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ĮVADAS 
 
 
 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras), vadovaudamasis 
jo veiklą apibrėžiančiu įstatymu (Žin., 1997-06-27, Nr. 60-1398) ir Centro nuostatais (Žin., 
1997-11-26, Nr. 107-2690), savo darbų rezultatais siekia prisidėti prie pilietinės visuomenės 
kūrimo, visuomenės istorinės kultūros formavimo, istorinės atminties išsaugojimo, kartu su 
kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis kurti ateitį, atstatant teisingumą ir 
tiesą apie okupacinių totalitarinių režimų padarinius Lietuvos valstybei ir jos gyventojams. 
Jaunimui patrauklių edukacinių programų ir užsiėmimų sklaida, nacionalinio moksleivių 
konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių gausa leidžia puoselėti viltį, kad 
jaunoji karta neabejinga savos tautos istorijai, skaudiems žmonių likimams. Tai motyvuoja 
Centro darbuotojus sąžiningai ir efektyviai dirbti, nepaisant gerokai mažesnių už šalies vidurkį 
atlyginimų.  

2011 m. ataskaitoje pateikiami darbų, numatytų strateginiame 2011–2013 metų plane rezultatai. 
Prioritetinė veikla buvo vykdoma vadovaujantis Centrui skirtomis užduotimis vyriausybinėse 
programose: Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metų minėjimo programoje, 
priimtoje Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir Atmintinų datų paminėjimo komisijos 
2010 m. lapkričio 29 d. Nr. 904SP-2 sprendimu bei Holokausto aukomis tapusių Lietuvos 
gyventojų atminimo metų minėjimo programoje, patvirtintoje Vyriausybės 2010 m. gruodžio  
8 d. nutarimu Nr. 1754. 

Ataskaitą sudaro du pagrindiniai skyriai: prioritetinės veiklos rezultatai bei svarbiausių darbų, 
vykdant Centro 2010–2011 metais patvirtintas ilgalaikes tęstines tyrimo programas, apžvalga ir 
priedai, kuriuose pateikiami detalizuoti Centro vykdytų programų rezultatai, biudžeto 
asignavimų panaudojimas ir ūkinė veikla. 

2011 metais Centre dirbo 137 darbuotojai, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 115 darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis. Su priimtais dirbti pagal autorines sutartis iš viso Centre per 
2011 metus dirbo 150 darbuotojų.  
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2011 m.  
PRIORITETINIŲ PROGRAMŲ 

VYKDYMO REZULTATAI 
 

2011 M. LAISVĖS GYNIMO IR DIDŽIŲJŲ NETEKČIŲ ATMINIMO METŲ IR 
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 20-MEČIO MINĖJIMO „MŪŠIS UŽ TAUTŲ LAISVĘ“ 

PROGRAMA 
 

(Patvirtinta Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir Atmintinų datų paminėjimo 
komisijos 2010 m. lapkričio 29 d. Nr. 904SP-2 sprendimu) 

 

Kartu su LR Seimu birželio 29–30 d. surengta tarptautinė mokslinė konferencija 
„SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“. Koordinatoriai ir 
rengėjai – dr. A. Bubnys, E. Jankauskienė. Dalyvavo istorikai iš Baltarusijos, Estijos, 
Ukrainos, JAV, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Švedijos, Vokietijos. Konferencijoje 
perskaityta 16 pranešimų, iš jų 3 skaitė Centro darbuotojai B. Burauskaitė,  
A. Rukšėnas, B. Makauskas. 

 

 

 

 

 

 

Olgos Posaškovos nuotraukos (LR Seimo kanceliarija) 

 

Plačiau – 1 priedas, p. 27  
 

Parengta ir išleista monografija „Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. 
birželio 22–28 d.“ (moksliniai redaktoriai A. Bubnys, S. Knezys), 
656 psl. 
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Parengta istorinė informacija ir skaitytas pranešimas Telšių „Alkos“ muziejuje 
vykusioje konferencijoje, skirtoje Rainių žudynių 70-mečiui, tema „Pasipriešinimo 
judėjimas Žemaitijos regione 1940–1941 m. ir žudynės Rainiuose“ (A. Rukšėnas) 

Prisidėta rengiant 1941 m. birželio žudynių aukų pagerbimą Pravieniškėse, 
Juodupėje, Panevėžyje, Červenėje. 

Atlikta Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo rekonstrukcija ir dalyvauta 
1941 m. birželio 14 d. masinių trėmimų Atminimo valandoje. 

 

 

 

 

 

 

Sukurta, pagaminta ir birželio 21 d. pristatyta Europos Parlamente Briuselyje nauja 
kilnojamoji paroda „Po svetimu dangum“. 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengtos ir atidengtos Memorialinės atminimo lentos geležinkelio stotyse, iš kurių 
buvo masiškai tremiami Lietuvos gyventojai – Anykščių, Kėdainių, Rokiškio, 
Rūdiškių (Trakų r.), Šilutės, Vilniaus. 2011 m. birželio 14 d. inicijuotos iškilmingos 
lentų atidengimo ceremonijos. 
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HOLOKAUSTO AUKOMIS TAPUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ 
ATMINIMO METŲ MINĖJIMO 2011 METAIS  

PROGRAMA 
 

(Patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1754) 
 

Genocido aukų muziejuje įrengta nauja ekspozicija, skirta nacių okupacijos laikotarpiui 
ir Holokaustui (1941–1944 m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukurtas ekspozicinis filmas apie nacių okupaciją ir Holokaustą Lietuvoje.  

Parengta ir išleista knyga – straipsnių rinkinys „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m.“ 
(sudarytojas A. Bubnys), 608 psl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti istoriniai tyrimai ir parengta medžiaga „1941 m. birželio pabaigoje suimtų žydų 
ir lenkų įkaitų likimas“. 
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Suprojektuotas, pagamintas ir pastatytas paminklas 1941 m. liepos mėn. nacių 
nužudytiems žydų ir lenkų tautybės Vilniaus gyventojams Titnago g. Vilniuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu su Lietuvos žydų bendruomene parengtas ir įvykdytas palaikų perlaidojimo 
ceremonialas žydų ir lenkų įkaitų žūties vietoje Titnago g., dalyvaujant judėjų ir 
katalikų dvasininkams. 
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SVARBIAUSIŲ DARBŲ, VYKDANT TĘSTINES ISTORINIŲ IR  
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMAS,  

REZULTATŲ APŽVALGA 
 

Vykdant Centro įstatymu apibrėžtas funkcijas didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
tęstinių istorinių ir specialiųjų tyrimų programų vykdymui ir jų rezultatų skelbimui 
mokslinėse publikacijose bei konferencijų pranešimuose Lietuvoje ir užsienyje, taip 
pat tyrimo rezultatų perdavimui teisėsaugai 

 
 
Programa „NACIŲ OKUPACIJA LIETUVOJE 1941–1944 m.“ 
 

Parengti ir publikuoti straipsniai: 
„Kelmės ir Vaiguvos žydų bendruomenės ir jų žūtis 1941 m.“; 

„Etniniai santykiai nacių okupuotoje Lietuvoje 1941–1944 m.“; 

„1943 m. balandžio 5 d. „visos Lietuvos“ konferencija: lietuvių politinis elitas 
kolaboravimo ir pasipriešinimo kryžkelėje“; 

„Holokaustas Vilkaviškio apskrityje: Pilviškių žydų bendruomenė ir jos likimas 1941 m.“; 

„Kauno savisaugos batalionų karių dalyvavimo žydų ir kitų asmenų grupių 
žudynėse vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) motyvai“. 

Parengti ir skaityti pranešimai konferencijose ir seminaruose: 
Paskaitos apie genocido ir karo nusikaltimų bylas Teisėjų tobulinimosi seminare 
Molėtuose; 

Paskaita „Lietuvių saugumo policija ir Holokaustas“ Tarptautiniame seminare 
„Holokausto Europoje istorija, žmogaus teisės ir tolerancija šiandien“; 

Paskaita „Holokausto ypatumai Lietuvos provincijoje ir Šilalės krašte 1941 m.“ 
Šilalės viešojoje bibliotekoje; 

Pranešimas „Holokausto dokumentai Lietuvos archyvuose“ Valstybiniame Vilniaus 
Gaono žydų muziejuje. 

Sąrašo lietuvių, kaltinamų dalyvavus žydų žudynėse, paskelbto Lietuvos žydų asociacijos 
internetiniame tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il istorinis tyrimas 

Per 2011 metus ištirti archyviniai duomenys apie 1457 asmenis ir rasta, kad galimai 
prie žydų genocido prisidėjo 308 asmenys. Tyrimas tęsiamas. Iš viso nuo 2009 m. 
rugsėjo ištirti 4268 sąraše minimų asmenų duomenys, nustatyta dalyvavusių žydų 
žudynėse – 1034 asmenys. 

 
Plačiau – 2 priedas, p. 30 

 
 

http://www.lithuanianjews.org.il/


9 
 

Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“ 
 

Parengti ir publikuoti straipsniai:  
„LSSR KGB ir LKP CK santykių dinamika 1954–1990 m.“; 

„LSSR KGB Kadrų skyrius: 1954–1991 m.“;  

„Visuomenės profilaktika – KGB psichologinio poveikio įrankis“. 

Parengti ir skaityti pranešimai konferencijose: 
„KGB ir B. Laurinavičiaus ir Julijono Steponavičiaus kompromitavimo akcijos“ 
LKMA seminare-diskusijoje „Martyria ir sovietinio totalitarizmo erozija“; 

„SSRS KGB padalinys Lietuvoje – sovietinio okupacinio režimo atrama“ 
konferencijoje „Istorija ir atmintis. Sovietinė praeitis 1953–1990 m.“; 

„KGB agentūrinis tinklas, sekimo priemonės“ seminare mokytojams Panevėžio 
pedagogų švietimo centre; 

Apie Centro vykdomus mokslinius tyrimus KGB tematika ir KGB veiklos 
viešinimo darbą paskaitoje Dublino universitete (University College Dublin, 
Airija); 

KGB bylų tikrinimas vadovaujantis Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo 
ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 579 (Žin., 
2007, Nr. 68-2667, Žin., 2011, Nr. 12-526). Patikrintos 163 bylos. 

Programos realizavimas interneto svetainėse: 
KGB Baltijos šalyse. Dokumentai ir tyrimai (www.kgbdokuments.eu) – 96 tūkst. 
lankytojų nuo 2007 metų (iš viso įkelta 500 dokumentų);  

KGB veiklos Lietuvoje viešinimo darbai (www.kgbveikla.lt) – 50 tūkst. lankytojų 
per pusę metų (iš viso įkelta 1229 dokumentai, 161 KGB rezervo karininko byla). 

 
Plačiau – 3 priedas, p. 33 

 
 

Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940–1941 m., 1944–1988 m. “ 
 

Parengti ir skaityti pranešimai konferencijose ir seminaruose:   
„Antisovietinė veikla ir tremtys Kretingoje“ konferencijoje Kretingos muziejuje; 

„Pasipriešinimo judėjimas Žemaitijos regione 1940–1941 m. ir žudynės 
Rainiuose“ konferencijoje Telšių „Alkos“ muziejuje; 

„Sovietiniai kalėjimai Lietuvoje 1940–1953 m.“ mokslinėje konferencijoje „SSRS 
politinių kalėjimų sistema. Lietuvos kalėjimai“ Raseinių krašto istorijos muziejuje;  

http://www.kgbdokuments.eu/
http://www.kgbveikla.lt/
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„SSRS padaryta žala Lietuvos Respublikai: gyventojų nuostoliai“ tarptautinėje 
konferencijoje „Sovietų Sąjungos padaryta žala Baltijos šalių ekonomikai ir 
aplinkai“ Rygoje (Latvija);  

„Lietuvos gyventojai – GULAG‘o lagerių ir kolonijų kaliniai“ ir „LSSR KGB 
izoliatorius Vilniuje 1954–1991 m.“ tarptautinėje konferencijoje „Sovietinė 
koncentracijos stovyklų ir kalėjimų sistema – politinių represijų forma Vidurio ir 
Rytų Europos šalyse XX amžiaus pirmoje pusėje“ Lodzėje (Lenkija); 

„Pirmoji sovietinė okupacija ir jos padariniai Lietuvoje“ kilnojamosios parodos 
„Smurto kronika“ pristatyme Šteinfurte (Vokietija); 

„Žydų ir lietuvių „išvietinimas“ iš Suvalkų krašto 1939–1941 m.“ tarptautinėje 
konferencijoje „Lietuviškojo tapatumo išsaugojimas: laimėjimai ir praradimai“ 
Seinuose (Lenkija);  

„Besitraukiančiųjų kerštas: sovietų karo nusikaltimai Lietuvoje 1941 m. birželio 
mėnesio pabaigoje“ tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia 
Baltijos šalyse 1941 metais“ LR Seime; 

„1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje“ tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir 
Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“ LR Seime; 

„Suvalkų krašto Lietuvių ištrėmimas 1941 m. ir jų likimai“ tarptautinėje 
konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“ LR 
Seime.  

Atlikti istoriniai tyrimai ir rengta medžiaga tema „Lietuvos sovietizacija 1944–1953 m.: 
būdai, mechanizmai, priemonės“. 

 
 

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1954 m.“: 
 

Paskelbti straipsniai:  
„Žvelgiant į ateitį: partizaninės kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos 
įgyvendinimas 1944–1953 m. “; 

„Antisovietinis pasipriešininimas Kaune 1946–1947 m.“ 

Parengti ir skaityti pranešimai konferencijose: 
Apie Vakarų Lietuvos partizanų kovas leidinio „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“ 
pristatymuose Radviliškio miesto kultūros centro Mažojoje knygų mugėje ir 
Raseinių krašto muziejaus renginyje „Jų atmintis gyva“;  

„Karas po karo: ginkluota rezistencija Lietuvoje 1944–1953 m.“ kilnojamosios 
parodos „Karas po karo“ pristatyme Europos komisijos atstovybės būstinėje 
Dubline (Airija) ir paskaitoje Dublino universitete (University College Dublin).  
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Atliekami istoriniai tyrimai ir rengiama medžiaga Atlaso trečiajai knygai „Šiaurės 
rytų Lietuvos partizanų sritis“. 

Atlikti istoriniai tyrimai ir parengta medžiaga 42 istorinėms pažymoms tema 
„Ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo įvykiai ir dalyviai“. 

 

 
Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“  

 
Paskelbti straipsniai: 

„Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo antrosios sovietų okupacijos 
metais ištakos ir veiksniai“; 

„Lietuvos akademinio jaunimo antisovietinis pasipriešinimas 6–7 dešimtmetyje“. 

Atlikti istoriniai tyrimai ir rengta medžiaga leidiniui „Lietuvos disidentų vardynas“. 

Atliktas istorinis-archyvinis tyrimas dėl pasipriešinimo akcijų 1971–1972 m. Kaune 
dalyvio V. Kaladės ir jo bendrabylių veiklos. 

 
 

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“ 
 

Parengti straipsniai ir skaityti pranešimai konferencijose bei seminaruose:  
„Lietuvos laisvinimas tarp Helsinkio ir Belgrado konferencijų: krizė ar nauji 
impulsai?“; 

„VLIK‘o veikla Lietuvos laisvinimo sąjūdyje Vakaruose po Helsinkio akto: 1975–
1980 m.“; 

„A. P. Volerto didysis rūpestis – lietuvių bendruomenė ir Lietuvos laisvė“ LKMA ir 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konferencijoje; 

„Lietuvos laisvinimo veiksnių ir veikėjų svarstymai 1940–1990 m. būsimos 
valstybės politinės vizijos“ KTU XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume. 

 
Plačiau – 4 priedas, p. 36 
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Programa „SPECIALIEJI OKUPACINIŲ REŽIMŲ VYKDYTŲ REPRESIJŲ 
TYRIMAI. ĮVYKIAI IR VYKDYTOJAI“ 

 
Tema „MGB agentų-smogikų spec. grupių nusikalstamos veiklos tyrimas“: 

6 partizanų nužudymo 1948 m. Mažeikių r. Laumaičių miške aplinkybės ir vykdytojai; 

„Geležinio vilko“ grupės 4 partizanų ir jų rėmėjų šeimos nužudymas Trakų r. 
Grendavės k.; 

Agento-smogiko V. Uzelos asmens duomenys, verbavimo aplinkybės, veikla; 

Agentų-smogikų R. Ottingo, M. Žabos, Pr. Preikšaičio veikla (Pr. Preikšaičio byla 
perduota Vilniaus apyg. teismui).  

 
Tema „Ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo slopinimas“: 

Stribų A. Ivonio, J. Aleksos, A. Malikėno, NKVD kareivio A. Charisovo veikla; 

Partizanų žūtys  „Kauno“ ir „Margirio“ bunkeriuose; 

„Barzdos“ būrio sunaikinimas Zarasų r. Salako valsčiuje 1944 m. gruodžio mėn.; 

Partizanų ir civilių gyventojų naikinimas Kauno r. Kaukinės miške, Kaišiadorių r. 
Paukštiškių k., Šiaulių r. Lygumų vls., Zarasų r. Salako vls., Marijampolės r. ir kt.; 

N. Gustovo, M. Tabakajevo asmenys ir jų veikla; 

Stribo I. Lauciaus veikla, susijusi su Šimkų šeimos išžudymu ir kt.  

Parengtos istorinės-archyvinės pažymos apie sovietinį-partinį aktyvą Lietuvos 
kaimuose 1944–1953 m., SSRS NKGB operatyvines-kovines grupes, SSRS NKVD 
4-osios šaulių divizijos veiklą Lietuvoje, sovietų valdžios vykdytą žemės reformą 
Lietuvoje. 

 
Tema „Lietuvos gyventojų trėmimai“: 

Trėmimų iš Alytaus, Šiaulių, Tauragės rajonų organizavimas ir vykdymas 1941 m., 
1945–1951 m.; 

Duomenų apie asmenis, organizavusius ir dalyvavusius trėmimuose, paieška, 
analizė ir jų tyrimo rezultatų perdavimas Generalinei prokuratūrai. 

 

Tema „Asmenų, įtariamų dalyvavus žydų žudynėse, veiklos tyrimas“ 
V. Urbono, V. Zajančkausko veiklos 1941–1944 m. tyrimas. 

Parengtos istorinės-archyvinės pažymos apie A. ir R. Juškėnų, L. Dambrausko ir 
M. Ščiuko (Zarasų apskr.), M. Asano (Vilkijos vls.), M. Venskaus (Trakų apskr.) 
veiklą Antrojo pasaulinio karo metais. 
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Tema „KGB ir kitų institucijų bei jose dirbusių pareigūnų organizuotas ir vykdytas 
neginkluoto pasipriešinimo dalyvių persekiojimas“ 
Renkama ir analizuojama archyvinė bei liudininkų pateikta medžiaga apie kun. 
J. Zdebskiui taikytas agentūrines-operatyvines bei specialiąsias priemones, 
apie avarijos, kurios metu kunigas žuvo, aplinkybes.  

Parengtos istorinės-archyvinės pažymos apie Algirdo Patacko, Povilo 
Butkevičiaus ir kitų asmenų persekiojimą. 

Plačiau – 5 priedas, p. 42 
 

 

Programa „BENDRI NEGRĮŽTAMIEJI ŽMONIŲ NUOSTOLIAI LIETUVOJE  
1944–1953 m.“ 

 
Tema „Gyventojų nužudymų 1944–1953 m. tyrimas“ 

Tiriami archyviniuose dokumentuose užfiksuoti, žmonių liudijimų duomenys apie 
nužudymų faktus, galimus žudikus, nužudytųjų statusą bei veiklą sovietinėje 
sistemoje. Ištirta 350 atvejų Alytaus, Varėnos, Lazdijų apskrityse. Tiriami 
nužudymo atvejai  Zarasų, Biržų, Tauragės apskrityse. 

 
Plačiau – 5 priedas, p. 51 

 
 

Programa „MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI“ 
 

Lietuvos gyventojų genocido aukų vardyno sudarymas ir leidyba 
Per ataskaitinius metus buvo rengiama tęstinio leidinio-vardyno „Lietuvos  gyventojų 
genocidas“ IV tomo 1-oji knyga, kurioje bus pateikta informacija apie 25 tūkst. 
nukentėjusiųjų asmenų. 

Duomenų bazių formavimas: 
Tęsiamas duomenų bazės apie nuo sovietinio režimo nukentėjusius Lietuvos 
gyventojus formavimas (iki 2011 m. gruodžio mėn. sukaupta duomenų apie  
170 tūkst. asmenų); 

Tęsiamas duomenų bazės apie Laisvės kovotojus formavimas (iki 2011 m. gruodžio 
mėn. sukaupta duomenų apie 47 tūkst. asmenų); 

Nuolatos pildomi ir tikslinami represijų vykdytojų – stribų, NKVD-KGB 
darbuotojų – katalogas ir duomenų bazė (iki 2011 m. gruodžio mėn.  stribų kataloge 
sukaupta 17,5 tūkst. pavardžių, KGB darbuotojų – 8,7 tūkst. pavardžių). 

 
Plačiau – 6 priedas, p. 53 
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TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
 

Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ 4-o veiksmo „Gyva Europos 
atmintis“ projektas 
Vykdant Centro projektą ORAHIS („Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos 
dokumentavimo, išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida 
Europoje“) surengtas tarptautinis seminaras „Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis ir 
perspektyvos“, kuriame dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Čekijos, Estijos, Latvijos, 
Vengrijos ir Lenkijos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dalyvauta tarptautinių darbo grupių ir institucijų veikloje:  
Europos Parlamente Briuselyje vykusiuose Europos atminties ir sąžinės platformos darbo 
grupės posėdyje ir seminare „Ką Europos jaunimas žino apie totalitarinius nusikaltimus?“; 

Platformos steigiamajame posėdyje Prahoje (Čekija). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dalyvavimas konferencijose 
Centro darbuotojai dalyvavo 27 konferencijose bei seminaruose, perskaitė 27 
pranešimus.  

Parengta istorinių-archyvinių pažymų: 
Valstybinėms institucijoms (Seimui, vyriausybei, Prezidentūrai) – 67 vnt.;  

Teisėsaugos institucijoms – 124 vnt.;  

Visuomeninėms organizacijoms ir privatiems asmenims – 49 vnt.  



15 
 

Centro kilnojamosios parodos eksponuotos Airijoje, Rusijoje, Vokietijoje, JAV;  
29 vietose Lietuvoje. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Parodos „Karas po karo“ pristatymas    Parodos „Smurto kronika“ pristatymas 
Dubline 2011 m. vasario 28 d.    Šteinfurte 2011 m. gegužės 9 d. 

