimas)  

9,0 

3.9.3.8.  Lenkijos spaudoje paskelbta LGGRTC užuojauta d÷l Lenkijos tautos 
atminties instituto prezidento Januš Kurtyka žūties 

1,3 

3.9.3.9.  Vertimo paslaugos 
0,5 

3.9.3.10. Kitos smulkios veiklos  išlaidos 
0,1 

3.9.4.  Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos: 
380,6 

3.9.4.1.  Leidybos skyrius: 
169,7 

3.9.4.1.1  Leidinių sukūrimo autoriniai atlyginimai (atlyginimas pagal aktus ir 
darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis ) 

77,0 

3.9.4.1.2. Centro leidinių spaudos darbų paslaugos 
68,0 

3.9.4.1.3. Centro leidinių vertimo darbų paslaugos 
2,9 

3.9.4.1.4. Sumok÷ta Laptevų jūros tremtinių brolijai „Lapteviečiai“ už knygą 
„Lietuviai Arktyje“ pagal bendradarbiavimo sutartį 

19,1 

3.9.4.1.5. Dalyvavimo knygų mug÷se išlaidos 
2,4 

3.9.4.1.6. 2010 metų nario mokestis Lietuvos leid÷jų asociacijai 
0,3 

3.9.4.2.  Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas: 
66,7 

3.9.4.2.1. Mokslo tiriamųjų programų autoriniai atlyginimai (atlyginimas pagal 
aktus ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis ) 

59,9 

3.9.4.2.2. Vardyno duomenų baz÷s unifikavimas, programų analiz÷ ir 
paprogram÷s sukūrimas p/l autorinę sutartį  (atlyginimas pagal aktą ir 
darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis ) 

2,2 

3.9.4.2.3. Konferencijos „1940 m. Baltijos šalyse: geležin÷ uždanga 
nusileidžia“ 2010.06.16 d. organizavimo išlaidos  

1,7 

3.9.4.2.4. Konferencijos „Komunizmo šm÷kla ir nusikaltimai“ išlaidos 
2,8 

3.9.4.2.5. Kitos veiklos išlaidos 
0,1 

3.9.4.3.  Memorialinis departamentas: 
54,3 
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3.9.4.3.1. Pagal programą „Tremties ir kalinimo vietos“ autoriniai atlyginimai 
(atlyginimas pagal aktus ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo  
mokestis ) 

11,3 

3.9.4.3.2. Pagal programą  „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių 
inventorizacijos ir sąvado sudarymas“ autoriniai atlyginimai  (atlyginimas 
pagal aktus ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis ) 

1,6 

3.9.4.3.3. Prisik÷limo apygardos štabo bunkerio tyrimai Radviliškio raj., 
Balandiškių kaime, Sąjų sodyboje (autorinis atlyginimas pagal aktą ir 
darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis ) 

5,8 

3.9.4.3.4. Programos  „Pokario istorija jaunimui“ moksleivių konkurso 
„Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ organizavimo  išlaidos 
(autoriniai atlyginimai ir kitos organizacin÷s išlaidos)  

4,1 

3.9.4.3.5. Programos „Pokario istorija jaunimui“ moksleivių piešinių 
skenavimas, koregavimas, retušavimas, perfotografavimas gal skaitmeninimas 

8,2 

3.9.4.3.6. Programos  „Gyvosios atminties programa“ archyvin÷s video 
medžiagos apdorojimas  

1,0 

3.9.4.3.7. Atmintinų dienų renginių organizavimo išlaidos 
0,9 

3.9.4.3.8. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei pastatymas  
17,4 

3.9.4.3.9. Keleivių grup÷s nuvežimo paslaugos Vilnius–M÷naičiai–Vilnius 
2010-11-22  

1,1 

3.9.4.3.10. M÷nesinis transporto bilietas vykimui į archyvus 
1,2 

3.9.4.3.11. Darbai pagal rangos sutartį d÷l atmintinų lentų (2 vnt. - lietuvių ir 
anglų kalbomis), skirtų 1945-12-15 Merkin÷s miestelio partizanų puolimo 65-
iui pažym÷ti ant koplytstulpio pastatyto Merkin÷je pagaminimas 