 
Bendros parodos 
Lenkijos tautos atminties institutui (toliau – IPN) bendradarbiaujant su LGGRT Centru 
ir Vytauto Didžiojo karo muziejumi parengta paroda „Lenkai, internuoti Lietuvoje 
1939–1940 m.“ Ji pristatyta Lenkijos Seime 2011 m. liepos 13 d. Atidaryme dalyvavo 
Lenkijos ir Lietuvos parlamentinės asamblėjos vicepirmininkė Seimo narė Urszula 
Augustyn, IPN direktoriaus pavaduotoja Agnieszka Rudzinska, Lietuvos ambasadorė 
Lenkijoje Loreta Zakarevičienė. 2012 metais rengiamas parodos variantas su 
lietuviškais tekstais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plačiau – 7 priedas, p. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

MEMORIALINIO DEPARTAMENTO VYKDYTŲ PROGRAMŲ 
REZULTATAI 

 
MUZIEJINĖ VEIKLA 

 
NAUJOS EKSPOZICIJOS 
 

Genocido aukų muziejuje, buv. KGB kalėjimo 3-ioje kameroje, įrengta ir atidaryta 
nauja ekspozicija, skirta 1941–1944 m. okupacijai ir žydų Holokaustui atminti  

 
Ekspozicijoje pristatoma medžiaga apie nacių okupacijos metais čia kalintus 
asmenis (eksponuojami tų dienų įrašai kameros sienoje), trumpa Vilniaus geto, 
masinių žudynių Paneriuose istorija, eksponuojamas Pasaulio tautų teisuolio 
medalis ir sąrašas Lietuvos gyventojų, kuriems suteiktas šis garbingas vardas už 
žydų gelbėjimą. Nuolatos rodomas filmas apie 1941 m. liepos mėn. Titnago g. 
nacių nužudytus Vilniaus gyventojus. 

Atidaryme dalyvavo Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, JAV ambasadorė 
Lietuvoje Anne Elizabeth Derse, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininko 
pavaduotoja Faina Kukliansky, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 
direktorius Markas Zingeris, Seimo nariai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse įrengta ir atidaryta nauja 
ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 
 

Moderniomis priemonėmis pateikiama istorinė dokumentinė medžiaga, atspindinti 
Tuskulėnų dvaro istoriją, sovietinio režimo vykdytas represijas ir pastangas tai 
nuslėpti, represinių struktūrų sukurtą mirties nuosprendžių priėmimo ir vykdymo 
mechanizmą. Ekspozicijos tikslas – padėti jaunajai kartai suvokti komunistinės 
ideologijos, prisidengusios kilniais žodžiais, antihumaniškumą ir žiaurumą. 

Atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Kariuomenės vadas Arvydas Pocius, Seimo nariai, Vilniaus visuomenė.  
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Rengiama Tuskulėnų memorialinio komplekso edukacinio centro ekspozicija 
„Projektas – homo sovieticus“ 
 

Parengtas ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ darbo projektas.  

Remiantis muziejaus-edukacinio centro koncepcija, atrinkti ir suklasifikuoti 
ekspozicijos temoms („Sovietinės kasdienybės pilkuma“, „Tradicinių moralės ir 
etikos normų erozija“, „Ateizacija“, „Tautinio tapatumo transformacija“, „Vakarų 
kultūrinės įtakos ribojimas“) turimų ir siūlomų įsigyti eksponatų bei sovietinių 
fotografijų skaitmeniniai vaizdai, eksponatų sąrašai (795 vnt.). Tartasi su Lietuvos 
dailės muziejumi dėl sovietmečiu kūrusių Lietuvos dailininkų darbų (gauti 196 
dailininkų darbų skaitmeniniai vaizdai). Peržiūrėti GAM esantys sovietmečio 
eksponatai (knygos, plakatai, kilnojamos parodos, albumai ir kt.). Iš jų atrinkti 
potencialiai tinkantys 96 artefaktai. Įsigyti nauji eksponatai.  

 
Plačiau – 9 priedas, p. 72 

 
 
 
NAUJOS KILNOJAMOSIOS PARODOS 
 

„Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940– 
1958 m.“ 

Tekstai anglų ir lietuvių kalbomis, apimtis 20 stendų. Eksponuojami dokumentai ir 
nuotraukos, pasakojantys apie sovietinio totalitarinio režimo nusikaltimus – 
trėmimų organizavimą, politinius areštus, sunkias, keliančias riziką išgyventi 
tremtinių ir kalinių gyvenimo ir darbo sąlygas. Teminiu principu parengti stendai 
nušviečia  įvairius kasdienybės tremtyje ir lageriuose aspektus – maistą, aprangą, 
religinį gyvenimą, kartu išryškinant tremties ir kalinimo skirtumus. Paroda 
pristatyta 2011 m. birželio 21 d. Europarlamento Yehudi Menuhino salėje 
Briuselyje, vėliau, nuo metų pabaigos, eksponuota Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse. 
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„Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ 

Tekstai anglų ir lietuvių kalbomis, apimtis 13 stendų. Eksponuojami dokumentai ir 
nuotraukos parodo, kaip XX amžiaus 6-ajame dešimtmetyje sovietų lageriuose bei 
tremties vietose Komijoje, Mordovijoje, Kazachijoje, Omsko, Irkutsko srityse 
kūrėsi lietuvių krepšinio komandos. Žiauriomis sąlygomis, kur kiekviena diena 
reiškė kovą už išlikimą, kur kiekvienas buvo priverstas kovoti už save, lietuviai 
surado, kas juos vienijo, kėlė pasididžiavimą, suteikė dvasinių jėgų išlikti 
žmonėmis – tai buvo krepšinis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ir jie mokėjo džiaugtis...“ 

Lietuvių kalba, apimtis 7 stendai. Parengta pagal to paties pavadinimo fotografijų 
parodą, eksponuotą Genocido aukų muziejuje 2010 m. Pristatomos linksmos ir 
nuotaikingos partizanų gyvenimo akimirkos. Dauguma pogrindžio armijos kovotojų 
buvo jauni žmonės ir trumpomis atokvėpio minutėmis jiems buvo nesvetimi pokštai 
ir išdaigos. Juokaudavo jie ir prieš fotoaparato objektyvą. Jei ne ginklai ir ne 
partizanų uniformos, net nebūtų galima pagalvoti, kokiu sudėtingu ir pavojų kupinu 
metu darytos parodoje eksponuojamos nuotraukos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plačiau – 8 priedas, p. 62 
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EDUKACINĖ VEIKLA 
 

Programa „ATVERTA ISTORIJA“ 

2011 m. Genocido aukų muziejuje apsilankė 43 853 lankytojai, iš jų 9133 – 
moksleiviai, kurie dalyvavo edukacinėje programoje „Atverta istorija“. Jiems 
pravesta 380 ekskursijų, 127 edukaciniai užsiėmimai, surengta 47 dokumentinių 
filmų peržiūros.  

Tuskulėnų memorialiniame komplekse per ataskaitinius metus apsilankė 13 231 
lankytojas, iš jų moksleivių, dalyvavusių edukacinėje programoje „Atverta istorija“ – 
4347. Jiems pravesta 77 apžvalginės ekskursijos po memorialinio komplekso 
teritoriją, 43 ekskursijos muziejinėje ekpozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, 22 
edukaciniai užsiėmimai ir surengta 45 dokumentinių filmų peržiūros. 

Iš viso edukacinėje programoje „Atverta istorija“ dalyvavo 13 480 moksleivių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti 2 nauji edukaciniai užsiėmimai „Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos“ 
ir „Tuskulėnų paslaptis“ su praktinėmis užduotimis.  

Kartu su Lietuvos karo akademija parengta bendra penktadieninė edukacinė 
programa ir ją pristatantis reklaminis paketas. 

Genocido aukų muziejuje kasmet vykstančios tarptautinės akcijos „Muziejų naktis“ 
metu surengtas edukacinis užsiėmimas tremties tema. 
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Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“ 

Surengtas 12-as nacionalinis moksleivių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“ 

Konkurse dalyvavo 1075 moksleiviai: pateikta 754 piešiniai, 215 rašinių, sukurtas 41 
filmas, sukurtos ir atliktos 32 dainos, sukurta 14 eilėraščių, 5 fotografijos, sumontuota 15 
maketų, rankdarbių, koliažų. Ekspertų komisijų vertinimams parengti 1025 darbai. 

Laureatai pagerbti tradiciniame 2 dienų renginyje: Mokytojų namuose surengta 
laureatų apdovanojimo ceremonija-koncertas, pravestos ekskursijos Seime, 
Prezidentūroje, po Vilniaus senamiestį, vakaronė „Lietuvių namuose“. 

Suorganizuotos I–II vietų laureatų kelionės į Europos Parlamentą: 

10 asmenų vyko į Briuselį (Europarlamentarės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės biuro 
parama); 

20 asmenų vyko į Strasbūrą (Europarlamentaro A. Saudargo biuro parama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso dalyviams surengta istorinė pažintinė jaunimo vasaros stovykla 
„Didžiosios kovos partizanų apygarda“. Stovyklos programa parengta ir suderinta 
su LR Kariuomenės viešųjų ryšių skyriumi bei Ruklos Mokomojo pulko, 
Kunigaikščio Vaidoto TPLB, Logistikos valdybos įgulų aptarnavmo tarnyba. 
Dalyvavo 36 moksleivių konkurso dalyviai. 
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Edukacinių programų sklaida 

Edukacinė programa „Atverta istorija“ pristatyta konferencijose „Laisvės gynimo ir 
didžiųjų netekčių atminimo metai“(Panevėžys), „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: 
ar įmanoma paveldėti meilę tėvynei?“ (Vilnius) ir susitikime su LR Prezidentūros ir 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais.  

Parengta 11 konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešinių 
parodų.  
 

 

 

 
 
 
 
 
Išleista 2009–2010 metų geriausių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 
istorija“ dalyvių rašinių rinktinė „Šaukėme Laisvę“. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apsilankyta 14 vidurinių mokyklų ir jaunimo vasaros stovyklų, kuriose pristatytos 
edukacinės programos ir edukaciniai užsiėmimai. 
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Švietimo institucijų darbuotojams surengtas seminaras „Lietuvos laisvės gynimo ir 
didžiųjų netekčių metai“.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudarytas ir išleistas informacinis leidinys „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centre“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KITŲ MEMORIALINIO DEPARTAMENTO PROGRAMŲ  
VYKDYMAS 

 
 
Programa „MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR STATINIŲ INVENTORIZACIJA, 

SĄVADO SUDARYMAS“  
 

Įvykių ir laidojimo vietovių sąrašas papildytas  90 objektų. 

Paruošti vietovių ir statinių sąrašai, susiję su 1941 m. Birželio sukilimu ir su  
1941 m. birželio mėn. besitraukiančių sovietų okupantų vykdytomis politinių 
kalinių ir civilių gyventojų žudynėmis. 

 

Plačiau – 10 priedas, p. 86 
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Programa „GYVOJI ATMINTIS“ 
 

Lietuvos laisvės kovotojų, tremtinių ir istorinių įvykių liudytojų prisiminimų  
audio-video fiksavimas:  

Nufilmuoti 42 asmenų prisiminimai (25 val.);  

Nufilmuota vaizdo medžiaga perkelta į skaitmenines laikmenas, ji aprašyta, 
užpildyti filmavimo aktai;  

Papildyta kompiuterinė duomenų bazė. 
 

Kiti darbai: 

Nuskenuota, perduota į GAM fondus apie 100 istorinių fotografijų;  

LYA peržiūrėta 25 bylos, atrinkta ir nuskenuota apie 300 fotografijų;  

Kartu su režisieriumi J. V. Tūru (dirbo pagal autorinę sutartį) sukurti 3 
dokumentiniai filmai: „1941 m. tremtis vaikų akimis“, „Raudonosios armijos 
žudynės Lietuvoje 1941 m.“ ir „Nužudyti. Nepalaidoti“;  

Kartu su režisieriais L. Raudoniu ir A. Kuzmicku (autorinė sutartis) sukurtas 
dokumentinis filmas „Įkaitai. 1941 m. liepa“; 

Vykdyti darbai, susiję su partizanų palaikų paieška Rietave, Alytaus, Raseinių ir 
Molėtų rajonuose;  

Surinkti duomenys ir svarstyta 75 asmenų kandidatūros Valstybės apdovanojimams 
Valstybės švenčių progomis. Parengta 30 teikimų ir 4 lydraščiai. 

 
Plačiau – 11 priedas, p. 91 

 
 

Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“  
 

Rinkta ir tvarkyta medžiaga: 

Išnagrinėta ir suklasifikuota 1250 rankraščių su duomenimis apie tremties vietas; 

Nustatyta ir aprašyta 65 naujos tremties vietovės; 

Išanalizuota 400 rankraščių su kalinimo vietų aprašymais; 

Nustatytos 26 naujos kalinimo vietos, sudarytas jų topografinis apyrašas; 

Susisteminta 280 rankraštinių tekstų apie kalinimo vietas Jakutijoje ir Irkutsko sr.; 

Gauta 1087 nuotraukos, iš jų 223 perfotografuotos, 423 nuskenuotos, 357 
nuotraukoms sudarytos metrikos. 

Rengta medžiaga perdavimui į Genocido aukų muziejų: 
Paruošta perdavimui 3722 fotografijos ir negatyvai; perduota – 2070 vnt.; 



24 
 

Parengti 28 fotografijų ir negatyvų perdavimo aktai; 

Perduota 27 eksponatai su metrika. 

 

Plačiau – 12 priedas, p. 96 
 
 

MEMORIALINIO MENO EKSPERTIZĖS SKYRIAUS 
ATLIKTI DARBAI 

 
Pastatyta ir įrengta: 

Memorialinis ženklas 1941 m. masinių žudynių aukų kapavietės vietoje Titnago g. 
Vilniuje (projektas, finansavimas ir realizacija kartu su Vilniaus m. savivaldybe); 

Atminimo lentos (6 vnt.) masiniams trėmimams atminti Anykščių, Kėdainių, 
Rokiškio, Rūdiškių (Trakų r.), Šilutės ir Vilniaus geležinkelio stotyse (projektas, 
finansavimas ir realizacija); 

Antkapinis paminklas atkurtos Vytauto apygardos vadui Br. Zabuliui Utenos 
senosiose kapinėse (projektas, dalinis finansavimas ir realizacija). 

Tipiniai atminimo ženklai (11 vnt.): 
1. Alytaus r. Meškasalio k.; 
2. Joniškio r. Ližikų k.; 
3. Kelmės r. Plauginių k.; 
4. Kėdainių r. Šmotiškių k.; 
5. Klaipėdos r. Antkopčio k.; 
6. Klaipėdos r. Ruigių k.; 
7. Kretingos r. Nausodžio k.; 
8. Mažeikių r. Vadagių k.; 
9. Radviliškio r. Pagomerčių k.; 
10. Rokiškio r. Kuosių k.; 
11. Šakių r. Kūdrų miškas. 

 
Plačiau – 13 priedas, p. 112 

 
 

LEIDYBOS SKYRIAUS ATLIKTI DARBAI 
 
 

2011 m. išleista 14 pavadinimų nauji ir 5 pavadinimų kartotiniai leidiniai, kurių bendra 
apimtis – 323 spaudos lankai. 5 leidiniai skirti Laisvės gynimo, didžiųjų netekčių ir Holokausto 
atminimo metams paminėti. 

 
Plačiau – 14 priedas, p. 116 



25 
 

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS 2011 m.  
VEIKLOS REZULTATAI 

 
Išnagrinėta 1228 pretendentų į teisinį statusą prašymai. 
Prašymų nagrinėjimo suvestinė: 

Teisinis statusas Pasiūlyta pripažinti Pasiūlyta 
nepripažinti 

Išduota statuso 
pažymėjimų 

Kario savanorio 
teisinis statusas 

118 13 52 (žuvusiems 
partizanams 
pripažįstamas KS st. 
nesant pareiškėjo, 
pažymėjimas 
negaminamas) 

Laisvės kovų dalyvio 
teisinis statusas 

62 17 80 (dalis – iš 2010 m.) 

Nuo okupacijų 
nukentėjusio asmens 
teisinis 

833 185 984 (dalis iš 2010 m., 
dalis išduota vietoje 
prarastų) 

Iš viso 1013 215 1116 
 

Išduoti nauji statuso pažymėjimai vietoje prarastų, sugadintų, pakeitus pavardę: 
nukentėjusių asmenų – 140 pažymėjimų; rezistencijos dalyvių – 9 pažymėjimai. 

 
 

Plačiau – 15 priedas, p. 118 
 
 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2011 M. 
 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras iš valstybės biudžeto 
finansuojamų programų vykdymui 2011 m. gavo ir panaudojo 5.798.064,05 Lt asignavimų, 
iš jų: 

4.908.971,25 Lt programai „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei 
įamžinimas“ iš numatytų 4.909.000,00 Lt (t.y. 344.554,37 Lt daugiau nei 2010 m.); 

889.092,80 Lt „Specialiajai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo ir 
įamžinimo programai“ iš numatytų 947.700.00 Lt (t.y. 756.386,02 Lt daugiau nei 
2010 m.). 

 

Centras iš Ministro Pirmininko tarnybos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
kovo 16 d. nutarimą Nr.318 „Dėl laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metų minėjimo 
2011 metais priemonių, kurios finansuojamos iš Ministro Pirmininko tarnybai skirtų Lietuvos 
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Respublikos valstybės biudžeto asignavimų plano patvirtinimo“ 2011 m. gavo ir panaudojo 
20.000,00 Lt  asignavimų, iš jų: 

10.000,00 Lt kilnojamai parodai tremties tema „Po svetimu dangum“ parengti; 

10.000,00 Lt atminimo lentų geležinkelio stotyse, iš kurių buvo masiškai tremiami 
Lietuvos piliečiai, įrengimui ir atidengimui. 

 
Plačiau – 20 priedas, p. 147 

 
 

VALSTYBINIO AUDITO REKOMENDACIJŲ VYKDYMAS 
 

Įvykdytos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre 2010 m. birželio  
14 d. – 2011 m. gegužės 17 d. atlikto valstybinio audito rekomendacijos: 

Paskirti atsakingi asmenys, kurie kas ketvirtį vykdo Centro struktūrinių padalinių 
veiklos planų įgyvendinimo stebėseną; 

Nustatytos Ekspertizės institucijų prie Memorialinio departamento ir Genocido ir 
rezistencijos tyrimo departamento darbo organizavimo ir projektų ekspertizės atlikimo 
tvarkos; 

Reglamentuota Ekspertų komisijų sudėtis ir sudarymas, įtraukiant į jų veiklą Centro 
mokslo darbuotojus. Siekiant racionaliau naudoti biudžeto lėšas, aukštos kvalifikacijos 
specialistus-ekspertus numatyta kviesti tik esant būtinybei; 

Nustatyta Autorinių sutarčių poreikio planavimo ir sudarymo tvarka, siekiant, kad 
autorinių sutarčių objektai atitiktų jiems keliamus teisės aktų reikalavimus ir kad 
autorinių kūrinių sukūrimui būtų taikomi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pirkimo 
būdai. 
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PRIEDAI 
 

1 priedas 
 
Mokslinės konferencijos „SSRS IR VOKIETIJOS KARO PRADŽIA BALTIJOS 
ŠALYSE 1941 METAIS“ programa: 

 

 
 

2011 m. birželio 29 d. (trečiadienis) 
Seimo Kovo 11-osios salė 

 
Pirmininkauja:  
Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kazulėnas,  
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo 
departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys  
 
10.00–10.40 val.  
Sveikinimai  
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo kalba  
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataro, Europos Parlamento nario prof. Vytauto Landsbergio sveikinimo kalba  
 
10.40–11.00 val.  
Besitraukiančiųjų kerštas: sovietų karo nusikaltimai Lietuvoje 1941 m. birželio mėnesio 
pabaigoje  
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė 
Birutė Teresė Burauskaitė  
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11.00–11.20 val.  
Sovietų genocido pradžia: 1939–1941 metai  
Pranešėjas – Lietuvos Respublikos Seimo narys Arimantas Dumčius  
 
11.20–11.40 val. 
„...Lietuvos gyventojai buvo mums labai draugiški.“ Vokiečių kariuomenės laikraščių 
pranešimai apie vermachto žygį  
Pranešėjas – Šiaurės Rytų Europos vokiečių kultūros ir istorijos instituto Liuneburge 
direktorius dr. Joachim Tauber (Vokietija)  
 
11.40–12.00 val.  
1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje  
Pranešėjas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis 
specialistas programų koordinatorius Alfredas Rukšėnas  
 
12.00–12.20 val. 
Kaip Lietuvos laikinoji vyriausybė vertino politines lietuvių galimybes?  
JAV Pietų Karolinos universiteto profesoriaus emerito dr. Kęstučio Igno Skrupskelio 
pranešimą skaito žurnalistas Vidmantas Valiušaitis  
 
12.30–13.20 val.  
Kavos (pietų) pertrauka  
 
Pirmininkauja:  
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas,  
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas Algirdas Jakubčionis  
 
13.20–13.40 val.  
Nacistinė propaganda Pabaltijyje 1941 m.: formos, metodai, tendencijos  
Pranešėja – Rusijos valstybinio pedagoginio A. Gerceno universiteto Sankt Peterburge  
prof. dr. Julija Kantor (Rusija)  
 
13.40–14.00 val.  
Baltarusija 1941 m.: okupacija, kolaboravimas, pasipriešinimas  
Pranešėjas – Baltarusijos agrarinio technikos universiteto Minske Filosofijos ir istorijos 
katedros vedėjas doc. dr. Jevgenij Greben (Baltarusija)  
 
14.00–14.20 val.  
Tariamų ir tikrų Vokietijos šnipų veikla Latvijoje 1941 m. birželio–liepos mėnesiais 
Pranešėjas – Latvijos okupacijų muziejaus Rygoje tyrinėtojas dr. Ritvars Jansons (Latvija) 
 
14.20–14.40 val.  
Valdžios įstaigų sukūrimas Estijoje nacistinės okupacijos pradžioje 1941 m.  
Pranešėjas – Estijos istorinės atminties instituto bendradarbis dr. Meelis Maripuu (Estija)  
 
14.40–15.00 val.  
Tautinis pasipriešinimas ir kolaboravimas Ukrainoje 1941–1945 m.  
Pranešėjas – Ukrainos nacionalinė mokslų akademijos vyresnysis mokslinis bendradarbis 
Jevgenij Dikij (Ukraina). Pranešimas rengtas kartu su Oksana Čopovskaja (Ukraina)  
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15.00–15.20 val.  
Pasaulio teisuoliai Baltijos valstybėse ir Ukrainoje  
Pranešėja – Ukrainos žydų forumo direktorė Julija Goldenberg (Ukraina)  
 
15.20–16.00 val.  
Diskusijos  
 

2011 m. birželio 30 d. (ketvirtadienis) 
Seimo konferencijų salė 

 
Pirmininkauja:  
Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto profesorius Juozas Skirius,  
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas Arūnas Streikus  
 
10.00–10.20 val.  
Suvalkų krašto lietuvių ištrėmimas 1941 m. ir jų likimai  
Pranešėjas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis 
specialistas programų koordinatorius dr. Bronius Makauskas 
  
10.20–10.40 val.  
1941 m. Lietuvos žydų genocido istorijos ir atminties vingiai naujų tyrimų, senų 
stereotipų ir visuomeninio diskurso akiračiuose  
Pranešėjas – Milersvilio universiteto garbės profesorius emeritas dr. Saulius Sužiedėlis (JAV) 
 
10.40–11.00 val.  
Lietuviška spauda pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais  
Pranešėjas – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros doktorantas 
Antanas Leparskas  
 
11.00–11.40 val.  
Kavos pertrauka  
 
Pirmininkauja:  
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius Zenonas Butkus,  
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Povilas Jakučionis  
 
11.40–12.00 val.  
Lietuvos valstybingumo atkūrimo klausimas tarptautinėje erdvėje 1941–1945: lietuvių 
politinės projekcijos ir diplomatinės spekuliacijos  
Pranešėjas – Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Algimantas 
Kasparavičius  
 
12.00–12.20 val.  
Švedijos vyriausybės požiūris į Baltijos šalių valstybingumo problemą 1940–1941 metais 
Pranešėjas – vertėjas ir kino dokumentininkas Jonas Öhman (Švedija)  
 
12.20–12.40 val.  
Nacių ir sovietų nusikaltimai: suvokimo ir vertinimo iššūkiai  
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Pranešėjas – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas  
 
12.40–14.00 val. 
Diskusijos 

 
 
2 priedas 

 
Programa „NACIŲ OKUPACIJA LIETUVOJE 1941–1944 m.“ 
 

A. Bubnys atliko šiuos darbus: 
Parengta knyga „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m.“; 
Parengtas ir publikuotas straipsnis „Etniniai santykiai nacių okupuotoje Lietuvoje 
1941–1944 m.“ žurnale „Genocidas ir rezistencija“. 