1,7  

3.9.4.4.  Genocido aukų muziejus: 
35,2 

3.9.4.4.1. Restauravimo ir konservavimo  darbai 
14,1 

3.9.4.4.2. Kilnojamosios parodos „Smurto kronika“ pakartotinis leidimas 
11,5 

3.9.4.4.3. Nuotraukų gamyba kilnojamai parodai 
2,2 

3.9.4.4.4. Leidinio apie sovietinį paveldą Vilniaus mieste koncepcijos 
sukūrimas ir iliustracin÷s bei tekstin÷s medžiagos sudarymas (autorinis 
atlyginimas ir  ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis)  

2,7 

3.9.4.4.5. Vertimo paslaugos  
1,9 

3.9.4.4.6. Plakatų, skirtų Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio 45-ųjų žūties 
metinių min÷jimo renginiams, spauda  

0,3 

3.9.4.4.7. Renginių organizavimo išlaidos 
0,3 

3.9.4.4.8. Lietuvos muziejų asociacija: nario mokestis už 2011 m. 
0,5 

3.9.4.4.9. Kitos smulkios muziejaus veiklos išlaidos 
1,7 

3.9.4.5.  Tuskul÷nų rimties parko memorialinis kompleksas: 
43,8 

3.9.4.5.1. Autoriniai darbai – tekstų Tuskul÷nų muziejaus ekspozicijoms pagal 
numatytas temas parengimas (atlyginimas pagal aktus ir darbdavio valstybinio 
socialinio draudimo mokestis ) 

31,2 

3.9.4.5.2. Tuskul÷nų aukų palaikų identifikaciniai tyrimai 
9,0 

3.9.4.5.3. Vertimo paslaugos  
2,6 
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3.9.4.5.4. Renginių organizavimo išlaidos 
0,1 

3.9.4.5.5. Plakatų įr÷minimas, įstiklinimas ir paklijavimas 
0,8 

3.9.4.5.6. Kitos Tuskul÷nų rimties parko memorialinio komplekso veiklos 
išlaidos 

0,1 

3.9.4.6.  Specialiųjų tyrimų skyrius: 
0,5 

3.9.4.6.1. Bylų įrišimo paslaugos 
0,5 

3.9.4.7.  Informacinių sistemų priežiūros skyrius: 
10,4 

3.9.4.7.1. Interneto svetain÷s talpinimo ir adreso metinis mokestis 
0,8 

3.9.4.7.2. Internetinio tinklalapio www.genocid.lt angliškos ir rusiškos versijos 
sukūrimas  (autorinis atlyginimas ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo 
mokestis ) 

2,4 

3.9.4.7.3. Vertimo paslaugos  
2,8 

3.9.4.7.4. Vaizdo klipo „Laisv÷s kryžkel÷s“ titrų lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis sukūrimas  (autorinis atlyginimas ir darbdavio valstybinio socialinio 
draudimo mokestis ) 

0,5 

3.9.4.7.5. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registracijos duomenų baz÷s 
sukūrimas darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemoje (Dovas SP) 
(autorinis atlyginimas ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis ) 

0,9 

3.9.4.7.6. Skaitmeninio duomenų rinkinio „Lietuvių tautos sovietinis 
naikinimas 1940–1958 metais“ sukūrimas (autorinis atlyginimas ir darbdavio 
valstybinio socialinio draudimo mokestis ) 

3,0 

4.  Darbdavių socialin÷ parama pinigais: 
11,5 

4.1. Ligos pašalpos už 2-i pirmas nedarbingumo d.d. 
7,0 

4.2. Vienkartin÷s materialin÷s pašalpos sunkios materialin÷s būkl÷s atveju 
2,5 

4.3. Vienkartin÷ materialin÷ pašalpa mirties atveju 
2,0 

 

II.  Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (1+2) 
345,3 

1. Investicinis projektas „Tuskul÷nų rimties parko memorialinio komplekso 
ekspozicijos įrengimas“ iš viso: 

300,0 

1.1. Vaizdin÷s medžiagos sukūrimas kompiuterin÷je laikmenoje virtualiajai 
būsimos ekspozicijos daliai (autorinis atlyginimas ir darbdavio valstybinio 
socialinio draudimo mokestis ) 

5,6 

1.2. Ekspozicijos „Tuskul÷nų paslaptys“ Valickio vilos patalpose darbo 
projektas 

22,0 

1.3.  Ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ ir buvusios Valickio vilos 
ekspozicinių patalpų interjero įrengimo techninio projekto detalizacijos ir 
autorin÷s priežiūros atliktų darbų ekspertiz÷ 