Atlikti istoriniai tyrimai ir parengti raštai: 

Dėl LLA karininkų veiklos nacistinės okupacijos laikotarpiu; 

Dėl duomenų apie Juozo Lukšos galimą dalyvavimą žudynėse Lietūkio garaže; 

Kultūros ministerijai dėl Pasaulio tautų teisuolių sąrašo; 

Vilniaus m. 3 apylinkės teismui dėl pastato Vilniuje Pylimo g. 4 paskirties 
nacistinės okupacijos metais; 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriui M. Zingeriui dėl 
Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo;  

Kauno savivaldybės tarybos Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo 
komisijos pirmininkui S. Žirguliui dėl atminimo lentos, numatomos įrengti Kauno 
IX forte. 

Konferencijos, seminarai: 

Gegužės 19 d. skaityta paskaita apie genocido ir karo nusikaltimų bylas teisėjų 
tobulinimosi seminare Molėtuose; 

Gegužės 24 d. dalyvauta Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 
organizuotame tarptautiniame seminare „Panerių pelenai: pagarba Holokausto 
aukoms. Idėjos memorialo rekonstrukcijai“; 

Gegužės 27 d. dalyvauta JAV ambasados Lietuvoje surengtoje diskusijoje 
Holokausto klausimais; 

Birželio 14 d. skaityta paskaita „Lietuvių saugumo policija ir holokaustas“ 
seminare „Holokausto Europoje istorija, žmogaus teisės ir tolerancija šiandien“ 
Kaune; 
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Spalio 6 d. skaityta paskaita „Holokausto ypatumai Lietuvos provincijoje ir Šilalės 
krašte 1941 m.“ Šilalės viešojoje bibliotekoje; 

Spalio 7 d. dalyvauta knygos „Holokausto dokumentai Lietuvos archyvuose“ 
pristatyme Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.  

Kiti darbai: 

Dalyvauta rengiant LR Vyriausybės programą Holokausto aukomis tapusių Lietuvos 
gyventojų atminimo metams paminėti;  

Dalyvauta LR Vyriausybės posėdžiuose dėl Holokausto;  

LTV laidoje „Labas rytas“ pristatyta knyga „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m.“; 

Duotas interviu žurnalo „Europos spalvos“ žurnalistei apie nacistų ir sovietų 
lagerius. 

 

A. Rukšėnas atliko šiuos darbus: 
Parengti ir publikuoti straipsniai: 

„Kauno savisaugos batalionų karių dalyvavimo žydų ir kitų asmenų grupių 
žudynėse vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) motyvai“ žurnale 
„Genocidas ir rezistencija“ 2011 Nr. 2(30); 

„Lietuvių stojimo į karines-policines formuotes vokiečių okupacijos laikotarpiu 
motyvai“ žurnale „Genocidas ir rezistencija“ 2011 Nr. 2(30). 

Tęsiama studija, skirta lietuvių 2 (12) policijos bataliono istorijai. 
Parengti istoriniai tyrimai: 

Dėl 1941 m. birželio pabaigoje Vilniuje suimtų žydų ir lenkų įkaitų likimo; 

Dėl 1941 m. birželio 24 d. įvykių Mažeikių aps. Židikų vls.; 

Dėl Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo kalinių žudynių miškelyje ties Pročiūnų kaimu 
vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.); 

Dėl LLA karininkų veiklos nacistinės okupacijos laikotarpiu; 

Dėl partizano Antano Suginto veiklos vokiečių okupacijos laikotarpiu; 

Dėl Vlado Nasevičiaus ir Lietuvos laikinosios vyriausybės veiklos; 

Dėl žydų žudynių vietos ir kapo Gerulių miške (Telšių r.). 

Konferencijos ir seminarai: 
Seminaras Yad Vashemo tarptautinėje Holokausto studijų mokykloje Izraelyje; 

Seminaras „Mažumų klausimas ir prievarta Europoje XX a.“ Vokietijos 
Hannoverio Leibnico universiteto vasaros akademijoje. 
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Kiti darbai: 
Koordinuotas istorikų R. Maslausko, R. Zagrecko, S. Buchovecko darbas, tiriant 
Melamedo sąraše išvardintų asmenų veiklą. 
 

S. Buchoveckas atliko šiuos darbus: 
Parengti ir publikuoti straipsniai: 

„Kelmės ir Vaiguvos žydų bendruomenės ir jų žūtis 1941 m.“ žurnale „Genocidas ir 
rezistencija“ 2011 m. Nr. 1 (29); 

„Holokaustas Vilkaviškio apskrityje: Pilviškių žydų bendruomenė ir jos likimas 
1941 m.“ žurnale „Genocidas ir rezistencija“ 2011 m. Nr. 2 (30); 

Apie Raseinių aps. miestų ir valsčių žydų bendruomenės sunaikinimą 1941 m. 
straipsnių rinkiniui „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m.“ 

Renkama medžiaga straipsniams apie antinacinę rezistenciją Lietuvoje švietimo srityje  
1941–1944 m. ir apie Lietuvos gyventojų (lietuvių ir kitų tautybių) kalinimą 
Štuthofo koncentracijos stovykloje Antrojo pasaulinio karo metu. 

Parengti istoriniai tyrimai: 

Dėl duomenų apie žydų tautybės gyventoją Honelį Chieną; 

Dėl duomenų apie Juozo Lukšos galimą dalyvavimą žudynėse Lietūkio garaže. 

Kiti darbai: 

Duotas interviu 2011 m. sausio 24 d. LRT radijo laidai „Savaitės kalendorius“ 
(rubrika „Savaitės istorija“) apie nacių įsteigtą konclagerių kompleksą prie 
Krokuvos;  

Rugsėjo 21–22 d. konsultuoti Lietuvos radijo žurnalistai apie Holokaustą Lietuvoje 
ir jo specifiką; 

Ieškota 1941 m. Lietuvos valsčiuose gyvenusių žydų sąrašų LCVA.  

 
Lietuvos žydų asociacijos internetiniame tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il 
paskelbtų lietuvių, kaltinamų prisidėjus prie žydų tautybės asmenų žudynių, sąrašo 
tyrimas 

A. Rukšėnas vykdė duomenų paiešką apie lietuvius, tarnavusius Kauno Tautos 
darbo apsaugos, 1-ajame ir 2-ajame Pagalbinės policijos tarnybos batalionuose, 
galimai dalyvavusius vykdant žydų, kitų asmenų genocidą, ir nustatė, kad iš 
minėtuose šaltiniuose pateikto 2-ojo PPT bataliono, Hamanno skrajojančio būrio 
narių 662 asmenų sąrašo prie žydų genocido prisidėjo 145 asmenys. 
 
S. Buchoveckas tyrė Šakių apskrities sąrašą, kuriame išvardinti 36 asmenų vardai ir 
pavardės. Surado duomenų, kad iš jų 20 prisidėjo prie žydų genocido vykdymo. 
Taip pat tyrė Vilkaviškio aps. sąrašą, kuriame yra 61 asmens vardas ir pavardės. 

http://www.lithuanianjews.org.il/
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Remdamasis surinktais duomenimis nustatė, kad 27 iš 61 sąraše minimų asmenų 
prisidėjo prie žydų genocido vykdymo. Apibendrinant galima teigti, kad nustatė, jog 
iš sąrašuose minimų 97 asmenų prie žydų genocido prisidėjo 47 asmenys. 
 
R. Maslauskas (dirbo pagal autorinę sutartį) tyrė Vilniaus apygardos sąrašą, 
kuriame išvardinta 214 asmenų, ir Vilniaus sonderkomandos sąrašą, kuriame 
išvardinti 52 asmenys. Nustatė, kad iš 266 asmenų prie žydų genocido vykdymo 
prisidejo 35 asmenys. Taip pat remdamasis surastais duomenimis nustatė, kad iš 106 
Zarasų aps. sąraše minimų asmenų 9 prisidėjo prie žydų genocido vykdymo. Tyrė 
sąrašą, kuriame išvardinti vardai ir pavardės 18 asmenų, dalyvavusių žudynėse 
Švenčionėlių poligone. Remdamasis surastais duomenimis nustatė, kad iš jų prie 
žydų žudynių prisidėjo 1 asmuo. Apibendrinant galima teigti, kad nustatė, jog iš 
sąrašuose minimų 390 asmenų prie žydų genocido prisidėjo 45 asmenys. 
 
R. Zagreckas (dirbo pagal autorinę sutartį) tyrė Kėdainių apskrities asmenų sąrašą. 
Jame 139 pavardės ir vardai. Remdamasis surinktais duomenimis nustatė, kad 42 iš 
139 sąraše minimų asmenų prisidėjo prie žydų genocido vykdymo. Taip pat tyrė 
sąrašą Utenos apskrities asmenų, įtariamų dalyvavus žydų žudynėse. Jame 169 
vardai ir pavardės. Nustatė, kad 29 iš sąraše minimų asmenų prisidėjo prie žydų 
genocido vykdymo. Apibendrinant galima teigti, kad nustatė, jog iš sąrašuose 
minimų 308 asmenų prie žydų genocido prisidėjo 71 asmuo. 

 
Tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il paskelbtų lietuvių, kaltinamų prisidėjus prie 
žydų tautybės asmenų žudynių, pavardžių sąrašo tyrimo rezultatai: per ataskaitinius 
metus ištirti archyviniai duomenys apie 1457 asmenis ir rasta, kad galimai prie žydų 
genocido prisidėjo 308 asmenys. 

 
 
3 priedas 
 

Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“ 
 

Dokumentų rinkinio „KGB Lietuvoje“ sudarymo darbai. Vykdytojai: K. Burinskaitė,  
L. Okuličiūtė  
Archyvinių dokumentų išversto iš rusų kalbos teksto tikrinimas ir redagavimas 
(38 dokumentų, 235 p.), dokumentų datų, spaudų tikslinimas (LYA peržiūrėta 40 
bylų), santrumpų sudarinėjimas. Redaguoto teksto tikrinimas ir tikslinimas (175 p.). 
Baigtos rašyti ir redaguotos potemės: KGB struktūra (schema, 10 p., LKP CK ir 
KGB instituciniai ryšiai (3 p.), KGB agentūros tinklas ir kitos sekimo priemonės  
(4 p.), profilaktika (3 p.), KGB ir teritorijos kontrolė (3 p.), Išeivija ir KGB (3 p.). 
Dokumentų rinkiniui redaguoto bendro (LYA archyvinių dokumentų išverstas 
tekstas ir potemės) teksto (194 p.) tikslinimas, sudaryta asmenvardžių rodyklė  

http://www.lithuanianjews.org.il/
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(35 p.), taip pat parengti KGB operatyvinių darbuotojų biografiniai duomenys  
(26 p.). Dokumentų rinkiniui parengtos faksimilės – aprašyti ir nuskenuoti 5 
archyviniai dokumentai. 
 

KGB viešinimo darbai. Vykdytojai: K. Burinskaitė, L. Okuličiūtė, A. Gelžinis 
K. Burinskaitė parengė internetinio tinklalapio ir KGB struktūros schemą. Parengė 
LSSR KGB pirmojo, trečiojo, ketvirtojo, penktojo, šeštojo, ir įskaitos-archyvų, 
dešimtojo skyriaus veiklą apibūdinančius tekstus, vadovų biografijas, jų nuotraukas, 
skyrių kadrinių darbuotojų sąrašus. Parengė KGB veiklos sričių, metodų sąrašą, 
pagal kurį toliau vykdoma KGB dokumentų atranka. Pateikė pasiūlymus kuriamai 
KGB veiklos viešinimui skirtai internetinei svetainei. Iš viso parengė 100 lapų ir 
atrinko 384 dokumentus, į svetainę patalpinti 105 dokumentai. 
L. Okuličiūtė parengė tekstą apie KGB vadovybę (5 p.), atrinko 30 archyvinių 
dokumentų apie KGB vadovybės funkcijas ir veiklą, atrinko 24 archyvinius 
dokumentus apie operatyvinį-techninį skyrių, 7-ąjį skyrių, sekimo metodus, jiems 
parašė anotacijas. Dokumentų viešinimo tematikai ,,KGB prieš lietuvių išeivijos 
politinę veiklą“ atrinko 280 dokumentų, į svetainę patalpinti 39 dokumentai. Apie 
LSSR KGB 1-ojo skyriaus veiklą atrinktiems 197-iems dokumentams parašė 
anotacijas. LYA peržiūrėjo 235 operatyvines bylas. Sudarė operatyvininkų 
charakteristikas (18 p.). Informacijos tikslinimui LYA peržiūrėjo 18 operatyvinių 
darbuotojų tarnybinių kortelių. Atrinko operatyvinių darbuotojų nuotraukas iš LYA 
ir GAM sukauptos vaizdinės medžiagos apie KGB struktūrą. 
A. Gelžinis parengė 30 dokumentų apie KGB padalinius, 30 KGB rezervo karininkų 
bylų. 

Iš viso 2011 metais nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. į svetainę patalpinta 228 
dokumentai apie KGB veiklą Lietuvoje.  

 
Internetinė svetainė www.kgbdocuments.eu. Vykdytojai: K. Burinskaitė, L. Okuličiūtė 

K. Burinskaitė atrinko 30 dokumentų, parašė 6 lapus anotacijų, pateikė papildomą 
medžiagą svetainės tobulinimui: KGB schemą, papildomą informaciją apie KGB 
padalinius. 
L. Okuličiūtė peržiūrėjo 35 bylas, parengė 10 dokumentų anotacijas (archyvinių 
dokumentų apimtis 63 p.), teksto 3 p. 
 

K. Burinskaitės mokslinė veikla: 
Parengtas ir išspausdintas straipsnis „LSSR KGB ir LKP CK santykių dinamika 
1954–1990 m.“ žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2011, Nr. 1 (29); 

Rengtas mokslinis tyrimas „LSSR KGB kovos prieš režimo priešininkus priemonės 
ir jų taikymo tendencijos 1954–1990 m.“ ir parengtas straipsnis „Režimo 
priešininkų represavimo ir persekiojimo tendencijos po 1954 m.“ 24 p.; 

http://www.kgbdocuments.eu/
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Parengtas istorinis archyvinis tyrimas apie Rokiškio rajono Kamajų valsčiaus 
NKVD–MVD–MGB poskyrio pastatą 1944–1953 m. VRM dokumentų skyriuje 
peržiūrėtas NKVD–MVD Rokiškio apskrities skyriaus fondas (17 bylų), KGB 
dokumentų skyriuje peržiūrėti Rokiškio rajono NKVD–MGB–KGB poskyrio  
(f. K-11), Kovos su tautiniu pogrindžiu ir kontržvalgybos padalinio (f. K-41), MGB 
sričių valdybos (f. K-19), KGB tardymo izoliatoriaus (f. K-17) fondai. Peržiūrėta 90 
bylų; 

Pažymai apie Vytautą Kaladę parengta archyvinės medžiagos analizė (peržiūrėta 
baudžiamoji byla); 

Parašyta recenzija A. Dabrovolskio straipsniui „Lietuvos akademinio jaunimo 
antisovietinis pasipriešinimas 6–7 dešimtmetyje“; 

Lapkričio 24 d. skaitytas pranešimas „KGB ir B. Laurinavičiaus ir J. Steponavičiaus 
kompromitavimo akcijos“ LKMA vykusiame seminare-diskusijoje „Martyria ir 
sovietinio totalitarizmo erozija“; 

Lapkričio 28 d. skaitytas pranešimas „SSRS KGB padalinys Lietuvoje – sovietinio 
okupacinio režimo atrama“ Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti konferencijoje „Istorija ir atmintis. 
Sovietinė praeitis 1953–1990 m.“; 

Pateikti archyviniai duomenis apie LSSR KGB 7-ojo skyriaus ir 8-to poskyrio 
veiklą, kadrinį darbuotoją Viktorą Balikiną (4 lapai), duotas interviu LNK 
televizijai. Ieškant informacijos LYA peržiūrėtos 30-ies operatyvinių darbuotojų 
tarnybinės kortelės iš 61 kartotekos, 15 operatyvinių bylų; 

Vasario 26–kovo 3 dienomis vykta į tarnybinę komandiruotę Dubline (Airija). 
Dalyvauta LGGRTC parodos „Karas po karo“ atidaryme Europos Komisijos 
atstovybėje, skaitytas pranešimas apie LGGRTC vykdomus mokslinius tyrimus 
KGB tematika ir pradedamą KGB veiklos viešinimo darbą Dublino universitete 
(University College Dublin) suorganizuotoje paskaitoje. 
 

L. Okuličiūtės tiriamoji veikla: 
Rinkta archyvinė medžiaga tyrimui ,,KGB vaidmuo kontroliuojant judėjimo srautus 
sovietmečiu“. LYA peržiūrėtos 65 operatyvinės bylos; 

Rugsėjo 21 d. skaityta paskaita „KGB agentūrinis tinklas, sekimo priemonės“ 
Panevėžio pedagogų švietimo centre. 
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4 priedas 
 
Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940–1941 m., 1944–1988 m.“ 
 

A. Bubnys atliko šiuos darbus: 
Straipsniai, paskaitos:  

„Die „Entdeckung“ des Molotow-Ribbenttrop-Pakts und seine Deutung in der 
litausischen Presse und den Geschichtslehrbüchern“ leidinyje „Der Hitler-Stalin-Pakt 
1939 in den Erinnerungskulturen der Europäer“, Herausgegeben von A. Kaminsky,  
D. Müller und S. Troebst, Göttingen, 2011, p. 327–338; 
„Stanowisko KGB LSSR wobec tzw. repatriacji Polakow do Polski w latach 1956–
1959 i emigracji Žydow na Zachod w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w.“ leidinyje „Internacjonalizm czy...? Dzialania organow bezpieczenstwa 
panstw komunistycznych wobec mniejszosci narodowych (1944–1989)“, 
Warszawa, 2011, s. 495–503 (0,6 a.l.); 

Sausio 26 d. skaitytas pranešimas apie 1941 m. birželio 14 d. Lietuvos gyventojų 
trėmimą LGGRTC organizuotame seminare mokytojams;  
Gegužės 9 d. skaitytas pranešimas (vokiečių k.) atidarant Genocido aukų muziejaus 
parodą „Smurto kronika“ Šteinfurte (Vokietija); 
Birželio 17–18 d. skaitytas pranešimas „Sovietų Sąjungos padaryta žala Lietuvos 
Respublikai: gyventojų nuostoliai“ (anglų k.) tarptautinėje konferencijoje Rygoje 
„Sovietų Sąjungos padaryta žala Baltijos šalių ekonomikai ir aplinkai“;  
Birželio 21 d. skaitytas pranešimas „1941 m. Birželio sukilimas Vilniuje“ 
mokslinėje konferencijoje Vilniuje, skirtoje 1941 m. Birželio sukilimo 70-mečiui; 
Lapkričio 3–4 d. skaitytas pranešimas „LSSR KGB Tardymo izoliatorius Vilniuje 1954–
1991 m.“ (lenkų k.) Tautos atminties instituto (IPN) Lodzės skyriaus organizuotoje 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sovietinė koncentracijos stovyklų ir kalėjimų 
sistema politinių represijų forma Vidurio ir Rytų Europos šalyse XX amžiaus pirmoje 
pusėje“. 

Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose: 
Kovo 28–29 d. dalyvauta Europos Parlamente Briuselyje vykusiame Europos 
atminties ir sąžinės platformos darbo grupės posėdyje ir seminare „Ką Europos 
jaunimas žino apie totalitarinius nusikaltimus?“; 
Liepos 12–13 d. vykta į parodos „Lenkai, internuoti Lietuvoje 1939–1940 m.“ 
atidarymą Varšuvoje (Lenkija); 
Spalio 13–14 d. dalyvauta Platformos steigiamajame posėdyje Prahoje (Čekija). 

Kiti darbai: 
Organizuota birželio 29–30 d. konferencija „SSRS ir Vokietijos karo pradžia 
Baltijos šalyse 1941 metais“; 
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Dalyvauta LR Vyriausybės posėdžiuose dėl Europos sąžinės ir atminties platformos 
steigimo; 

Duotas interviu Lietuvos radijo žurnalistei apie 1949 m. Lietuvos gyventojų 
trėmimą; 

Pasakyta įžanginė kalba pristatant Juozo Jankausko knygą „1941 m. Birželio 
sukilimas Lietuvoje“ Vilniaus įgulos karininkų ramovėje; 

Pasakyta kalba Paneriuose, minint Lietuvos vietinės rinktinės karių nužudymą  
1944 m. gegužės 17 ir 21 d.; 

Duotas interviu Lietuvos radijui apie 1941 m. Birželio sukilimą; 

Pasakyta kalba Červenės (Baltarusija) aukų minėjime 2011 m. liepos 1 d. 

 
A. Rukšėnas atliko šiuos darbus: 

Prisidėta prie įvado monografijai „1941 m. Birželio sukilimas“ rengimo. 

Konferencijos ir seminarai: 

Birželio 14 d. skaitytas pranešimas „Pasipriešinimo judėjimas Kretingoje ir tremtys“ 
mokslinėje konferencijoje „Lemtingas 1941 metų birželis“, skirtoje Didžiųjų 
trėmimų 70-mečiui paminėti, Kretingos muziejuje; 

Birželio 23 d. skaitytas pranešimas „Pasipriešinimo judėjimas Žemaitijos regione 
1940–1941 m. ir žudynės Rainiuose“ konferencijoje, skirtoje Rainių žudynių 70-
mečiui, Telšių „Alkos“ muziejuje; 

Birželio 29 d. skaitytas pranešimas „1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje“ 
tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 
metais“ LR Seime. 

Posėdžiai: 
Spalio 12 d. dalyvauta LR Seime vykusiame pasitarime dėl Armijos krajovos ir 
sovietų partizanų nusikaltimų. 
 

E. Jankauskienė atliko šiuos darbus: 
Organizuota birželio 29–30 d. konferencija „SSRS ir Vokietijos karo pradžia 
Baltijos šalyse 1941 metais“; 

Parengtas tekstas apie pirmuosius masinius trėmimus Atmintinų datų kalendoriui; 

Tikrinti apžvalginiai tekstai (10 psl.) kilnojamajai parodai „Po svetimu dangum“.  

Konferencijos ir seminarai: 
Birželio 13–16 d. Sankt Peterburge (Rusijos Federacija) mokslinio informacinio 
centro „Memorial“ organizuotame renginyje, skirtame 1941 m. Lietuvos gyventojų 
trėmimams, skaitytas pranešimas „Pirmoji masinė Lietuvos gyventojų deportacija  
1941 m. birželio mėn.: istorija ir atmintis“, pristatyta renginio metu atidaryta 
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LGGRTC paroda „Smurto kronika“, dalyvauta diskusijoje „Deportuotųjų lietuvių 
atmintis šiuolaikinėje Rusijoje“ bei Peterburgo radijo stoties „Echo Moskvy“ laidoje 
apie Lietuvos gyventojų trėmimus į Rusijos gilumą; 

Spalio 26 d. skaitytas pranešimas „Sovietiniai kalėjimai Lietuvoje 1940–1953 m.“ 
mokslinėje konferencijoje „SSRS politinių kalėjimų sistema. Lietuvos kalėjimai“ 
Raseinių krašto istorijos muziejuje; 

Lapkričio 3–4 d. skaitytas pranešimas „Lietuvos gyventojai – GULAG‘o lagerių ir 
kolonijų kaliniai“ (rusų kalba) Tautos atminties instituto (IPN) Lodzės skyriaus 
organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sovietinė koncentracijos 
stovyklų ir kalėjimų sistema – politinių represijų forma Vidurio ir Rytų Europos 
šalyse XX amžiaus pirmoje pusėje“. 

 

B. Makauskas atliko šiuos darbus: 
Kovo 12 d. skaitytas pranešimas „Žydų ir lietuvių „išvietinimas“ iš Suvalkų krašto 
1939–1941 m.“ tarptautinėje konferencijoje „Lietuviškojo tapatumo išsaugojimas: 
laimėjimai ir praradimai“, skirtoje lietuvių tremties iš Seinų–Suvalkų krašto  
70-mečiui, Seinuose (Lenkija);  
Birželio 30 d. skaitytas pranešimas „Suvalkų krašto Lietuvių ištrėmimas 1941 m. ir 
jų likimai“ tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos 
šalyse 1941 metais“ LR Seime; 
Parengta recenzija dokumentų rinkiniui „Pribaltika i geopolitika 1935–1945 gg. 
Rassekrečennyje dokumenty služby vnešnej razvedki Rossijskoj Federacii“, sud. 
L. F. Sockov, Maskva, 2009, p. 462. 

 
M. Pocius atliko šiuos darbus: 

Rinkta medžiaga straipsniui „Lietuvos sovietizacija 1944–1953 m.: būdai, 
mechanizmai, priemonės“. Lietuvos archyvuose, bibliotekose buvo studijuojami 
istoriniai šaltiniai, istoriografija ir rašomos atskiros straipsnio dalys;  

Rinkta medžiaga straipsniui „Šaltojo karo genezė ir pagrindiniai etapai“. Lietuvos 
archyvuose, bibliotekose buvo studijuojami istoriniai šaltiniai, istoriografija ir 
rašomos atskiros straipsnio dalys. 

 

M. Kareniauskaitė atliko šiuos darbus: 
Lapkričio 29–gruodžio 1 d. komandiruotėje Mažeikiuose, Telšiuose ir Joniškyje, 
pristatyta knyga „Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija“. 
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Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1954 m.“ 
 

Leidinio „Rytų Lietuvos partizanų sritis“ rengimas: 
E. Jankauskienė parengė 186 aprašymus kautynių, vykusių 1944–1956 m. Vyčio 
apygardos ir 29 1944–1945 m. Didžiosios kovos apygardos ribose, tikslino žuvusių 
partizanų pavardes, ieškojo archyvinės ir istoriografinės medžiagos partizanų 
kautynių su čekistine kariuomene aprašymams; 
D. Butkutė LYA ieškojo duomenų apie Biržų aps. vykusias kautynes, peržiūrėjo 21 
agentūrinę operatyvinę bylą, 14 baudžiamųjų bylų, surado duomenų apie 70 
kautynių. Rastus archyvinius duomenis tikrino su kitais istoriniais šaltiniais, tikslino 
vietovardžius ir žuvusių partizanų pavardes; 
R. Staveckaitė-Notari LYA atliko archyvinius tyrimus dėl 15 Vytauto apygardos 
ribose vykusių kautynių tarp partizanų ir čekistinės kariuomenės; 
O. Daniūnienė peržiūrėjo 15 MVD–MGB operatyvinių-archyvinių bylų, atliko 
archyvinius tyrimus apie 79 Vyčio ir Didžiosios Kovos apygardų ribose vykusias 
kautynes, pateikė duomenis apie 217 žuvusių partizanų, tikslino Didžiosios Kovos 
apygardos kautynių duomenis: patikslinti duomenis apie 16 kautynių ir 43 žuvusius 
partizanus. 
 

Leidinio-dokumentų rinkinio „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939– 
1991 m.“, rengiamo kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN), 1-ojo tomo 
„Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ sudarymas. Vykdytojai: A. Bubnys,  
E. Jankauskienė 

Archyvinių dokumentų atranka LYA, vertimas į lietuvių k., archeografinis jų 
sutvarkymas, redagavimas – pagal autorines sutartis dirbo R. Masiulionytė, N. Mas-
lauskienė, A. Streikus, V. Brandišauskas, parengta 400 p. 

 
E. Jankauskienė atliko šiuos darbus: 

Parengtas straipsnelis apie leidinį „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“ žurnalui 
„Genocidas ir rezistencija“; 

Kartu su Memorialinio departamento darbuotojais sudarytas 2011–2014 m. 
atmintinų datų sąrašas internetui;  

Suderinti ir tikslinti partizanų Vytauto Pakšto-Naro, Petro Paulaičio-Aido, Balio 
Vaičėno-Liubarto, Viktoro Vitkausko-Karijoto, Antano Bagočiūno-Dūmo, Adolfo 
Eidimto, Stasio Guigos-Tarzano, Vaclovo Ivanausko-Henriko, Adolfo Kubiliaus-
Balio biografiniai duomenys; 

Centro internetinei svetainei parengta GRT Departamento publikuotų leidinių ir 
straipsnių bibliografija pagal tyrimo programas; 

Tikrintos ir redaguotos skyriaus darbuotojų parengtos archyvinės pažymos apie 
žuvusius ir represuotus Joniškio gimnazijos mokytojus ir mokinius, Utenos rajono 
žuvusius partizanus ir rėmėjus, Klaipėdos r. Gargždų poilsio parke užkastus 
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partizanus ir 1944–1953 m. Mažeikių aps. Ylakių vls. gimusius, kovojusius ir 
žuvusius partizanus. 

Konferencijos, seminarai, komandiruotės: 
Kovo 25 d. Radviliškyje vykusioje Mažojoje knygų mugėje ir balandžio 13 d. 
Raseinių krašto muziejuje pristatytas leidinys „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“; 

Spalio 11–13 d. Gargžduose, Darbėnuose, Kretingoje ir Skuode pristatyti naujausi 
LGGRTC leidiniai, skirti Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo bei 
Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metams. 

Istoriniai tyrimai, pažymos: 
P. Mataičiui dėl duomenų apie kalintus bei žuvusius Joniškio gimnazijos mokytojus 
ir mokinius; 

A. Mučinskajai dėl Liongino Geišos žūties aplinkybių; 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 1-ajam pensijų 
skyriui dėl buvusio geto Oršos mieste. 

Kiti darbai: 
Rengti raštai LYA dėl darbuotojų, besinaudojančių LYA archyviniais fondais, 
sąrašo papildymo (16 raštų); 

Konsultuota ir padėta parengti „Svarbiausias XX a. Lietuvos okupacijų bei su jomis 
susijusių netekčių ir pasipriešinimo datas“ Memorialinio departamento rengtam 
leidinukui „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre“. 

 
M. Pocius atliko šiuos darbus: 

Parengtas ir publikuotas straipsnis „Antisovietinio pogrindžio grupės Kaune 1946–
1947 m.“ žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2011, Nr. 2(30). 

 
L. Okuličiūtė atliko šiuos darbus: 

Birželio 13–14 d. Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejaus ir 
Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotose renginiuose 
pristatytas leidinys „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“. 

 
 

Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“ 
 

M. Kareniauskaitė atliko šiuos darbus: 
Rengiamam leidiniui „Lietuvos disidentų vardynas“ parašytos 26 naujos laisvės 
kovotojų biografijos, 84 biografijos atnaujintos, patikslintos ir papildytos. Sudarytas 
naudotinų iliustracijų sąrašas iš dokumentų aprašų, rastų LYA bylose – 32 
iliustracijos. LYA peržiūrėtos 8 baudžiamosios bylos, Pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisijoje – 42 rezistentų bylos. Duomenų paieška kituose 
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šaltiniuose: LKB kronikoje, leidinyje „Lietuvos naukinimas ir tautos kova“, 
periodikoje, prisiminimuose. 

Istoriniai tyrimai: 

Atliktas pasipriešinimo akcijų 1971–1972 m. Kaune dalyvio V. Kaladės ir jo 
bendrabylių veiklos archyvinis tyrimas. 

Konferencijos, komandiruotės: 

Lapkričio 21–23 d. Strasbūre (Prancūzija) Vietinės demokratijos agentūrų asociacija 
(ALDA – Association of Local Democracy Agencies) organizuotoje konferencijoje 
„Darbas su neišsakytąja praietimi: iššūkiai ir galimybės institucijoms bei pilietinės 
visuomenės veikėjams“ pristatyti Centro vykdomi istorinių tyrimų rezultatai ir 
problemos. 

 

 

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“  

 

J. Banionis atliko šiuos darbus: 

Medžiagos apie lietuvių išeivių politinių organizacijų (ALT, VLIK, LLK, PLB) 
veiklą rinkimas tema „Lietuvių išeivių organizacijų politinė veikla, vaduojant 
Lietuvą 1975–1990 m.“ 

Straipsniai: 

„Lietuvos laisvinimas tarp Helsinkio ir Belgrado konferencijų: krizė ar nauji 
impulsai?“ žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2011, Nr. 2(30); 

„VLIK‘o veikla Lietuvos laisvinimo sąjūdyje Vakaruose po Helsinkio akto: 1975–
1980 m.“ 

Konferencijos: 

Gegužės 6 d. skaitytas pranešimas „A. P. Volerto didysis rūpestis – lietuvių 
bendruomenė ir Lietuvos laisvė“ LKMA ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
organizuotoje konferencijoje; 

Liepos 2 d. skaitytas pranešimas „Lietuvos laisvinimo veiksnių ir veikėjų svarstymai 
1940–1990 m. būsimos valstybės politinės vizijos“ KTU XV Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziume. 

Kiti darbai: 

Parengta recenzija A. V. Vasiliauskienės straipsniui „Arkivyskupas Mečislovas 
Reinys: kalinio Mečislovo Reinio asmens byla Nr. 3145“; 

Parengtas straipsnis „Rytų Lietuvos rezistencinis sąjūdis“ Visuotinei lietuvių 
enciklopedijai. 
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Programa „LENKIJOS ANEKSUOTA RYTŲ LIETUVA 1920–1939 m.“ 
 

B. Makauskas atliko darbus: 
Parengtas mokslinis straipsnis „Broniaus Saveikio tardymo Balstogėje byla“. 

 
 
5 priedas 

 
Programa „SPECIALIEJI OKUPACINIŲ REŽIMŲ VYKDYTŲ REPRESIJŲ 

TYRIMAI. ĮVYKIAI IR VYKDYTOJAI“ 
 

Susirašinėjimo suvestinė: 
Institucija I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 2011 m. iš viso 

G
au

ta
 

Iš
si

ųs
ta

 

G
au

ta
 

Iš
si

ųs
ta

 

G
au

ta
 

Iš
si

ųs
ta

 

G
au

ta
 

Iš
si

ųs
ta

 

G
au

ta
 

Iš
si

ųs
ta

 

Seimas, 
Vyriausybė 

3 3 5 – 1 2 2 1 11 6 

Prokuratūros 26 18 21 14 35 19 29 17 111 68 
Policijos 
komisariatai 

10 10 – 10 18 11 7 25 35 56 

Kitos – – 8 6 – – – – 8 6 
SODRA 2 2 – – – – – – 2 2 
LGGRTC 
padaliniai 

7 8 2 7 2 2 1 4 12 21 

Gyventojai 4 4 3 2 8 6 3 4 18 16 
Užsienio  – – – – – – – – – – 
Iš viso 52 45 39 39 64 40 42 51 196 175 
 
Palyginimui: 
Metai 2008 2009 2010 2011 
Gauta 
paklausimų 

170 179 150 196 

Parengta 
istorinių pažymų 

200 131 131 175 
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2011 m. pavedimų ikiteisminiuose tyrimuose ir kt. vykdymo suvestinė: 
Rašto 
gavimo data 

Užsakovas Tyrimo objektas Tyrimo  
vykdytojas 

Atsakymo raštas 

2010-03-31 VSD „Vilniaus“ būrys A. Tumavičius 2011-01-14  
Nr. 35R-44 

2010-04-01 VSD Pugauskas D. Balkytė 2011-01-17  
Nr. 35R-46 

2010-05-25 VSD 
Kaunas 

Zagurskas 
Grušelionis 
Praškevičius 

B. Šeškaitė, 
D. Balkytė 

2011-01-31  
Nr. 35R-64 

2010-05-25 VSD Aleksa, 
Malikėnas 

A. Tumavičius 2011-01-18  
Nr. 35R-47 

2010-05-25 VSD Ivonis A. Tumavičius 2011-01-20  
Nr. 35R-53 

2010-06-08 RAP 
Skuodas 

 A. Tumavičius 2011-01-21  
Nr. 37R-07 
2011-01-31  
Nr. 37R-08 
2011-02-03  
Nr. 37R-09 
2011-02-11  
Nr. 37R-12 

2010-07-15 VSD KGB pareigūnai J. Lesienė 2011-03-28  
Nr. 37R-34 
2011-05-06  
Nr. 37R-52 
2011-06-14  
Nr. 37R-66 

2010-08-16 RAP 
Trakai 

smogikai A. Tumavičius 2011-01-18  
Nr. 37R-04 

2010-08-26 LGGRTC Tuskulėnai V. Petrauskaitė, 
T. Jaskelevičius 
 

2011-01-31  
Nr. 39R-06 
2011-02-04  
Nr. 39R-11 
2011-04-14  
Nr. 39R-37 
2011-05-17  
Nr. 39R-46 
2011-06-23  
Nr. 39R-59 
2011-07-04  
Nr. 39R-63 
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2011-08-22  
Nr. 39R-67 
2011-11-08  
Nr. 39R-77 
2011-11-22  
Nr. 39R-82 
2011-12-01  
Nr. 39R-83 
2011-11-23  
Nr. 39R-87 
2012-01-11  
Nr. 39R-09 

2010-09-03 LGGRTC Tamošiūnas V. Papievė 2011-02-15  
Nr. 39R-15 

2010-10-22 RAP 
Klaipėda 

Vaigauskas, 
Jankauskas, 
Občinikov, 
„Lapas“ 

D. Balkytė 2011-01-20  
Nr. 37R-06 

2010-10-28 Girdzijauskas  B. Šeškaitė 2011-03-18  
Nr. 39R-28 
2011-03-28  
Nr. 39R-30 

2010-11-03 GP Vilemas A. Tumavičius 2011-02-23  
Nr. 37R-16 

2010-11-08 GP Burbulis A. Tumavičius 2011-01-10  
Nr. 37R-02 

2010-11-11 GP Urbonas D. Balkytė 
 

2011-03-03  
Nr. 37R-21 

2010-11-11 LRS 
 

Šerienės ir 
Smetonaitės 
kreipimąsis 

A. Tumavičius 2011-03-17  
Nr. 38R-st-462 
2011-03-28  
Nr. 34R-11 

 LGGRTC J. Čiuberkis, 
A. Daukšas, 
K. Sidaras 

A. Tumavičius 2011-04-01  
Nr. 39R-33 

2010-11-17 VSD KGB pareigūnai J. Lesienė 2011-01-06  
Nr. 35R-03` 

2010-11-29 RPK 
Šiauliai 

Palaikai R. Narvydas 2011-01-12  
Nr. 35R-42 

2010-12-07 RAP 
Alytus 

Tremimai  
1949–1952 
 

D. Balkytė 
 

2011-03-21  
Nr. 37R-31 
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2010-12-07 SODRA 
Prienai 

Matijošaitytė 
Nickuvienė 

R. Narvydas 2011-03-04  
Nr. 35R-108 

2010-12-19 RAP 
Trakai 

Partizanai A. Tumavičius 2011-01-17  
Nr. 37R-03 

2010-12-20 VSD 
Kaunas 

Baltučių trėmimas D. Balkytė 2011-01-11  
Nr. 35R-17 

2011-01-04 LGGRTC Neicelis R. Narvydas 2011-01-04  
Nr. 39R-01 

2011-01-19 LGGRTC 
 

Jakubonis, 
Bagdonavičius 

L. Mikelevičius 2011-03-14  
Nr. 39R-24 
2011-04-28  
Nr. 39R-41 

2011-01-20 GP Vilemas A. Tumavičius 2011-02-23  
Nr. 37R-16 

2011-01-24 GP Urbonas D. Balkytė 2011-03-03  
Nr. 37R-21 

2011-01-28 AP 
Panevėžys 

Charisov A. Tumavičius 2011-03-14  
Nr. 37R-23 

2011-02-04 SODRA 
Vilnius 

Byčkova R. Narvydas 2011-03-04  
Nr. 35R-107 

2011-02-14 GP Granickas V. Papievė 2011-03-30  
Nr. 37R-35 

2011-02-22 AP 
Vilnius 

KGB–MGB 
pareigūnai 

N. Pranskutė 2011-05-06  
Nr. 37R-53 
2011-06-15  
Nr. 37R-68 
2011-06-28  
Nr. 37R-70 
2011-08-11  
Nr. 37R-79 
2011-09-12  
Nr. 37R-89 
2011-11-16  
Nr. 37R-111 

2011-02-22 RAP 
Ignalina 

Žilėnas D. Balkytė 2011-04-06  
Nr. 37R-39 

2011-02-25 Raibikis Gyventojų 
žudymai 

D. Balkytė 2011-04-28  
Nr. 38R-st-637 
2011-05-13  
Nr. 37R-57 

2011-03-01 GP Končius B. Šeškaitė 
A. Tumavičius 

2011-06-22  
Nr. 37R-69 
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2011-08-08  
Nr. 37R-77 

2011-03-09 LGGRTC Tuskulėnai V. Petrauskaitė 2011-03-09  
Nr. 39R-22 

2011-03-18 Giedraitis  Šykas/Šikas 
(palaikai) 

A. Tumavičius 2011-08-11  
Nr. 38R-st-1175 

2011-03-23 AP 
Vilnius 

Vl. Zajančkauskas D. Balkytė 2011-03-31  
Nr. 37R-37 

 Veliuonos 
seniūnas  

K. Veverskis V. Petrauskaitė 2011-05-03  
Nr. 35R-170 

2011-03-31 Žarskienė Janukėnas 
„Šposas“ 

B. Šeškaitė 2011-04-15  
Nr. 38R-st-574 

2011-04-01 AP 
Vilnius 

Filmas 
„Smogikai“ 

A. Tumavičius 2011-06-03  
Nr. 37R-64 
2011-08-29  
Nr. 37R-82 
2011-09-08  
Nr. 37R-85 
2011-09-08  
Nr. 37R-87 
2011-09-15  
Nr. 37R-91 

2011-04-04 Stankevičius Margolis A. Tumavičius 2011-04-04  
Nr. 39R-36 

2011-04-11 GP Venskus 
(Venckus) 

B. Šeškaitė 2011-10-21  
Nr. 37R-104 

2011-04-18 GP Lozevičius/ 
Lozaitis 

A. Tumavičius 2011-04-28  
Nr. 37R-52 

2011-04-18 SODRA 
Klaipėda 

Nasretdinov R. Narvydas 2011-04-26  
Nr. 35R-169 

2011-04-19 GP Išoraitė A. Tumavičius 2011-06-15  
Nr. 37R-61 

2011-05-02 GP Končius B. Šeškaitė 
A. Tumavičius 

2011-06-22  
Nr. 37R-69 
2011-08-08  
Nr. 37R-77 

2011-05-03 URM Internuotieji 
(Švedija) 

R. Narvydas 2011-08-02  
Nr. 34R-21 

2011-05-03 AP 
Kaunas 

Novickienė N. Pranskutė 2011-05-11  
Nr. 37R-54 

2011-05-04 VPK 
Kaunas 

 N. Pranskutė 2011-09-16  
Nr. 35R-336 
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2011-10-04  
Nr. 35R-406 

2011-05-05 AP 
Vilnius 

Tremėjai  
Kairelis, 
Federavičius, 
Gabalis, 
Kairys, 
Galinis 

A. Tumavičius 2011-08-25  
Nr. 37R-81 

2011-05-16 SODRA 
 

Raizgys R. Narvydas 2011-05-18  
Nr. 35R-197 

2011-05-18 AP 
Kaunas 

Krylov 
Operatyviniai 
padaliniai 

A. Tumavičius 2011-11-29  
Nr. 37R-116 

2011-05-23 LRS Kraujelis R. Narvydas 2011-07-25  
Nr. 10R-12 

2011-05-26 RAP 
Pakruojis 

Laucius Ignacas D. Balkytė 2011-06-30  
Nr. 37R-72 

2011-06-01 V. Busilienė Matačiūnas ir kt. D. Balkytė 2011-09-30  
Nr. 38R-st-1381 

2011-06-03 RAP Kalvaitis A. Tumavičius 2011-07-04  
Nr. 37R-73 

2011-06-06 GP V. Sabaliauskas L. Mikelevičius 2011-11-18  
Nr. 37R-112 
2011-11-18,  
Nr. 38R-st-1513 

2011-06-13 GP Sadykov A. Tumavičius 2011-07-25  
Nr. 37R-76 

2011-06-13 GP Išoraitė A. Tumavičius 2011-06-15  
Nr. 37R-61 

2011-06-17 Lietuvos  
kariuomenė 

Švedija–Lietuva K. Bartkevičius 2011-08-08  
Nr. 35R-321 

2011-06-20 VPK 
Kaunas 

Krylov, Drėlingas B. Šeškaitė 2011-08-02  
Nr. 35R-299 

2011-06-20 GP Simanonis L. Mikelevičius 2011-07-14  
Nr. 37R-74 

2011-06-22 SODRA Paukštė R. Narvydas 2011-06-29  
Nr. 35R-282 

2011-06-27 GP Bagaslauskas D. Balkytė 2011-09-12  
Nr. 37R-88 

2011-07-04 AP 
Kaunas 
 

Gustov B. Šeškaitė 2011-10-03  
Nr. 37R-101 
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2011-07-07 Mataitis Macevičius 
Ag. „Ančiaras“ 

J. Lesienė 2011-08-25  
Nr. 38R-st-1190 

2011-07-07 SODRA Talaiko R. Narvydas 2011-07-08  
Nr. 35R-284 

2011-07-11 Vedrickas Sabaliauskas L. Mikelevičius 2011-11-18,  
Nr. 38R-st-1513 
2011-11-18  
Nr. 37R-111 

2011-07-12 Kusienė, 
Jeleniauskaitė  

Jeleniauskas A. Tumavičius 2011-08-02  
Nr. 38R-st-1156  

2011-07-15 Ūksienė Palaikai 
Šilalės r. 