5,0 

1.4. Ekspozicijos kūrimo darbai, atlikti rangovo UAB „Baldų sistemos“ 
267,4 

2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso: 
45,3 

2.1. Kondicionieriai mobilūs (2 vnt. ) 
2,4 

2.2. Vokų markiravimo mašina (1 vnt.) 
5,2 

2.3. Oro sausintuvai Tuskul÷nams (3 vnt.) 
5,1 
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2.4. Kietieji diskai serverio modernizavimui 
3,3 

2.5. Temperatūros ir santykinio dr÷gnumo duomenų kaupiklis EBI-25-TH  
Tuskul÷nams (3 vnt. ) 

5,9 

2.6. Stelažas Tuskul÷nams (1 vnt. ) 
1,6 

2.7. Interaktyvus informacinis kioskas GAM (1 vnt. ) 
10,0 

2.8. Antivirusin÷s licencijos Kaspersky BusinessSpace Sec 50-99.1Y  
(125 vnt. ) 

7,9 

2.9. 10-15 min. trukm÷s vaizdin÷s medžiagos sukūrimas kompiuterin÷je 
laikmenoje GAM ekspozicijai „Nacistin÷s Vokietijos represin÷s struktūros, 
veikusios 1941–1944 m. Vilniuje, Gedimino 36“ (autorinio atlyginimo ir 
darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis likutis 20 proc.) 

3,3 

2.10. Genocido aukų muziejaus vertyb÷s pagal pirkimo-pardavimo sutartį su 
Nerijumi Mitkevičiumi 

0,6 

Centro išlaidos iš viso (I+II) 4.697,1 
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Bendros Centro išlaidos 
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Centro išlaidos pagrindinei veiklai 
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INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEIKLA 

1. Nuolatiniai darbai:   

– kompiuterin÷s technikos priežiūra visuose padaliniuose (110 vnt.); 

– stotelių „Alcatel“  pokalbių apskaitos programos priežiūra ir ataskaitos; 

– parengti ir perduoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai duomenys apie 

apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas elektronin÷je laikmenoje; 

– Centro lokalinio tinklo priežiūra; 

– tarnybinių stočių GAO ir D-17 priežiūra; 

– rezervinių duomenų kopijavimas iš serverių, administracijos, Apskaitos, Leidybos sk., 

STS, – GRTD, MD, ISPS GAM bei interneto tinklalapio www.genocid.lt; 

– Centro tinklalapio priežiūra ir papildymas (155 naujais puslapiais, 190 nuotraukomis, 

apie 100 puslapių atnaujinta). 

2. Informacinių sistemų analiz÷ ir pl÷tra:  

– vykdyta programin÷s įrangos informaciniam stendui paieška, diegimas ir 

konfigūravimas; 

– sukurtas vaizdo klipas, skirtas demonstruoti per Centro informacinį ekraną; 

– 1997–2010 m. duomenų perk÷limas Valstybinei ligonių kasai, jų konvertavimas, 

naudojantis Rezistentų ir Lirio programos duomenų baz÷mis; 

– skenuota Tuskul÷nų aukų bylų medžiaga įrašyta į DVD laikmenas (94 bylų, 8500 failų );  

– parengtos prezentacijos: „Atmintis“, „Įamžink istoriją savo darbais“; Jadvygos 

Bieliauskien÷s piešiniai; 

– atlikta UAB „Naujos sistemos“ naujai kuriamos programos Gama analiz÷ bei 

perdavimas Etalink atstovams – UAB „Naujos sistemos“ įsipareigojimų per÷m÷jams; 

– diegiant kompiuterizuotą veiklos procesų ir dokumentų valdymo organizavimo sistemą 

DOJ; SP, atlikti sistemos analiz÷s bei klaidų tikrinimo darbai; Baltic Amadl pateiktas klaidų 

sąrašas.  

3. Parengtas projekto „Nacizmo ir stalinizmo aukų žodin÷s istorijos dokumentavimo, 

išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida Europoje“ iš ES programos 

„Europa piliečiams“ 4 veiksmo „Gyva Europos atmintis“ bendras aprašas finansinei paramai 

gauti. 