D. Balkytė 
 

2011-07-25 

2011-07-19 SODRA 
Klaipėda 

Žukauskas R. Narvydas 2011-08-05  
Nr. 35R-301 

2011-07-21 Bajerčius Tabakajev A. Tumavičius 2011-08-02  
Nr. 38R-st-1155 

2011-07-25 RAP 
Kaišiadorys 

Žabo 
„Kruk“ 

A. Tumavičius 2011-09-08  
Nr. 37R-84 

2011-07-25 GP Asanas / 
Asanavičius 

B. Šeškaitė 2011-09-08  
Nr. 37R-86 

2011-07-26 AOTD Stapulionis R. Narvydas 2011-08-16  
Nr. 34R-23 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Eismuntas J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Baltinas J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

A. Rimkus J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Č. Rimkus J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Sadūnaitė J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Endriukaitis J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Gajauskas J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Patackas J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 
2011-09-16  
Nr. 37R-93 

2011-07-28 AP 
Vilnius 

Plumpa J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 
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2011-07-29 Vedrickas  L. Mikelevičius 2011-11-18,  
Nr. 38R-st-1513 

2011-08-04 Svarinskas Zdebskis R. Narvydas 2011-08-11  
Nr. 38R-st-1176 

2011-08-10 Kultūros pa-
veldo centras 

Petrašiūnai V. Petrauskaitė 2011-11-07 
Nr. 35R-549 

2011-08-11 AVPK 
Kaunas 

Partizanai V. Pakarklytė 2011-10-03  
Nr. 37R-99 

2011-08-17 LGGRTC 
 

Steikūnas R. Narvydas 2011-11-21  
Nr. 39R-81 

2011-08-19 AP 
Vilnius 

Zdebskis J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-08-19 AP 
Vilnius 

Šapoka J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 
2011-11-08  
Nr. 37R-106 

2011-08-19 AP 
Vilnius 

Laurinavičius J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 
2011-11-15  
Nr. 37R-110 

2011-08-19 AP 
Vilnius 

Butkevičius J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 
2011-09-16  
Nr. 37R-92 

2011-08-19 AP 
Vilnius 

Kazlauskas J. Lesienė 2011-08-30  
Nr. 35R-330 

2011-08-22 VPK 
Kaunas 

O. Kuliševičienė 
M. Mikalaukienė 

R. Narvydas 2011-09-02  
Nr. 35R-331 

2011-08-25 VPK 
Kaunas 

A. Jundalis 
„Naras“ 

D. Balkytė 2011-09-20  
Nr. 35R-337 
2011-10-17  
Nr. 35R-522 

2011-09-02 VPK 
Kaunas 

 B. Šeškaitė 2011-11-17  
Nr. 35R-575 

2011-09-06 GP B. 25473/3 R. Narvydas 2011-11-21  
Nr. 37R-113 

2011-09-08 RAP 
Šakiai 

Pavalkis B. Šeškaitė 2011-11-28  
Nr. 37R-115 

2011-09-12 VPK 
Kauno aps. 

KGB pareigūnai N. Pranskutė 2011-11-16  
Nr. 35R-573 

2011-09-12 VPK  
Kaunas 

Agentai A. Tumavičius 
D. Balkytė 

2011-10-06  
Nr. 35R-425 
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2011-12-30  
Nr. 35R-669 

2011-09-13 VPK  
Kaunas 

Agentai A. Tumavičius 2011-10-03  
Nr. 37R-100 

2011-09-13 VPK  
Kaunas 

Matikai V. Pakarklytė 2011-10-26  
Nr. 35R-547 

2011-09-15 VPK 
Kaunas 

MGB pareigūnai R. Narvydas 2011-10-04  
Nr. 35R-407 

2011-09-15 VPK 
Kaunas 

MGB pareigūnai R. Narvydas 2011-10-04  
Nr. 35R-408 

2011-09-20 RAP 
Vilkaviškis 

Kardanovskij L. Mikelevičius 2011-12-06  
Nr. 37R-122 

2011-09-23 RPK 
Prienai 

Zagurskas B. Šeškaitė 2011-12-16  
Nr. 35R-653 

2011-09-27 GP M. Venskus B. Šeškaitė 2011-10-14  
Nr. 37R-103 

2011-09-27 GP Dokumentų 
kopijos 

B. Šeškaitė 2011-10-28  
Nr. 35R-546 

2011-10-26 VPK 
Kaunas 

Lenortavičius B. Šeškaitė 2011-11-17  
Nr. 35R-575 

2011-11-05 VPK 
Kaunas 

psichiatrai R. Narvydas 2011-12-06  
Nr. 35R-589 

2011-11-04 Vaivada 
 

Vaivados L. Mikelevičius 2011-11-15  
Nr. 38R-st-1467 

2011-11-04 GP Navickas D. Balkytė 2011-12-19  
Nr. 37R-128 

2011-11-12 Aleksonienė Andrijauskas R. Narvydas 2011-11-12  
Nr. 38R-st-1710 

2011-11-16 AP 
Vilnius 

Rumeika A. Tumavičius 2011-11-25  
Nr. 37R-114 

2011-11-16 AP 
Vilnius 

MGB pareigūnai N. Pranskutė 2011-12-01  
Nr. 37R-119 

2011-11-16 VPK 
Prienai 

Šklerevičius V. Petrauskaitė 2011-12-14  
Nr. 35R-638 

2011-11-24 AP 
Vilnius 

MGB pareigūnai N. Pranskutė 2011-12-01  
Nr. 37R-119 

2011-11-29 RAP 
Šakiai 

Dėl 2011-09-05 
Nr. 2-1867 

R. Narvydas 2011-11-30  
Nr. 37R-117 

2011-11-30 AP 
Vilnius 

MGB pareigūnai N. Pranskutė 2011-12-15  
Nr. 37R-126 

2011-12-01 AP 
Vilnius 

MGB pareigūnai N. Pranskutė 2011-12-15  
Nr. 37R-126 
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2011-12-06 AP 
Vilnius 

MGB pareigūnai N. Pranskutė 2011-12-15  
Nr. 37R-127 

2011-12-07 LGGRTC 
 

Vainežeris L. Mikelevičius 2011-12-28  
Nr. 34R-41 

2011-12-09 LRS 
 

Vainežeris L. Mikelevičius 2011-12-28  
Nr. 34R-41 

 
Santrumpų paaiškinimai: 
AOTD – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas 
AP – Apygardos prokuratūra 
AVPK – Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 
GP – Generalinė prokuratūra 
PK – Policijos komisariatas 
RAP – Rajono apylinkės prokuratūra 
RPK – Rajono policijos komisariatas 
VPK – Vyriausiasis policijos komisariatas 
VSD – Valstybės saugumo departamentas 

 
 

Duomenų banko formavimas 
Duomenų bankas formuojamas Lietuvos ypatingojo archyvo kartotekų informacijos 
pagrindu (iki 2011 m. gruodžio mėn. sukaupta daugiau kaip 33 000 įrašų apie 
partizaninio karo metais žuvusius asmenis).  

 

 
Programa „BENDRI NEGRĮŽTAMIEJI ŽMONIŲ NUOSTOLIAI LIETUVOJE  

1944–1953 METAIS“ 
 
 

Vykdomi tyrimai: 
Sistemingai tiriami 1944–1953 metų laikotarpio nužudymų atvejai: tęsiami Alytaus, 
Varėnos, Lazdijų aps., pradėti Zarasų, Biržų ir Tauragės aps.; 

Tirti Rusijos gynybos ministerijos dokumentai, skelbti internetiniame tinklapyje 
www.obd-memorial.ru, nustatyti sovietų kariai, žuvę Lietuvoje partizaninio 
pasipriešinimo metu. 

Partizanų palaikų paieškos: 
Gavus iš Romualdo Grigo informaciją apie partizanų užkasimo vietą Raseinių r. 
Žaiginio k., surinkta archyvinė ir kitokia medžiaga apie tose vietose žuvusius 
partizanus; 

Pagal archyvinius dokumentus nustačius, kad 1947 m. rugpjūčio 11 d. Punios šile 
žuvę partizanai D. Jėčys-Ąžuolis, V. Kavaliauskas-Juodvarnis, M. Petrauskas-Aras 

http://www.obd-memorial.ru/
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ir J. Pilinskas-Krūmas buvo užkasti Alytaus m. pakraštyje, Medžiotojų g. rajone 
netoliese žydų kapinių, birželio 22 d. ir rugpjūčio 23–24 d. nurodytoje vietoje atlikti 
žvalgomieji kasinėjimai. Juos vykdė grupė archeologų, STS ir GAM darbuotojai, 
taip pat Alytaus šauliai. Paieškos metu palaikų aptikti nepavyko.  

Pagal pirminę LPKTS Šilalės filialo tarybos pirmininkės T. Ūksienės informaciją 
surinkta medžiaga apie galimas partizanų užkasimo vietas Šilalės r. Kvėdarnos mstl.  

Surinkta medžiaga apie B. Šiko (Šyko) žūtį, bet duomenų apie jo palaikų užkasimo 
vietą nerasta. 

Komandiruotės ir kita veikla 
R. Narvydas atliko šiuos darbus: 

Vasario 3 d. lankėsi Širvintose pas A. Bagdonavičių dėl jo brolio 
V. Bagdonavičiaus biografijos faktų (medžiaga Prezidentūrai);  

Rugpjūčio 12 d. kartu su Klaipėdos universiteto, Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto vyresniąja mokslo darbuotoja A. Arbušauskaite aplankė 
Ukmergės m. V. Pupšį, iš kurio vėliau gautas fotonegatyvų rinkinys (perduotas 
GAM);  

Gegužės 20 d. ir spalio 27 d. skaitė paskaitą „Istorinė-archyvinė medžiaga, jos 
pobūdis ir interpretacija“ Teisingumo ministerijos mokymo centro seminare 
„Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai: istoriniai ir teisiniai aspektai“; 

Gruodžio 8 d.  dalyvavo Tauragės rajono apylinkės teismo posėdyje. 

J. Lesienė vasario 5 d. vyko į Rudaminą ir Lazdijus, kovo 17 d. – į  Kaišiadorių r. 
Guronių k. (rinko medžiagą apie kun. J. Zdebskį). 
A. Tumavičius ir D. Balkytė liepos 26 d. vyko į Raseinių r. Žaiginio mstl. dėl 
partizanų palaikų užkasimo vietų. 
A. Tumavičius parengė straipsnį „Versmės“ leidyklos monografijai „Onuškis“. 

„Atmintis, atsakomybė, ateitis“ fondo bylų tvarkymas 

Suarchyvuota ir perduota saugojimui į LGGRTC archyvą – 2 836 bylos (2010 m. –  
1 614 bylų). 
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6 priedas 
 
Programa „MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI“ 
 
 
DUOMENŲ BAZĖS FORMAVIMAS VARDYNO IV TOMO 1–2 knygai 

 
1. Naujos  informacijos suvedimas į vardyno DB iš: 
 

Eil. 
Nr. 

 
 
 
 
ATLIKTI DARBAI 
 
 
 

DARBUOTOJO PAVARDĖ 

J. 
K

as
pe

ra
vi

či
en

ė 

V
. M

as
ka

liū
ni

en
ė 

V
. U

rb
on

ai
tė

 

N
. V

ije
ik

ie
nė

 

Iš
   

vi
so

 

1.1. 
 

Baudžiamųjų bylų ir baudžiamųjų bylų 
kartotekos (BBK), asm. 

567 
 

709 
 

533 
 

571 
 

2380 
 

1.2. Iš tremties bylų, asm. 3880 3102 1964 2468 11414 

1.3. 
Partizanų katalogo ir kitų skyrių duomenų 
apie partizanus, vnt. 190 383 314 385 1272 

1.4. Iš gautų anketų, asm. 3978 3615 3566 2982 14141 

1.5. Iš kitų šaltinių (VRM8 ir KIT), asm. 319 210 114 364 1184 

 Iš viso 8858 8019 6491 7023 30391 
 
 

2. Duomenų patikslinimas, papildymas Vardyno I, II, III tomų DB: 
 
 

 
 

 

Eil. 
Nr. 

Darbuotojas Patikslinta, asm. 

1. J. Kasperavičienė 648 
2. V. Urbonaitė 750 
3. N. Vijeikienė 935 
4. V. Maskaliūnienė 598 
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3. Tremties ir Lietuvos vietovių paieška žinynuose ir žemėlapiuose,  
koregavimas Vardyno DB klasifikatoriuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUOMENŲ VARDYNUI RINKIMAS 
 
1. Informacija iš V-5 ir 145/40, K-10 fondų bylų, apklausos anketų: 

 
2. Informacija iš baudžiamųjų, operatyvinių, agentūrinių, Rezistentų teisių  komisijos 

bylų ir BBK: 

Eil. 
 

Darbuotojas Paieška, vnt. 
Įvedimas į 
klasifikatorius, 
vnt. 

1. J. Kasperavičienė 69 408 

2. V. Urbonaitė 165 408 
3. N. Vijeikienė 90 408 

4. V. Maskaliūnienė 82 408 

Eil. 
Nr. 
 
 
 
 

Darbuotojas 
 
 
 
 
 

Peržiūrėta 
tremties 
bylų, vnt. 

 
 
 

Išrašyta 
kortelių 
tremtiniams
, asm. 

 
 

Išrašyta naujų / 
papildyta kortelių 
partizanams, vnt. 

 

Iš 
apklauso
s anketų, 
vnt. 

 
 

Kompiu-
terizuota /  

kopijos / 
skenavi-
mas (psl.) 

 
1. D. Lenkutienė   2738 10023 283 272 nuolat 

2. E. Mincevičienė – –  – 4132/4636 

Darbuotojas 
 
 
 

Išnagrinėta 
baudž. bylų 
vnt. (arch. 
vnt.) 

Išrinkti duomenys 
įkalintiems, 
partizanams vnt., 
sąrašų kopijos  

Tikrinta 
BBK, 
vnt. 
 

 
Iš Rezistentų 
teisių 
komisijos bylų, 
vnt. 
 

 
Agentūrinės/ 
operatyvinės 
bylos, 
informaciniai 
vienetai, vnt. 

V. Basanavičiūtė 318 (700) 
525+363 partiz. 540 

–  

R. Dževeckaitė  98 (283) 
224+33 partiz./ 
640 l. sąr.kop. 206 

33 59 

V. Sasnauskaitė 75 (222) 
243+152 partiz. 133 
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KITI DARBAI 
 

1. Duomenų rinkimas, tvarkymas, koregavimas skyriaus archyve, kt. darbai: 
 
Darbuotojas 
 

Darbas 
Centro 
archyve, 
bylos 
vnt. 

Iš apklausos anketų, 
tremties, baudžiamų-
jų bylų ir kt. šaltinių, 
įvesta/papildyta 
(peržiūrėta) asm. 

Iš „Tremtinio“, 
kort. 

Iš prisiminimų 
knygų, kitų 
publikacijų, 
įvesta/papildyta 
asm. 

J. Valevičienė 
(0,8 etato) 

 333/1661/ (814)   

E. Mincevičienė  132/2016 70  
D. Striogaitė     2883 (154 lapai) 

 
2. Atsakymai į užklausimus: 

Sudarytas sąrašas moterų, kalėjusių Karlage, iš I–III tomo Vardyno duomenų bazės;  

Sudarytas sąrašas moterų, mirusių lageryje, iš I–III tomo Vardyno duomenų bazės;  

Iš I tomo Vardyno duomenų bazės išvestas tekstas K. Grigaliūno knygai; 

Patikslintas nukankintų Rainiuose sąrašas iš I tomo Vardyno duomenų bazės; 

Sudarytas Akmenės rajono nukentejusiųjų sąrašas nuo 1949 m.; 

Atlikti bendri statistiniai paskaičiavimai iš I–III tomo Vardyno duomenų bazės apie 
ištremtus ir išvežtus į lagerį iš Vilniaus ir Naujosios Vilnios geležinkelio stočių; 

Darbuotojas 
 
 
 

Išnagrinėta 
baudž. bylų 
vnt. (arch. 
vnt.) 

Išrinkti duomenys 
įkalintiems, 
partizanams vnt., 
sąrašų kopijos  

Tikrinta 
BBK, 
vnt. 
 

 
Iš Rezistentų 
teisių 
komisijos bylų, 
vnt. 
 

 
Agentūrinės/ 
operatyvinės 
bylos, 
informaciniai 
vienetai, vnt. 

V. Vosyliūtė 193 (469) 
361+73 partiz./ 
41 l.s1r.kop. 293 

  

V. Žilinskienė 
(0,5 etato) 

158(360) 215+ 78 partiz./ 
24 l.sąr. kop. 

   

L. Maldutytė  
(0,5 etato) 

   550  

V. Ramanauskienė 3(18)    43(43)/-
/1394(913) 

V. Urbonaitė 114 241+65 partiz. 
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Jakutijos tremtinių bendras sąrašas pagal tremties vietoves, iš I tomo Vardyno 
duomenų bazės; 

Kraslago kalinių sąrašas pagal visas Vardyno duomenų bazes;  

Bendrų statistinių duomenų bei duomenų apie moteris tremtyje pateikimas Žemės 
ūkio ministerijai; 

Bendrų statistinių duomenų pagal kiekvienus tremties metus pateikimas Užsienio 
reikalų ministerijai; 

Krasnojarsko krašto Bogučianų rajono tremtinių sąrašas pagal visas Vardyno 
duomenų bazes;  

Krasnojarsko krašto Kežmos rajono tremtinių sąrašas pagal visas Vardyno duomenų 
bazes; 

Krasnojarsko krašto Kežmos rajono tremtinių identifikacija pagal programą 
„Akcija“;  

Nukentėjusiųjų žydų sąrašas pagal kn. „Lietuvos gyventojų genocidas“ I tomą; 

Kėdainių rajono tremtinių  sąrašas pagal visas Vardyno duomenų bazes; 

Tauragės rajono tremtinių sąrašas pagal visas Vardyno duomenų bazes; 

Uzbekijos ir Kirgizijos politkalnių sąrašas pagal visas Vardyno duomenų bazes; 

LR generolų aprašymas pagal Vardyno duomenų bazes; 

Kazachijos politkalinių statistika ir Kazachijos politkalinių sąrašas pagal visas 
Vardyno duomenų bazes;  

Dzūkijos tremtinių statistika; 

Krasnojarsko krašto Manos rajono tremtinių sąrašas pagal visas Vardyno duomenų 
bazes; 

Kėdainių rajono politinių kalinių  sąrašas pagal visas Vardyno duomenų bazes;  

Vyčio apygardos partizanų sąrašas;  

Represuotų dvasininkų statistika; 

Suimtųjų 1940 metų vasarą sąrašas. 
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7 priedas 
 

TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
  

Dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir seminaruose: tarptautinėje konferencijoje 
Rygoje (Latvija) „Sovietų Sąjungos padaryta žala Baltijos šalių ekonomikai ir aplinkai“; 
Lenkijos Tautos atminties instituto (IPN) Lodzės skyriaus organizuotoje tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Sovietinė koncentracijos stovyklų ir kalėjimų sistema – politinių 
represijų forma Vidurio ir Rytų Europos šalyse XX amžiaus pirmoje pusėje“; Rusijos 
mokslinio informacinio centro „Memorial“ organizuotame renginyje, skirtame 1941 
m. Lietuvos gyventojų trėmimams: LGGRTC parodos „Smurto kronika: Lietuva 
1939–1941 metais“ pristatyme bei diskusijoje „Deportuotųjų lietuvių atmintis 
šiuolaikinėje Rusijoje“; Seinuose (Lenkija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje 
„Lietuviškojo tapatumo išsaugojimas: laimėjimai ir praradimai“, skirtoje lietuvių 
tremties iš Seinų–Suvalkų krašto 70-mečiui; tarptautinėje konferencijoje „Šaltojo karo 
laikotarpio paveldas: tada, dabar ir ateityje“, vykusioje Rygoje (Latvija); Strasbūre 
(Prancūzija) Vietinės demokratijos agentūrų asociacijos (ALDA – Association of 
Local Democracy Agencies) organizuotoje konferencijoje „Darbas su neišsakytąja 
praeitimi: iššūkiai ir galimybės institucijoms bei pilietinės visuomenės veikėjams“; 
parodos Dubline (Airija) „Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje 1944–1953 m.“ atidaryme; parodos „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 
metais“ pristatyme Šteinfurte (Vokietija). 

Dalyvauta Lietuvos institucijų organizuotose konferencijose ir seminaruose: 
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti Lietuvos rajonuose organizuotose konferencijose ir seminaruose Holokausto 
tema, skirtuose mokytojams ir švietimo darbuotojams; Lietuvos muziejuose, kultūros 
centruose. Be mokslinių pranešimų Lietuvos muziejuose, bibliotekose, mokyklose ir 
gimnazijose pristatyti naujausi Centro leidiniai. 

 
Istorinių tyrimų programų ir Informacinių sistemų priežiūros skyrių darbuotojai 
dalyvavo vykdant LGGRTC projektą ORAHIS („Nacizmo ir stalinizmo aukų 
žodinės istorijos dokumentavimo, išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų 
mainai ir sklaida Europoje“), dalinai finansuotą ES programos „Europa piliečiams“ 
4-o veiksmo „Gyva Europos atmintis“. Vasario 8–9 d. suorganizuotas tarptautinis 
seminaras „Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“.  
 
Dalyvauta tarptautinių darbo grupių ir institucijų veikloje: Europos Parlamente 
Briuselyje vykusiuose Europos atminties ir sąžinės platformos darbo grupės posėdyje ir 
seminare „Ką Europos jaunimas žino apie totalitarinius nusikaltimus?“; Platformos 
steigiamajame posėdyje Prahoje (Čekija).  
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Nuolat vyksta bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis: Lietuvos Respublikos 
Ministro pirmininko 2010 m. spalio 14 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės 
Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo programai parengti darbo 
grupės veikloje; Bendroje Lietuvos ir Rusijos istorikų komisijoje; su Raseinių, 
Kėdainių, Telšių „Alkos“, Kretingos, Priekulės, Kelmės, Rietavo, Skuodo ir kt. 
muziejais, Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi, JAV ambasada Lietuvoje, 
LPKTS skyriais, visuomeninėmis organizacijomis. 

 
Dalyvauta susitikimuose su Lenkijos, Latvijos, Estijos, JAV, Švedijos, Vokietijos, 
Vengrijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos specialistais, diplomatais ir 
politikais. Buvo tęsiamas ir plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas su Estijos 
nacionaliniu muziejumi, Latvijos valstybiniu archyvu, Lenkijos Tautos atminties 
institutu (IPN), „Karta“ (Lenkija), Totalitarinių režimų studijų institutu Čekijoje,  
1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutu, Vokietjos fondu „Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft“ („Atmintis, atsakomybė, ateitis“), Ukrainos tyrimo 
institucijų atstovais. Tarptautiniai kontaktai nuolat palaikomi keičiantis informacija, 
dokumentine medžiaga, organizuojant bendras konferencijas, palaikant kitus 
dalykinius kontaktus. Tęsiami ryšiai su Baltijos šalių atstovais rengiant internetinę 
svetainę www.kgbdocuments.eu. 

Plečiamas bendradarbiavimas su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) rengiant 
parodas ir publikuojant archyvinius dokumentus apie lietuvių ir lenkų pokario 
pasipriešinimo judėjimą. Kartu su IPN rengta ir liepos 12–13 d. Varšuvoje (Lenkija) 
atidaryta paroda „Lenkai, internuoti Lietuvoje 1939–1940 m.“ Pradėtas rengti 
dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–
1991 m.“ 1-asis tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ 

 
Atsakymai valstybinėms institucijoms, privatiems asmenims, Centro padaliniams 

 
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento darbuotojai parengė 140 (2010 m. – 90) 
istorinių-archyvinių atsakymų (iš jų 94 – valstybinėms institucijoms ir privatiems 
asmenims, 46 – Centro padaliniams):  

A. Elbaum dėl duomenų apie senelį; 

„Vorutos“ vyriausiajam redaktoriui J. Vercinkevičiui dėl Musninkų žydo Honelio 
Chieno; 

J. Trečiokaitei dėl duomenų apie senelį Joną Trečioką; 

R. Matkevičiui dėl duomenų apie kun. Norbertą Skurkį; 

Kauno savivaldybės tarybos Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo 
komisijos pirmininkui S. Žirguliui dėl atminimo lentos, numatomos įrengti Kauno 
IX forte; 

A. Mučinskajai dėl Liongino Geišos žūties aplinkybių; 

http://www.kgbdocuments.eu/
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V. Jankauskui (Kijevas, Ukraina) dėl duomenų apie represuotus giminaičius; 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 1-ajam pensijų 
skyriui dėl buvusio geto Oršos mieste; 

Mons. A. Svarinskui (kopija nusiųsta UAB „Vilniaus archija“ architektei  
V. Bakšienei) parengtas Kęstučio apygardos partizanų sąrašas; 

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkui A. Anušauskui dėl LLA karininkų veiklos nacistinės okupacijos 
laikotarpiu; 

Lietuvos Respublikos Seimo nariui A. Dumčiui apie įvykius Pročiūnuose; 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-osios valdybos 2-ojo 
skyriaus viršininkui A. Kemežiui dėl archyvinių duomenų apie Juozą Lukšą; 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko sekretoriato vadovei J. Varžgalytei dėl 
įvykių Pročiūnuose; 

Utenos rajono savivaldybės merui A. Katinui dėl žuvusių už Lietuvos laisvę 
duomenų patikslinimo; 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo valdybos pirmininkei 
T. Ūksienei dėl duomenų apie kun. Joną Janauską; 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos viceministrei N. Laužikienei dėl 
Pasaulio tautų teisuolių sąrašo; 

Utenos rajono savivaldybės Utenos krašto muziejaus direktorei L. Jovarienei dėl 
informacijos apie Utenos rajono žuvusius partizanus ir rėmėjus; 

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjai R. Kurakienei dėl informacijos apie 
pastatą Vilniuje, Pylimo g. 4; 

Ministro Pirmininko tarnybai, Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui, LR 
Kultūros ministerijai, Lietuvos žydų bendruomenei dėl Pasaulio tautų teisuolių sąrašo; 

Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriui dėl Juozo Vitkaus-
Kazimieraičio rezistencinės veiklos; 

V. Trigub (Ukraina) dėl Sumsko sr., Ukrainoje, sušaudytų Lietuvos gyventojų; 

LPKTS Šilalės filialui dėl duomenų apie Šilalės r. Vytogalos k. apylinkėse žuvusius 
partizanus; 

P. Mataičiui dėl duomenų apie kalintus bei žuvusius Joniškio gimnazijos mokytojus 
ir mokinius; 

Kultūros paveldo departamentui dėl Lietuvos laikinosios vyriausybės ir Vlado 
Nasevičiaus veiklos ir kt. 

Atsakymus ir raštus rengė A. Bubnys, E. Jankauskienė, A. Rukšėnas,  
S. Buchoveckas, O. Daniūnienė, D. Butkutė, R. Staveckaitė-Notari. 
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Teiktos konsultacijos istoriniais klausimais Lietuvos ir užsienio institucijoms – LR Seimui, LR 
Vyriausybei, ministerijoms, Teismams, Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui, Lietuvos 
žydų bendruomenei, LPKTS skyriams, savivaldybėms, Valstybinio socialinio draudimo fondui, 
Tautos atminties institutui (IPN, Lenkija), LR ambasadai Rusijos Federacijoje ir kt. 
 

Istorinės-archyvinės pažymos LGGRTC Memorialiniam departamentui: 
Dėl Radviliškio r. žuvusių partizanų; 

Dėl 1941 m. birželio pabaigoje Vilniuje suimtų žydų ir lenkų įkaitų likimo (masinių 
žudynių vieta šalia Titnago g.); 

Dėl 1941 m. birželio 24 d. įvykių Mažeikių aps. Židikų vls. ties Lūšės mst. 
geležinkelio stotimi; 

Dėl 1949 m. gruodžio 28 d. Kėdainių aps. Slikių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1950 m. liepos 1–2 d. Dotnuvos r. žuvusių partizanų; 

Dėl 1945 m. gegužės 26 d. Kėdainių aps. Vidulaukių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1945 m. birželio 27 d. Panevėžio aps. Pašilelės k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1948 m. sausio 27 d. Kėdainių aps. Gaižūnų k. žuvusių partizanų; 

Dėl duomenų apie partizaną Stasį Šaulį; 

Dėl 1951 m. lapkričio 3 d. Šeduvos r. Vabalių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1946 m. sausio 26 d. Kėdainių aps. Peiksvos k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1948 m. balandžio 26 d. Kėdainių aps. Slikių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1949 m. kovo 22 d. Kėdainių aps. Vilainių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1948 m. gegužės 18 d. Kėdainių aps. Lančiūnavos miške žuvusių partizanų; 

Dėl 1945 m. spalio 18 d. Kėdainių aps. Volungiškių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1953 m. vasario 15 d. Kėdainių r. Girelkos k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1949 m. balandžio 21 d. Kėdainių aps. Akmenių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1949 m. birželio 4 d. Kėdainių aps. Tiskūnų k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1950 m. sausio 21 d. Kėdainių aps. Lipliūnų k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1951 m. sausio 18 d. Kėdainių r. Normainių miške žuvusių partizanų; 

Dėl 1947 m. kovo 23 d. Ukmergės aps. Nemaniūnų k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1948 m. birželio 28 d. Panevėžio aps. Kuršių k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1945 m. rugsėjo 7 d. Kėdainių aps. Josvainių vls. žuvusių partizanų; 

Dėl 1947 m. gruodžio 26 d. Panevėžio aps. Pavermenio k. žuvusių partizanų; 

Dėl 1946 m. gruodžio 22 d. Kėdainių aps. Kūjėnų k. žuvusių partizanų; 

Dėl duomenų apie žuvusius partizanus Antaną Kriūną ir Vincą Kriūną; 

Dėl žuvusių partizanų Tamašauskų; 

Dėl Geručių kaime buvusio bunkerio; 
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Dėl Kamajų vls. NKVD–MVD–MGB poskyrio pastato 1944–1953 m.; 

Dėl Panevėžio aps. Baroniškių k. žuvusių partizanų; 

Dėl Panevėžio ir Pasvalio aps. žuvusių partizanų; 

Dėl Antano Griškevičiaus kalinimo; 

Dėl Krekenavos vls. žuvusių partizanų; 

Dėl žuvusių Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Žaibo būrio partizanų; 

Dėl Pasvalio aps. žuvusių partizanų; 

Dėl Šakių aps. Lukšių vls. Kūdrų miške žuvusių partizanų; 

Dėl Jono Valaičio ir Vytauto Valaičio partizaninės veiklos nustatymo; 

Dėl žuvusių, ištremtų ar kitaip nuo sovietų represijų nukentėjusių Joniškio 
gimnazijos mokytojų ir moksleivių; 

Dėl žuvusių partizanų, sovietinio genocido aukų, užkastų Klaipėdos r. Gargždų 
poilsio parke; 

Dėl duomenų apie 1944–1953 m. Mažeikių aps. Ylakių vls. gimusių, kovojusių ir 
žuvusių Žemaičių apygardos partizanų; 

Dėl 1945 m. žuvusių Tauro apygardos partizanų; 

Dėl 1946–1951 m. žuvusių partizanų, sovietinio genocido aukų, užkastų Klaipėdos r. 
Gargždų poilsio parke (I dalis Gargždų vls.); 

Dėl 1946–1950 m. žuvusių partizanų, sovietinio genocido aukų, užkastų Klaipėdos r. 
Gargždų poilsio parke (I dalis Veiviržėnų vls.); 

Dėl 1945–1951 m. žuvusių partizanų, palaidotų Alantos miestelio kapinėse, Molėtų r.; 

Dėl 1953 m. vasario 4 d. žuvusių Dainavos apygardos Margio tėvūnijos partizanų; 

Dėl pasipriešinimo akcijų 1971–1972 m. Kaune dalyvio V. Kaladės ir jo bendrabylių 
veiklos. 

Remiantis LYA archyvine medžiaga ir LGGRTC sukauptomis duomenų bazėmis 
rinkti papildomi duomenys ir pildytas Kęstučio apygardos partizanų sąrašas. Sąrašas 
planuojamas iškalti Kęstučio apygardos partizanų memoriale. 

 
Rengiant atsakymus Lietuvos ypatingajame archyve buvo peržiūrėta NKVD–MVD, 

NKGB–MGB skyrių agentūrinio darbo medžiaga: 403 operatyvinės, 105 baudžiamosios ir 
168 tremties bylos. Pateikti duomenys apie 448 asmenis, prašymuose buvo pateiktos 285 
rezistencijos dalyvių pavardės. 

 
Darbus atliko D. Butkutė, E. Jankauskienė, R. Staveckaitė-Notari, A. Rukšėnas,  
K. Burinskaitė, M. Kareniauskaitė 
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8 priedas 
 

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS VEIKLOS 
REZULTATAI 

 
Organizacinė veikla 

Atlikti muziejaus saugyklų kondicionavimo sistemos tobulinimo darbai, pradėta 
ekspozicinių vitrinų pirmajame ir antrajame muziejaus aukštuose rekonstrukcija.  

Baigtas pirmasis naujos Eksponatų apskaitos programos „Gama“ kūrimo etapas.  

Vykdyta miesto gidų atestacija. Teisė vesti ekskursijas muziejuje suteikta 11 miesto 
gidų. 

Sudarytos licencinės sutartys su filmų kūrėjais dėl filmų naudojimo muziejaus 
edukacinėje veikloje. 

Rūpintasi S. Žakevičiaus-Žymanto archyvo parvežimu į Lietuvą. 

 
Rinkinių komplektavimas, tyrimas, apskaita ir priežiūra 

Per 2011 metus muziejaus rinkiniai papildyti 1376 vnt. muziejinių vertybių. Iš jų: 
perduota/dovanota – 1252 vnt., pirkta – 124 vnt.  

Eksponatų įsigijimo tikslu 10 kartų vykta į darbo komandiruotes, susitikta su pateikėjais 
Kaune, Telšiuose.  

Priimta naujų eksponatų iš 33 pavienių lankytojų ir 1 organizacijos. 

Į pirminę apskaitą įtraukta 1984 eksponatai, iš jų: į GEK rankraštinę knygą – 1146 vnt.;  
į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą – 838 vnt.  

Į kompiuterinę apskaitą įvesta 1287 eksponatai. Iš jų: 999 vnt. – pagrindinio, 288 vnt. – 
pagalbinio fondo (taip pat 10 vnt. moksliniam archyvui ir 2 vnt. mokslinei bibliotekėlei 
priskirtos medžiagos).  

Įrašyta į rankraštines inventorines knygas 2215 eksponatų, iš jų: 1454 vnt. – 
pagrindiniam, 761 vnt. – pagalbiniam fondams priskirtos medžiagos. 

Atliktos Ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo Fotografijų rinkinio pagrindinio ir 
pagalbinio fondų, Audio-video rinkinio pagrindinio ir pagalbinio fondų 
inventorizacijos. Pradėta Neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo rinkinio 
inventorizacija. 

Atlikta Saugykloje Nr. 3 (daiktų saugykla) saugomų eksponatų inventorizacija, 
paruošti schematiniai eksponatų išdėstymo planai. 

Parengtas ekspozicijų salės „Pilietinis antisovietinis pasipriešinimas: 1954–1991 m“ 
eksponatų išdėstymo schematinis planas. 
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Nuskenuota į kompiuterinę bazę 2538 eksponatai (5737 obj.), iš jų: Ginkluotojo 
antisovietinio pasipriešinimo rinkinio eksponatų – 477 vnt. (1053 obj.); Lietuvos 
gyventojų kalėjimuose ir tremtyje rinkinio eksponatų – 942 vnt. (2447 obj.); Sovietinių 
represinių žinybų veiklos rinkinio eksponatų – 501 vnt. (1551 obj.); Nepriklausomos 
Lietuvos rinkinio eksponatų – 618 vnt. (686 obj.). 

Reprodukuota (fotografuota) skaitmenine laikmena muziejaus Daiktų rinkinio 
eksponatų – 444 vnt. (629 obj.). 

Suskaitmeninta inventorinimui paruoštų eksponatų – 503 vnt. 

Suskaitmenintas Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos dokumentų archyvas –  
804 vnt. (4596 obj.). 

Išleista mokslinių inventorinių Audio-video, Negatyvų ir Daiktų rinkinių kortelių – 
2534 vnt. 

Įrašytos į rankraštines eksponatų apskaitos (GEK) bei rankraštines inventorines 
knygas Audio-video, Negatyvų ir Daiktų rinkinių eksponatų saugojimo vietos –  
6543 vnt. 

Papildyti aprašai Sovietinių represinių žinybų veiklos Dokumentų rinkinio 
inventorinėse knygose – 309 vnt. 

Papildyti aprašai kompiuterinės apskaitos programos „Gama“ Ginkluoto antisovieti-
nio pasipriešinimo Fotografijų rinkinio kortelėse – 231 vnt., Daiktų rinkinio 
inventorinėse kortelėse – 296 vnt., Nepriklausomos Lietuvos fotografijų rinkinio 
inventorinėse kortelėse – 63 vnt. 

Įrašytos į kompiuterinės  apskaitos programos „Gama“ eksponatų korteles Lietuvos 
gyventojai kalėjimuose ir tremtyje rinkinio eksponatų saugojimo vietos – 270 vnt. 

Restauruota/konservuota muziejaus dokumentų, raštijos, daiktų rinkinių eksponatų – 
88 vnt. (2011 obj.), ilgalaikiam saugojimui priimtų (ekspozicijai) eksponatų – 2 vnt. 

Įstaigoms ir organizacijoms deponuota 1273 vnt. eksponatų.  

Paruošta eksponatų apsaugai skirtingų formatų įdėklų – 1759 vnt. 

Sutvarkytas buvusios rezistentės J. Bieliauskienės fotografijų archyvas – 700 vnt. 

Perkelti į naujas saugojimo vietas saugykloje Nr. 1 (Popieriaus saugykla) Daiktų 
rinkinio eksponatai (paveikslai). 

 
Parodų ir ekspozicijų rengimas, renginiai 

Laisvės gynimo ir Didžiųjų netekčių atminimo metams paminėti parengta, pagaminta 
ir visuomenei pristatyta kilnojamoji paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai 
sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ 

Parengtos ir pristatytos naujos kilnojamosios parodos „Ir jie mokėjo džiaugtis...“ bei 
„Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“. 
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Parengta ir pristatyta nauja keičiama fotografijų paroda „Už Uralo, žemės galo...“ 

Buvusio KGB vidaus kalėjimo 3-ioje kameroje įrengta ir atidaryta nauja ekspozicija, 
skirta 1941–1944 m. okupacijai ir žydų Holokaustui atminti. 

Pasirengta ekspozicijos Minaičiuose (Radviliškio r.) įrengimui: paskelbtas konkursas 
dėl ekspozicijos įrengimo, suderinta ekspozicijos meninė idėja, parengti tekstai, 
patikrinti vertimai, atrinkta vaizdinė medžiaga.  

Rengta paroda apie internuotus lenkų karius: patikrinti ir taisyti parodos tekstų 
vertimai į lietuvių kalbą. 

Atnaujinta pirmame aukšte esanti ekspozicijos salė „Partizaninis karas 1944–1953 m.“: 
stiklinėje vitrinoje pakeistos iliustracijos ir aprašai, išeksponuotos klišės ir partizanų 
leidinių kopijos iš Minaičiuose rasto partizanų archyvo, ekspoziciniame filme 
„Partizaninis karas 1944–1953 m.“ įdiegti subtitrai prancūzų kalba. 

Pakeisti eksponatai antrojo aukšto lagerių bei tremties ekspozicijų stiklinėse vitrinose. 

Nuolat pildyta ir atnaujinta ekspozicija muziejaus Informaciniame centre. 

Šaudymo kameros ekspozicijoje pakabintas monitorius ir nuolatiniam eksponavimui 
parengtas filmo „Katynė“ fragmentas su garsiniu fonu. 

Eksponavimui Vokietijoje parengtas ir atspausdintas parodos „Smurto kronika“ 
egzempliorius vokiečių kalba. 

Muziejaus Konferencijų salėje iki sausio 9 d. eksponuoti Jadvygos Bieliauskienės 
piešiniai; sausio 12 d. – kovo 6 d. – respublikinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų 
už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbai, skirti 1991 m. sausio 13 d.; kovo 11 d. – 
gegužės 12 d. eksponuota dail. Valerijaus Bodiajaus darbų paroda „Sovietinė epocha“; 
gegužės 14 d. – lapkričio 13 d. nauja fotografijų paroda tremties tematika „Už Uralo, 
žemės galo...“. Nuo lapkričio 16 d. eksponuojama dailininko Henriko Cipario paroda 
„Requiem“. 

Muziejaus vidiniame kieme eksponuota nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos 
kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda „Piešiu istoriją“ (gegužės 
14 d. – birželio 12 d.), nauja kilnojamoji paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir 
tremtyje“ (rugpjūčio 23 d. – lapkričio 23 d.). 

Muziejuje vyko renginiai: muziejaus „Lonckio kalėjimas“ pristatymas (vasario 23 d.), 
akcija „Muziejų naktis“ (gegužės 14 d.), pirmųjų masinių trėmimų iš Lietuvos 70-ųjų 
metinių minėjimas (birželio 14 d.) ir atvirų durų savaitė (birželio 14–19 d.), Birželio 
sukilimo 70-mečio minėjimas (birželio 23 d.), atvirų durų renginys Europos dienai 
stalinizmo ir nacizmo aukoms bei Baltijos kelio dienai atminti (rugpjūčio 23 d.), 
parodos „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ atidarymas (rugpjūčio 24 d.), 
nemokamas lankymas moksleiviams Mokslo ir žinių dienos proga (rugsėjo 1 d.), 
atvirų durų diena Žydų genocido dienai atminti (rugsėjo 23 d.), ekspozicijos, skirtos 
nacių okupacijai ir Holokaustui Lietuvoje atidarymas (spalio 20 d.), dail. Henriko 
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Cipario parodos „Requiem“ atidarymas (lapkričio 15 d.), Lietuvos mokinių konkurso 
„Gamta – lietuviškos galios gimtis“ baigiamasis renginys (lapkričio 24 d.), filmo  
„Ledo vaikai“ pristatymas (lapkričio 29 d.), seminaras muziejininkams „Edukacija 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre“ (gruodžio 7 d.). Kaip ir 
kasmet, sausio 13 d., vasario 16 d. ir kovo 11 d. buvo surengtos atvirų durų dienos. 