 

 

 

 

 



 46 

ŪKIO SKYRIAUS VEIKLA 

 

Tuskul÷nų rimties parko pastatuose atsiradus defektams ir eksploatavimo nesklandumams 

(F. Valickio vilos ekspozicin÷se duob÷se ir Dvaro rūmų rūsyje kaup÷si dr÷gm÷, dalis 

vandentiekio vamzdžių užšalo oficinoje ir F. Valickio viloje ir kt.) buvo ieškoma palankiausių 

sprendimų ir rangovai įpareigoti pašalinti defektus.  

2010 m. pabaigoje vyko Tuskul÷nų rimties parke užsakovo VĮ ,,Lietuvos paminklai“ atliktų 

statybų darbų pri÷mimas. 

LR Seimui pri÷mus Centro įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą, buvo analizuota 

Centro patalpų apsaugos ir priešgaisrin÷s apsaugos sistemų būkl÷, patalpų, kuriose bus dirbama 

ir saugoma įslaptinta informacija pagal keliamus reikalavimus įrengimas, parengta technin÷ 

užduotis apsaugos sistemų projektavimui ir įrengimui, l÷šų šiems poreikiams skaičiavimas. 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 

2010 metais atlikta viešųjų pirkimų už 1 309 236 Lt. 

Per 2010 metus du pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso būdu:  

– ekspozicijos Tuskul÷nų rimties parko F. Valickio vilos patalpose įrengimo paslaugos, 

kurių vert÷  361 371,82 Lt;  

– supaprastintas elektros energijos pirkimas; jis neįvyko, nes buvo gautas vienintelis 

pasiūlymas, kurį Centras prival÷jo atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose 

nurodytų sąlygų. Šių supaprastintų pirkimų procedūrų ataskaitos buvo pildomos ir 

pateiktos VPT laiku. 

Per 2010 metus įvyko 374 mažos vert÷s supaprastinti viešieji pirkimai už 948 464 Lt. 

Pirkimai buvo atliekami tiek÷jų apklausos būdu. Pagal 2010 01 05 atnaujintas Centro viešųjų 

supaprastintų pirkimų taisykles mažos vert÷s pirkimus atlieka trys viešųjų pirkimų  

organizatoriai:  

              17 lentel÷ 

 
Pirkimo organizatorius 

 
Atliktų pirkimų skaičius 

 

Atliktų pirkimų vert÷ Lt 

 

Jonas Kareniauskas 91 24 257 

Gintar÷ M. Vapšien÷ 66 46 101 

Rosita K. Lengvenien÷ 216 876 605 

Iš viso 373 946 963 
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5 mažos vert÷s pirkimai atlikti elektronin÷mis CVP IS priemon÷mis. Jų vert÷ sudaro 219 

134 Lt. Tai sudaro apie 17 proc. visų Centro 2010 m. atliktų viešųjų pirkimų. Šiuo būdu pirktos 

kanceliarin÷s ir biuro prek÷s (UAB „Officeday“), biuro įrangos remonto ir priežiūros paslaugos, 

dažai kopijavimo aparatams (UAB „Dvi kryptys“), vertimo raštu paslaugos (UAB „Magistrai“), 

spausdintuvų kaset÷s (UAB „Dvi kryptys“), centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos 

(UAB „Liuvena“).  

Vienas pirkimas 2010 metais atliktas per CPO: pirkti degalai (UAB „Lukoil Baltija“). 

Pirkimo vert÷ sudaro apie 25 000 Lt.  

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį, įpareigojantį pirkti iš socialinių įmonių, 

pirkti stelažai iš VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų. Pirkimo vert÷ sudaro 5302,70 Lt. Tai 

sudaro 0,41 proc.  

Pagal LR Vyriausyb÷s Nacionalin÷s žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programą 

aplinkosaugos reikalavimai taikyti perkant biuro įrangos remonto ir priežiūros paslaugos, dažus 

kopijavimo aparatams, spausdintuvų kasetes (UAB „Dvi kryptys“). Tokių pirkimų vert÷ sudaro 

maždaug 66 000 Lt, t. y. apie 5 proc. visų supaprastintų pirkimų vert÷s. 

Centro tinklalapyje pateikiama informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus. 
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9. CENTRO STRUKTŪRA  

 

 

 

 

 

 

 

 