Gegužės 14 d. muziejaus darbuotojai dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dienai skirtame renginyje Kaune: eksponavo parodą, nuotraukų 
suktukus, vaidino partizaninėje inscenizacijoje. 

Iš Genocido aukų muziejaus į amžinąją poilsio vietą Žemuosiuose Paneriuose, šalia  
Titnago g., buvo palydėti 1941 m. liepą nacių sušaudytų Vilniaus gyventojų – lenkų ir 
žydų tautybių asmenų – palaikai (birželio 15 d.); prie paminklo Aukų g. vyko 
tradicinis Ukrainos badmirio aukų minėjimas – su Ukrainos ambasada rengta akcija 
„Uždek žvakelę!“ (lapkričio 25 d.). 

Muziejaus darbuotojai talkino Panerių muziejui rengiant minėjimą, skirtą Jagomastų 
žūties 70-osioms metinėms (rugpjūčio 23 d.) ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso naujos ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ atidarymo renginyje 
(rugsėjo 28 d.).  

Muziejaus darbuotojai organizavo parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai 
sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ atidarymą Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse (gruodžio 9 d.).  

Muziejaus darbuotojai dalyvavo partizaninio gyvenimo inscenizacijoje projekto 
„Broliai“ partizanų apygardose“ renginyje Marijampolėje (rugsėjo 13 d.).  

Muziejaus kilnojamoji paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ eksponuota 
Alytaus kraštotyros muziejuje (sausio 12 d. – vasario 9 d.), Kniažpogoste (Jemvoje), 
Rusijoje (kovo 15–16 d.), Uchtoje, Rusijoje (kovo 18 d.), Pečioroje, Rusijoje (kovo  
20 d.), Intoje, Rusijoje (kovo 22–23 d.), Vorkutoje, Rusijoje (kovo 25–26 d.), 
Salecharde, Rusijoje (kovo 28–31 d.), Labytnanguose, Rusijoje (balandžio 1–2 d.), 
Lietuvos savanorių muziejuje (balandžio 1 d. – birželio 1 d.), Steinfurto (Vokietija) 
apskrities savivaldybėje (gegužės 1–30 d.), Žemaičių muziejuje „Alka“ (birželio 13– 
27 d.), Varėnos kultūros centre (birželio 14 d. – liepos 6 d.), Zarasų krašto muziejuje 
(birželio 14 d. – liepos 13 d.), Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje (birželio 14–19 d.), 
Interjero teatre Sankt Peterburge, Rusijoje (birželio 14 d.), Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Čikagoje, JAV (birželio 18 d. – spalio 22 d.), Trakų rajono kultūros rūmuose 
(rugsėjo 12 d. – spalio 12 d.) bei Trakų Vokės vidurinėje mokykloje (spalio 12 d. – lapkričio 
9 d.).  

Kilnojamoji paroda „Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje 1944–1953 m.“ toliau eksponuota Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 
komplekse (2010 m. birželio 15 d. – rugsėjo 19 d.), pristatyta Zarasų krašto muziejuje 
(sausio 13–29 d.), Druskininkų miesto muziejuje (vasario 16 d. – kovo 15 d.), Europos 
Komisijos atstovybėje Dubline (vasario 28 d. – kovo 11 d.), Kražių Motiejaus Kazimiero 
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Sarbievijaus kultūros centre (gegužės 10–31 d.), Joniškio Raudonojoje sinagogoje (liepos 
6 d. – rugpjūčio 1 d.), Platelių dvare (rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.), Radviliškio miesto 
kultūros centre (rugsėjo 23 d.) ir Varėnos kultūros centre (lapkričio 23 d. – gruodžio 14 d.).  

Nauja muziejaus kilnojamoji paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų 
lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ eksponuota Europos Parlamente Briuselyje, 
Yehudi Menuhino salėje (birželio 20–24 d.), nuo gruodžio 9 d. eksponuojama 
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. 

Kilnojamoji paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ eksponuota Plungės 
viešojoje bibliotekoje (rugsėjo 15 d. – spalio 4 d.). 

Muziejaus kilnojamoji paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis...“ eksponuota Tuskulėnų 
rimties parko memorialiniame komplekse (gegužės 14 d. – birželio 10 d.), Partizanų 
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventės metu Kaune (gegužės  
14 d.), Lazdijų krašto muziejuje (spalio 6 d. – gruodžio 1 d.), Lietuvos savanorių muziejuje 
(spalio 10 d. – 2012 m. sausio 10 d.). Taip pat su projektu „Broliai“ partizanų apygardose“ 
pristatyta Varėnos kultūros centre (birželio 25 d.), Jurbarko turizmo informacijos centre 
(liepos 15 d.), Marijampolės kultūros centre (rugsėjo 13 d.), Biržų kultūros centre (rugsėjo 
16 d.) ir Radviliškio miesto kultūros centre (rugsėjo 23 d.). 

Kun. Jono Augustausko tremtyje darytų fotografijų paroda eksponuota Lietuvos 
savanorių muziejuje (birželio 1 d. – rugsėjo 30 d.) bei Veliuonos Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (spalio 17 d. – gruodžio 23 d.).  

Kilnojamoji paroda „Mes nemirę“ eksponuota Radviliškio miesto kultūros centre 
(spalio 15–16 d.). 

 
Ryšiai su visuomene, leidyba 

Parengti straipsniai: penki straipsneliai žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ 2011 m. 
Nr. 1, 2 kronikoms, straipsnis Tarptautinių žmogaus teisių muziejų federacijos 
(FIHRM) leidiniui „Museum Fighting for Human Rights“, straipsnis apie muziejų 
laikraščiui „Peterburgo lietuvis“. 

Parengta penkiolika tekstų Atmintinų datų kalendoriui 2011 m. 

Parengti ir skaityti keturi pranešimai: du pranešimai seminare mokytojams „Lietuvos 
laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metai“, vienas pranešimas VU Žalgirio ligoninėje 
bei vienas Raseinių krašto istorijos muziejuje vykusioje mokslinėje istorinėje 
konferencijoje „SSRS politinių kalėjimų sistema. Lietuvos kalėjimai“. 

Surengtas tremties eksponatų ir darbo su jais metodikos pristatymas Ariogaloje 
vykusiame seminare mokytojams „Lietuvos okupacijų istorija. Šių temų pateikimo 
metodai mokykloje“. 

Išvykose į vidurines mokyklas ir į jaunimo vasaros stovyklas surengta 14 LGGRTC 
edukacinės programos pristatymų ir 7 edukaciniai užsiėmimai. 
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LGGRTC edukacinė programa pristatyta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos surengtoje Panevėžio mokytojų konferencijoje „Laisvės gynimo ir didžiųjų 
netekčių atminimo metai“ (rugsėjo 21 d.) bei susitikime su LR Prezidentūros ir LR 
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 
komplekse (rugsėjo 13 d.). 

Pravestas parodomasis edukacinis užsiėmimas ir ekskursija konferencijos 
„Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę tėvynei?“ dalyviams 
(spalio 27 d.). 

Muziejuje kaupiamas Tremties rinkinys pristatytas Tremtinių namuose vykusiame 
renginyje (lapkričio 16 d.). 

Atrinktos muziejų ir jo veiklą reprezentuojančios fotografijos žurnalistams (62 vnt.); 
LGGRTC leidiniui apie edukaciją (152 vnt.). 

Dalyvauta komisijų veikloje: dėl mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijos 
„Likimo vingiai: skaudi mano artimųjų patirtis“ (gegužės 6 d.), dėl moksleivių 
prižiūrimų ir saugomų paminklų (birželio 27 d.). 

Dalyvauta rengiant spaudai fotografijų rinkinį „Partizanas Juozas Lukša. Gyvenimo ir 
kovos kelias“. 

Nuolat pildyta ir keista informacija LGGRTC tinklalapyje, dalyvauta redkolegijos 
veikloje: skelbti renginių anonsai, rengta informacija apie muziejaus veiklą, kartu su 
LGGRTC Atmintinų datų rengimo grupe parengtas atmintinų datų sąrašas vertimui į 
anglų ir rusų k., kartu su Tuskulėnų memorialiniu kompleksu pateikta atnaujinta 
informacija LGGRTC tinklalapio Edukacijos skilčiai, naujomis fotografijomis 
papildyta muziejaus nuotraukų galerija. 

Pateiktas tekstas apie muziejų leidiniui apie LGGRTC edukaciją, skaitytos korektūros, 
daryti pataisymai, tikrintas leidinuko maketas, taisytos pastebėtos klaidos.  

Muziejaus kilnojamųjų parodų aprašymai pateikti Šaltojo karo periodo istoriškai 
vertingų vietų išsaugojimo projekto iniciatyvinės grupės rengiamai interneto svetainei. 

Atrinkta medžiaga Radviliškio r. savivaldybės rengiamam lankstukui apie Minaičius, 
tikrintas ir koreguotas lankstuko maketas.  

Tikrinti reklaminio teksto vertimai, daryti taisymai pagal sutartį su UAB 
„Infoterminalas“. 

Atlikti reklamos koregavimai leidinyje „Viskas turizmui 2012“ pagal sutartį su UAB 
„Interinfo Lietuva“. 

Parengta informacija leidiniui „Visa Lietuva“. 

Sutarta dėl Minicards kortelių gamybos: derinta sutartis, siųsta informacija ir vaizdinė 
medžiaga, tikrinti maketai. 
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Vilniaus m. savivaldybės Turizmo skyriaus prašymu parengtas ir redaguotas tekstas 
lietuvių ir anglų kalbomis informacinei lentelei, esančiai priešais muziejų.  

Kiekvieną ketvirtį pateikta informacija leidinio „Lietuvos muziejai“ Kronikos ir 
Bibliografijos rubrikoms. 

Informaciniai lapeliai ir lankstukai apie muziejų pristatyti Vilniaus turizmo 
informacijos centrui ir Muziejų asociacijai, kurie platino juos tradicinėje „Vivatturo“ 
parodoje, vykusioje Litexpo parodų rūmuose Vilniuje (vasario 25–27 d.).  

Dovanota medžiaga (diskai, leidiniai, lankstukai) Lietuvos Respublikos Seime 
balandžio 18 d vykusios mokytojų konferencijos „Šiuolaikinis istorijos mokymas (is)“, 
skirtos Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams paminėti, dalyviams. 

Parengti 25 plakatai, lankstukas naujai parodai „Po svetimu dangum: Lietuvos 
gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“, 8 kvietimai, 14 sveikinimų ir 
kt. spaudiniai. 

Mokytojų seminaro „Lietuvos laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metai“ dalyviams 
sumaketuoti ir pagaminti pažymėjimai (150 vnt.) ir kt. medžiaga. 

Sumaketuoti numeruoti kvietimai nemokamam apsilankymui muziejuje (50 vnt.). 

Parengtas spaudai lankstukas su identifikuotų palaikų sąrašu Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniam kompleksui. 

Išleisti papildomi informacinių lapelių apie muziejų ir lankstukų su ekspozicijų planais 
tiražai lietuvių k., netekčių skrajutės tiražas rusų k. bei naujas pakoreguoto muziejaus 
edukacinės programos lankstuko tiražas. 

Daryti pakeitimai ir atnaujinimai naujam katalogo „Karas po karo“ leidimui vokiečių 
kalba. 

Surinktas naujas katalogo „Karas po karo“ tekstas anglų k., tikrintas jo maketas, 
darytos korektūros.  

Parengti ir BNS informacinėje sistemoje talpinti spaudos pranešimai apie parodas ir 
renginius muziejuje.  

Informacija apie renginius talpinta Lietuvos muziejų renginių kalendoriuje, Vilniaus 
turizmo centro svetainėje „Renginių mozaika“. Parengta informacija apie parodų 
atidarymus Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos svetainei http://www.llks.lt.  

Bendradarbiauta su VšĮ „Rugsėjo 1-oji“, surengtas nemokamas „Rugsėjo 1-osios“ 
renginio dalyvių lankymasis muziejuje rugsėjo 1–3 d.  

Bendradarbiauta su Vilniaus turizmo informacijos centru vykdant programą „Studente, 
pažink ir pamilk miestą, kuriame studijuoji“, organizuotas studentų lankymasis 
Genocido aukų muziejuje.  

Bendradarbiauta su Lietuvos karo akademija rengiant bendrą penktadieninę edukacinę 
programą ir ją pristatantį reklaminį paketą.  

http://www.llks.lt/
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Su Vilniaus turizmo informacijos centru ir konferencijų biuru derinti organizaciniai 
klausimai dėl dalyvavimo „Vilniaus miesto kortelės“ projekte.  

Siekiant išsiaiškinti muziejaus lankytojų motyvaciją, lūkesčius ir patirtus įspūdžius, 
atliktos muziejaus lankytojų apklausos. 

Bendrauta el. paštu su įvairiais paklausėjais: atsakyta privatiems asmenims iš užsienio 
dėl giminių ir informacijos paieškos Lietuvoje; susirašinėta su respublikos ir užsienio 
šalių turizmo firmomis, derinti apmokėjimai už paslaugas ir grupių apsilankymai; 
derinti žurnalistų, svečių iš užsienio apsilankymai; suteikta informacija lankytojams, 
ketinantiems aplankyti muziejų ir užsisakyti siūlomas paslaugas; teikta informacija 
miesto gidams dėl atestacijos. 

Duoti interviu radijo ir spaudos žurnalistams.  

Muziejuje filmavo: A. Corval, S. Rambow (sausio 7d.), „Dom prav čeloveka“ 
filmavimo grupė projektui „Skaži niet smertnoi kazni“ (sausio 28 d.) bei dokumentiniam 
filmui (vasario 4 d.), „Lietuvos ryto“ televizijos žinių tarnyba (kovo 3 d.), žurnalistės  
R. Sakalauskaitė ir E. Mildažytė (kovo 11 d.), LNK laida „KK2“ (kovo 16 d.), JAV 
valstybinės karinės televizijos AFN filmavimo grupė (kovo 16 d.), studija PRO 
PATRIA (kovo 18 d.), LTV žurnalistė R. Miliūtė (kovo 22 d.), J. Matonis (kovo 24 d., 
balandžio 18 d.), Korėjos edukacinė televizija EBS (balandžio 10 d.), I. Berulienė 
(balandžio 19 d.), J. Ohman (balandžio 28 d., gegužės 23 d., gegužės 24 d., gegužės 25 d.), 
R. Sakalauskaitė (gegužės 2 d.), VšĮ „E2K“ (gegužės 19 d.), Ispanijos Baskų televizija 
(liepos 10 d.), LRT naujo dokumentinio filmo kūrybinė grupė (liepos 12 d., liepos  
16 d.), VšĮ „Minčių studija“ (rugpjūčio 3 d.), Turkijos televizija (rugpjūčio 29 d.), 
filmo „The Other Dream Team“ filmavimo grupė (rugsėjo 2 d.), prof. D. Ben-Moshe 
(rugsėjo 10 d.), Pietų Korėjos nacionalinė televizija (rugsėjo 30 d.), „Pinigų karta“ 
(lapkričio 18 d.), Ispanijos kelionių organizatoriai (gruodžio 4 d.). 

Muziejuje publikacijoms ir leidiniams fotografavo aktorė J. Gamet (sausio 28 d.), 
VGTU AF studentai ir Architektūros fondo savanoriai fotografai N. Tukaj ir  
D. Krikščiūnaitė (sausio 29 d.), J. Špokas (vasario 3 d.), VU žurnalistikos II kurso 
studentai (vasario 9 d.), I. Špečkauskaitė (kovo 24 d.), VU žurnalistikos II kurso 
studentė V. Vosyliūtė (kovo 30 d.), UAB „Dansu“ (balandžio 13 d., balandžio 28 d.), 
fotografas A. Beck (balandžio 27 d.), žurnalistas M. Adubato (gegužės 13 d.), 
Didžiosios Britanijos žurnalistas A. Hoban (liepos 30 d.), Italijos žurnalistai (rugsėjo 24 
d.), K. Driskius (spalio 6 d.), Suomijos kelionių žurnalo „Mondo“ fotografas K. Jouppi 
(spalio 23 d.), Ispanijos kelionių organizatoriai (gruodžio 4 d.). 

 

Lankytojų aptarnavimas 
Per metus muziejų aplankė 43 853 lankytojai. Iš jų: 

individualiai – 27 050; 

organizuotomis grupėmis – 16 803 (iš jų – 9133moksleiviai). 
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Pravesti 127 edukaciniai užsiėmimai. 

Muziejaus lankytojams surengtos 47 dokumentinių filmų peržiūros. 

Pravesta 735 ekskursijos, iš jų 380 – moksleiviams ir studentams. 

Surengti apmokymai gidų kursų klausytojams (sausio 22 ir sausio 23 d.) ir miesto 
gidams, besirengiantiems atestacijai muziejuje (kovo 9 ir kovo 30 d.). 

Su muziejaus ekspozicijomis susipažino oficialios delegacijos ir kiti garbūs svečiai: 
Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Laszlo Koveris (sausio 12 d.), Islandijos 
Respublikos užsienio reikalų ministras Osuras Skarphedinsonas (vasario 11d.), Suomijos 
kariuomenės vadas generolas Aris Tapanis Puheloinenas (kovo 2 d.), NATO 
Parlamentinės Asamblėjos prezidentas Dr. Karlas A. Lamersas ir jį lydinti delegacija 
(balandžio 19 d.), Jad Vašemo Holokausto aukų ir didvyrių muziejaus direktorius 
Avneris Šalevas (gegužės 23 d.), Rusijos Federacijos Prezidento Pilietinės visuomenės 
plėtros ir žmogaus teisių tarybos vadovas Michailas Fedotovas (birželio 7 d.), 
Norvegijos gynybos ministrės Gretės Faremo vadovaujama delegacija (birželio 21 d.), 
JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadas generolas majoras Wesley E. Craigas 
(birželio 23 d.), Danijos Karalystės kariuomenės vadas generolas Knudas Bartelsas ir 
jį lydinti delegacija (birželio 28 d.), Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio 
reikalų ir saugumo politikai ledi Catherine Ashton (liepos 1d.), NATO sąjungininkų 
pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojas generolas Richardas Shirreffas 
(rugsėjo 28 d.), Danijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Jorgen Molde (spalio  
2 d.), Švedijos gynybos ministras Stenas Tolgforsas su lydinčiais asmenimis (spalio  
13 d.), Švedijos ambasadorė Cecilia Ruthström-Ruin (spalio 21 d.), Baltijos 
Asamblėjos prezidentė Laine Randjärv (lapkričio 15 d.), JAV Kongreso delegacija, 
vadovaujama Atstovų Rūmų Procedūrų komiteto pirmininko Davido Dreierio 
(lapkričio 25 d.) ir kt. 

Atrinkta ir pateikta eksponatų (Vytauto Didžiojo karo muziejui, Kėdainių krašto 
muziejui, Lietuvos nacionaliniam muziejui, muziejui-memorialui „Lonckio kalėjimas“ 
Ukrainoje, Lietuvos istorijos institutui, Lietuvos kariuomenės J. Vitkaus inžinerijos 
batalionui, studijai „Aspectus Memoria“ ir privatiems asmenims) iš muziejuje 
saugomų rinkinių – 1634 vnt.  

LGGRTC padalinių darbuotojams pateikta 455 vnt. eksponatų.  

Dokumentinio filmo „Birželio ledas“ (rež. R. Kaminskas, 2001 m.) kopija pirmųjų 
masinių trėmimų minėjimo renginiams pateikta: Sudervės M. Zdziechovskio 
pagrindinei mokyklai, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos nacionaliniam muziejui. 

Vilniaus Universiteto Komunikacijų fakulteto studentui Giedriui Savičiui 
semestriniam darbui „Partizanų spaudos paveldas“ pateikta  Ginkluoto antisovietinio 
pasipriešinimo rinkinio raštijos eksponatų, studentas supažindintas su muziejaus 
eksponatų apskaitos programa, rinkinių saugojimu ir sklaida. 
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Kvalifikacijos kėlimas  

Keturi muziejaus darbuotojai dalyvavo tarptautiniame seminare „Žodinės istorijos 
išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“ (vasario 8–9 d.). 

Du muziejaus darbuotojai dalyvavo LIMIS organizuotame seminare „Skaitmeninto 
kultūros paveldo sklaidos projektų rengimas ir finansavimas“ (vasario 25 d.). 

Trys muziejaus darbuotojai dalyvavo seminare „Stalinizmo bei nacizmo aukų 
atminimo įamžinimo muzeologiniai metodai: Lietuvos muziejų sukaupta patirtis, 
efektyvių pavyzdžių Europoje apžvalga ir pritaikymo galimybės“ Kėdainių krašto 
muziejaus Daugiakultūriame centre (balandžio 8 d.). 

Trys muziejaus darbuotojai vyko į tarnybinę komandiruotę, kurios metu susipažinta ir 
perimta patirtis iš muziejų Potsdame, Berlyne, Amsterdame ir Varšuvoje (balandžio 
16–21 d.). 

Du muziejaus darbuotojai dalyvavo Gintaro Žagunio 20-osioms žūties metinėms 
paminėti skirtos parodos atidaryme ir konferencijoje Lietuvos Respublikos Seime 
(gegužės 20 d.). 

Du muziejaus darbuotojai dalyvavo seminare „Panerių pelenai: pagarba Holokausto 
aukoms. Idėjos memorialo rekonstrukcijai“ Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centre (gegužės 24 d.). 

Penki muziejaus darbuotojai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos 
karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“ Lietuvos Respublikos Seime (birželio 29–
30 d.). 

Du muziejaus darbuotojai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Šaltojo karo 
laikotarpio paveldas: tada, dabar ir ateityje“, vykusioje Rygoje (Latvija) (rugsėjo 9– 
10 d.). 

Vienas muziejaus darbuotojas dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo 
sekcijos seminare Lietuvos etnokosmologijos muziejuje Molėtuose (rugsėjo 15 d.).  

Du muziejaus darbuotojai dalyvavo seminaruose „LIMIS sistemos kūrimo analizės 
laikotarpio rezultatai“ ir „Pasirengimas Lietuvos muziejų informacinės sistemos 
diegimui Lietuvos muziejuose“ LDM Nacionalinėje dailės galerijoje (rugsėjo 26 d.). 

Vienas muziejaus darbuotojas dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo 
sekcijos seminare Jonavos krašto muziejuje (spalio 12 d.).  

 

Finansinė veikla  

Per metus už suteiktas paslaugas ir parduotus suvenyrus gauta 200 680 Lt. Iš jų: 

už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuostės nuoma) – 170 
296 Lt, (iš jų už bilietus – 158 486 Lt); 
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už parduotus suvenyrus su LKKS atributika – 1041 Lt. 

Už LGGRTC leidinius, ekspozicijų katalogus, parduotus knygynėlyje, gauta 
29 343 Lt. 

Iš viso gauta: 230 023 Lt. 

 
 

9 priedas 
 

TUSKULĖNŲ MEMORIALINIO KOMPLEKSO 
VEIKLOS REZULTATAI 

 
Muziejaus-edukacinio centro ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 
Baltasis dvarelis (F. Valickio vila) 

Atliktos įvadinių tekstų ir jų maketų („Vyskupas Vincentas Borisevičius“, „Totalitarizmo 
padariniai Lietuvoje 1940–1953 m.“, „Tuskulėnų masinė kapavietė“, „Mirties nuosprendžių 
vykdymas 1944–1947 m.“, „Tuskulėnai XVI–XXI a.“) lietuvių ir anglų kalbomis galutinės 
korektūros (R. Černius, V. Starikovičius, D. Lauraitienė). 

Parengtas įvadinis tekstas „Koplyčia-kolumbariumas“. Atliktos teksto ir jo maketo lietuvių 
ir anglų kalbomis galutinės korektūros (E. Burbaitė, D. Lauraitienė). 

Atliktos 6 egzekucijų vykdytojų (Stepanas Charčenka, Pavelas Grišinas, Vasilijus 
Dolgirevas, Jegoras Kuznecovas, Borisas Prikazčikovas, Vasilijus Podoroga) biografinių 
aprašymų ir jų maketų lietuvių ir anglų kalbomis korektūros. Biografijos įkeltos į terminalą 
(R. Černius, V. Starikovičius, D. Lauraitienė). 

Atliktos aprašymų lietuvių ir anglų kalbomis apie SSRS valstybinius apdovanojimus tekstų 
ir jų maketų galutinės korektūros (R. Černius, V. Starikovičius, D. Lauraitienė). 

Parengti muziejinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 208 eksponatų (vitrinose ir 
terminaluose) aprašai lietuvių ir anglų kalbomis. Atliktos tekstų ir jų maketų galutinės 
korektūros (D. Lauraitienė, R. Černius, V. Starikovičius, T. Kazulėnas). 

Sukurtas dokumentų, kurie bus muziejinės ekspozicijos terminale, aprašymo šablonas  
(R. Černius). 

Parengti, suredaguoti ir įkelti į muziejinės ekspozicijos terminalus informaciniai duomenys 
lietuvių ir anglų kalbomis apie 649 asmenis, kuriems 1944–1947 m. NKGB–MGB vidaus 
kalėjime Vilniuje buvo įvykdyta mirties bausmė: asmens nuotrauka, parašas, piršto 
antspaudas, vardas, pavardė, tėvavardis, gimimo metai ir vieta, tautybė, karo tribunolo 
nuosprendžio data ir BK straipsnis, mirties bausmės įvykdymo data. Įkeltos 369 asmenų (iš 
649 minėtų asmenų) skaitmeninės dokumentų (suimtojo anketa, atvežimo į kalėjimą 
patvirtinimas, karo tribunolo nuosprendis, karinės kolegijos patvirtinimas, karo tribunolo 
raštas dėl mirties bausmės vykdymo, asmens tapatybę patvirtinanti pažyma, mirties 
nuosprendžio įvykdymo aktas, pranešimas apie mirtis nuosprendžio įvykdymą, raštas SSRS 
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saugumo vadovybei, pažyma dėl reabilitavimo ir kt. svarbūs dokumentai) kopijos iš 
baudžiamųjų bylų (1693 vnt.), padaryti jų aprašai lietuvių ir anglų kalbomis (R. Černius – 
1062 vnt., V. Starikovičius – 631 vnt.). 

Sudarytas 158 Tuskulėnuose palaidotų asmenų trūkstamų dokumentų sąrašas  
(V. Starikovičius). 

Patikslinti ir nuskenuoti Lietuvos ypatingajame archyve (toliau – LYA) saugomi Petro 
Vaičiulio baudžiamosios bylos duomenys (T. Kazulėnas). 

Patikrinti ir patikslinti 444 asmenų, kuriems 1944–1947 m. NKGB–MGB vidaus kalėjime 
Vilniuje buvo įvykdyta mirties bausmė, duomenys, siekiant iš turimos informacijos 
nustatyti asmenų tautybę ir originalų pavardžių transkribavimą (V. Starikovičius). 

Genocido aukų muziejuje (toliau – GAM) dirbant su „Gama“ programa suinventorintos 25 
fotografijos (įtraukta į kompiuterinę apskaitą), kurios yra eksponuojamos muziejinės 
ekspozicijos terminaluose. Sudaryti 2 dovanojimo aktai (T. Kazulėnas). 

Nuolatos bendraujant su asmenų, kuriems 1944–1947 m. NKGB–MGB vidaus kalėjime 
Vilniuje buvo įvykdyta mirties bausmė, artimaisiais vykdoma eksponatų paieška. 
Muziejinei ekspozicijai deponuoti Jono Semaškos asmeniniai daiktai (4 vnt.), dovanoti 
Broniaus Eivos asmeniniai daiktai (39 vnt.) (D. Lauraitienė). 

Inicijuotas susitikimas su Telšių vyskupu ordinaru Jonu Boruta ir habil. dr. Vytautu 
Urbanavičiumi dėl vyskupo Vincento Borisevičiaus asmeninių daiktų perdavimo Telšių 
vyskupijai ir deponavimo ekspozicijai. Tarpininkaujant asmeniniai vyskupo daiktai 
perduoti ir keli iš jų (mitra, rožančius su dėklu, manipulis) deponuoti (D. Lauraitienė).  

Nuolatos bendraujant su Lietuvos muziejais, archyvais, bibliotekomis vykdoma eksponatų 
paieška. Lietuvos dailės muziejaus fonduose surasta Jurgio Hopeno fotografija ,,Tuskulėnų 
dvaro parkas“ (1934 m.), Edmundo Zdanovskio fotografija ,,Potvynis Vilniuje“ (1931 m.) 
bei Juozapo Kamarausko akvarelė ,,Priemiestis“. Įsigyti šių fotografijų skaitmeniniai 
vaizdai (E. Burbaitė). 

Paaiškėjus, kad nacistinės okupacijos laikotarpiu Tuskulėnų dvaro rūmų rūsiuose buvo 
slepiami žydai, buvo kreiptasi į Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų. Bendraujant su 
Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danute Selčinskaja įsigyti šį faktą 
patvirtinantys istorinių dokumentų (laiškų, fotografijų, liudijimo) kopijų skaitmeniniai 
vaizdai (D. Lauraitienė, R. Černius). 

Kaupiant liudininkų, galinčių pateikti istorinių duomenų apie Tuskulėnų dvarą ir jo 
teritorijoje užkastus asmenis, duomenų bazę, kartu su Atminimo programų skyriaus 
vyriausiuoju programų specialistu Daliumi Žygeliu nufilmuotas paskutinės Tuskulėnų 
dvaro valdytojos Liucinos Antonovič-Bauer interviu (D. Lauraitienė). 

Iš GAM ilgalaikiam saugojimui priimti 468 vnt. eksponatai, kurie eksponuojami 
muziejinėje ekspozicijoje (D. Lauraitienė, T. Kazulėnas). 
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Remiantis LGGRTC video medžiaga parengtas, įgarsintas, angliškai sutitruotas ir į 
terminalą įkeltas 10 min. video siužetas apie vysk. V. Borisevičiaus ir kun. P. Gustaičio 
perlaidojimo iškilmes (D. Lauraitienė, R. Černius, A. Karpenko). 

Pateikta Specialiųjų tyrimų skyriui pakartotinai ištirti ir patikslinti 18 asmenų, kuriems 
1944–1947 m. NKGB–MGB vidaus kalėjime Vilniuje buvo įvykdyta mirties bausmė, 
veiklą Lietuvos teritorijoje Antrojo pasaulinio karo metais. Ataskaitiniais metais ištirta ir 
patikslinta informacija apie 11 asmenų (Specialiųjų tyrimų skyrius). 

Parengti nuolatinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankstinuko, skrajutės, 
kvietimo, plakato tekstai. Atliktos šių tekstų ir maketų lietuvių ir anglų kalbomis korektūros 
(D. Lauraitienė, R. Černius, V. Starikovičius, E. Burbaitė). 

Muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ pabaigta įrengti ir atverta 
visuomenei Tuskulėnų aukų atminimo dieną – rugsėjo 28-ąją. 
 

Muziejaus-edukacinio centro ekspozicija „Projektas – homo sovieticus“ 
Tuskulėnų dvaro rūmai 

Atrinkti ir suklasifikuoti būsimos ekspozicijos temoms („Sovietinės kasdienybės pilkuma“, 
„Tradicinių moralės ir etikos normų erozija“, „Ateizacija“, „Tautinio tapatumo 
transformacija“, „Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas“) turimų ir siūlomų įsigyti eksponatų 
bei sovietinių fotografijų skaitmeniniai vaizdai, eksponatų sąrašai (795 vnt.)  
(V. Starikovičius).  

Nuolatos bendraujant su Lietuvos muziejais, archyvais, bibliotekomis vykdoma eksponatų 
paieška. Tartasi su Lietuvos dailės muziejumi dėl sovietmečiu kūrusių Lietuvos dailininkų 
darbų (paveikslų). Peržiūrai gauti dailininkų darbų 196 skaitmeniniai vaizdai  
(V. Starikovičius).  

Muziejuje dirbant su „Gama“  programa suinventorinti (įtraukti į kompiuterinę apskaitą) 32 
eksponatai (V. Starikovičius).  

Parengtas būsimos ekspozicijos pristatymas „Projektas – homo sovieticus“  
(V. Starikovičius).  

Peržiūrėti GAM esantys sovietmečio eksponatai (knygos, plakatai, kilnojamos parodos, 
albumai ir kt.) ir fotonegatyvai. Iš jų atrinkti 96 artefaktai ir 40 fotonegatyvų  
(V. Starikovičius).  

Rinkta istoriografinė medžiaga, susijusi su naujausiais sovietologiniais tyrimais  
(V. Starikovičius).  

Nuolatinių susitikimų metu teikti pasiūlymai bei pastabos darbo projekto rengėjams. Birželio 
22 d. pateiktos galutinės pastabos ir pasiūlymai. Parengtas galutinis darbo projektas  
(D. Lauraitienė, V. Starikovičius). 

Dalyvauta rengiant supaprastinto atviro konkurso sąlygas, ekspozicijos „Projektas – homo 
sovieticus“ edukacinei klasei ir renginių salei įrengti (D. Lauraitienė, V. Starikovičius). 
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Nuolatos bendrauta su UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“ dėl edukacinės klasės ir 
renginių salės įrengimo. Jau padaryta 70% darbų (D. Lauraitienė).  

Pastaba. Įsigyti nauji eksponatai, apie kuriuos informacija pateikiama GAM ataskaitoje. 
 

Tuskulėnuose palaidotų asmenų palaikų identifikavimas ir bendravimas su jų 
artimaisiais 

Bendradarbiaujant su Valstybine teismo medicinos tarnyba prie LR Teisingumo 
ministerijos buvo identifikuoti Petro Vaičiulio, Prano Dainio, Aleksandro Degūno-
Jankausko palaikai. Įvertinus turimus duomenis ir juos sugretinus su palaikų individualiais 
duomenimis sužinoti galimi Jono Razmėno ir Antano Girlevičiaus palaikai. Gautos išvados 
ir dėl Jono Tomėno palaikų identifikavimo. Palaikų identifikuoti nepavyko, nes 1944 m. 
lapkričio 29 d. sušaudytų 8 asmenų užkasimo vieta nerasta. Dėl šios priežasties daroma 
prielaida, kad J. Tomėno palaikų Tuskulėnų masinėje kapavietėje greičiausiai nėra. 2011 m. 
duomenimis identifikuoti 55 asmenų palaikai (D. Lauraitienė). 

Bendraujant su asmenų, kuriems 1944–1947 m. NKGB–MGB vidaus kalėjime Vilniuje 
buvo įvykdyta mirties bausmė, artimaisiais suteikta informacija apie 9 asmenis, palaidotus 
1944–1947 m. Tuskulėnų masinėje kapavietėje. Priimti 5 prašymai dėl asmenų palaikų 
identifikavimo. 

2011 m. duomenimis Tuskulėnuose užkastų žmonių artimųjų sąraše – 69 asmenys. 

 
Istorinės-dokumentinės medžiagos kompiuterinė duomenų bazė 

Nuolatinės ekspozicijos terminalams sutvarkyti 642 asmenų, kuriems 1944–1947 m. 
NKGB–MGB vidaus kalėjime Vilniuje buvo įvykdyta mirties bausmė, dokumentų 
skaitmeniniai vaizdai (1794 vnt.) (A. Karpenko).  

Nuskenuoti ir sutvarkyti teismo medicinos ekspertizės aktai „Tuskulėnų dvaro teritorijoje 
sušaudytų 1944–1947 palaikai“ Nr. 17/94-451-475; Nr. 17/94-476-500; Nr. 17/94-501-525; 
Nr.17/94-526-550; Nr. 17/94-551-576, Nr. 17/94-576-593; Nr. 31/95-594-600; Nr. 31/95-
601-625; Nr. 31/95-626-650; Nr. 31/95-651-675; 31/95-676-706 (2684 vnt.). Taip pat 
padarytos skaitmeninės 1994 m. Medicinos kriminalistikos laboratorijos teismo medicinos 
ekspertų išvadų apie Tuskulėnų dvaro teritorijoje 1944–1947 m. užkastus palaikus kopijos 
(keturios bylos: I-1-50; II-51-100; III-101-150; IV-151-200; 547 vnt.) (R. Černius,  
T. Kazulėnas, N. Kvakšys). 

 
Renginių, parodų, Tuskulėnuose palaidotų asmenų pagerbimo organizavimas 
(Salės ar kitos patalpos paruošimas, parodos kabinimas, renginio kvietimų ir plakatų 
maketavimas, scenarijaus sukūrimas ir renginio pravedimas, lankytojų aptarnavimas) 

Nuo 2010 m. birželio 28 d. iki rugsėjo 26 d. Tuskulėnų dvaro rūmuose eksponuota 
GAM parengta kilnojamoji paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis 
pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“  
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Sausio 10 d. Konferencijų salėje buvo atidaryta žymaus fotomenininko ir kino 
operatoriaus Juozo Kazlausko (1941–2002) fotografijų paroda „Lemtingasis sausis: 
Sausio 13-oji“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Šią parodą Centras organizavo kartu 
fotografo Juozo Kazlausko paramos ir labdaros fondu. Paroda veikė iki vasario 4 d. 

Sausio 26 ir 27 d. Konferencijų salėje vyko seminaras „Lietuvos laisvės gynimo ir 
didžiųjų netekčių metai“, skirtas švietimo institucijų darbuotojams. Seminaro metu 
buvo prisiminti 1941 m. birželio mėnesio trėmimai, supažindinta su LGGRTC veiklos 
kryptimis, partizanų atminimo įamžinimu, laisvės kovų (1944–1953 m.) paveldu, 
visuomenei neseniai duris atvėrusiu Tuskulėnų rimties parko memorialiniu kompleksu 
(toliau – Memorialinis kompleksas). Seminaro dalyviams buvo pristatytos LGGRTC 
vykdomos edukacinės programos: GAM ir Memorialiniame komplekse vykdoma 
„Atverta istorija“ bei Atminimo programų skyriaus įgyvendinama „Pokario istorija 
jaunimui“. Visiems seminaro dalyviams buvo įteikti pažymėjimai, padovanoti 
LGGRTC leidiniai bei informacinė medžiaga.  

Vasario 10 d. Konferencijų salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai (Vasario 16-ajai) paminėti. Renginio metu buvo pristatyti 2010 m. vykę 
Prisikėlimo apygardos vadavietės (Mėnaičių k., Radviliškio r.) ir Prisikėlimo 
apygardos LLKS štabo bunkerio (Daugėliškių miške, Raseinių r.) archeologiniai 
tyrimai. 

Vasario 16 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse VšĮ „Kartu saldu“ 
iniciatyva buvo organizuotas renginys, skirtas šeimoms (susirinko aktyvūs vilniečiai ir 
miesto svečiai).  

Kovo 10 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijoje Žirmūnų 
seniūnijos iniciatyva buvo organizuota akcija „Laisvės aitvarai“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai paminėti. Akcijos dalyviai – Žirmūnų gimnazija, Tuskulėnų 
vidurinė mokykla, Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla, Prano Mašioto pradinė 
mokykla ir t. t. Akcijos metu buvo pravesta apžvalginė ekskursija, uždegtos žvakutės, 
koplyčioje-kolumbariume kartu su Nepriklausomybės Akto signatare Nijole 
Ambrazaityte giedamas Lietuvos himnas, į padangę paleisti aitvarai.  

Kovo 11 d. VšĮ „Kartu saldu“ iniciatyva Tuskulėnų rimties parke vėl, kaip ir Vasario 
16-ąją, rinkosi jaunos šeimos su mažais vaikais, studentai bei vyresnio amžiaus 
žmonės.  

Kovo 24 d. Konferencijų salėje buvo atidaryta paroda „Ateitininkų keliu“, skirta 
ateitininkijos šimtmečiui paminėti. Po parodos atidarymo buvo rodomas dokumentinis 
filmas „Šimtas ateities metų“ (aut. V. Damaševičius ir J. Matonis). Paroda veikė iki 
gegužės 6 d.  

Gegužės 11 d. Konferencijų salėje vyko LGGRTC įkurtos interneto svetainės „KGB 
veikla Lietuvoje“ (www.kgbveikla.lt) oficialus pristatymas. Renginyje dalyvavo  
LR Ministras Pirmininkas A. Kubilius, Ministro Pirmininko kancleris D. Matulionis, 
LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir 

http://www.genocid.lt/tuskulenai/lt/1275/a/
http://www.genocid.lt/tuskulenai/lt/1296/a/
http://www.genocid.lt/tuskulenai/lt/1296/a/
http://www.kgbveikla.lt/
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gynybos komiteto pirmininkas dr. A. Anušauskas, LR Seimo narė V. Margevičienė, 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas dr. P. Jakučionis.  

Gegužės 14 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse pirmą kartą vyko 
renginys „Muziejų naktis“. Naktį iš gegužės 14-osios į 15-ąją visuomenė buvo 
kviečiama apsilankyti Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse ir 
susipažinti su jo istorija. Renginio metu buvo akcentuojami partizaninio karo, tremties 
ir netekčių istoriniai įvykiai (apsilankė 300 žmonių). Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai (gegužės 15 d.) paminėti Konferencijų 
salėje buvo atidaryta Genocido aukų muziejaus fotografijų paroda „Ir jie mokėjo 
džiaugtis...“  

Rugpjūčio 23 d. – gruodžio 8 d. Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminties dienai 
paminėti Konferencijų salėje eksponuota Memorialinio komplekso parengta paroda 
,,Tuskulėnai ikonografinėje medžiagoje“.  

Rugsėjo 2 d. dalyvauta Europos žydų kultūros dienų renginių programoje „Pasitinkant 
ateitį. Paveldas ir modernumas“. Vilniečiams ir sostinės svečiams organizuotos 
ekskursijos po Tuskulėnų dvaro teritoriją, rūmus ir koplyčią-kolumbariumą. 
Demonstruoti dokumentiniai filmai ,,Vilties etiudas“ (rež. Lilija Kopač, 2007 m.), 
,,Palieku tau savo vaiką“ (rež. Lilija Kopač, 2005 m.) ir „Tuskulėnų paslaptis“  
(rež. V. Damaševičius, J. Matonis, 2009 m.). Surengtas klasikinės muzikos koncertas.  

Rugsėjo 16 d. Konferencijų salėje buvo pristatytas dokumentinis filmas „Pavergtųjų 
sukilimas“. Pristatyme dalyvavo scenarijaus autorius ir režisierius Algis Kuzmickas, 
filmo konsultantas istorikas doc. dr. Sigitas Jegelevičius, viešosios įstaigos „E2K“ 
direktorė Agnė Zalanskaitė.  

Rugsėjo 19–23 d. dalyvauta „Europos paveldo dienų“ renginių programoje „Paslėpti 
lobiai. Sieninė tapyba“. Vilniečiams ir sostinės svečiams organizuotos ekskursijos po 
Tuskulėnų dvaro teritoriją, rūmus ir koplyčią-kolumbariumą. Demonstruoti 
dokumentiniai filmai „Sieninė tapyba Lietuvoje“ (rež. A. Asovskaja, V. Vareikytė,  
S. Lukoševičius, A. Žvinakevičius, 2011 m.) ir „Tuskulėnų paslaptis“ (rež.  
V. Damaševičius, J. Matonis, 2009 m.). Surengtas klasikinės muzikos koncertas.  

Rugsėjo 28 d., Tuskulėnų aukų atminimo dieną, organizuota oficiali aukų pagerbimo 
ceremonija ir iškilmingas ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ atidarymas. Jame 
dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Seimo nariai, LR 
Vyriausybės nariai, Lietuvos kariuomenės vadas, Tuskulėnuose palaidotųjų giminės ir 
artimieji. Svečiams virtualiai pristatyta muziejinė ekspozicija (R. Černius), pravestos 
ekskursijos. Renginyje dalyvavo apie 250 žmonių. 

Nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 19 d. Tuskulėnų dvaro rūmuose eksponuota Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus parengta paroda „Antokolskis ir Vilnius“. 

Nuo spalio 24 d. iki gruodžio 30 d. Tuskulėnų dvaro rūmuose eksponuota 
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus parengta paroda „Jeigu užmirščiau aš...“ 
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Lapkričio 11 d. Konferencijų salėje vyko pirmasis renginys iš antrus metus 
organizuojamo ciklo, skirto ekspedicijų apžvalgoms į lietuvių tremties vietas. Šį kartą 
savo įspūdžiais pasidalijo „Misija Sibiras‘11“ dalyviai, aplankę Rusijos Federacijos 
Tomsko srities ir Tadžikistano tremtinių kalinimo bei mirties vietas.  

Lapkričio 24 d. Konferencijų salėje vyko antrasis renginys iš ciklo, skirto apžvelgti ir 
visuomenei pristatyti ekspedicijas į lietuvių tremties vietas. Renginio pranešėjas – 
žymus fotografas ir ekspedicijų į Sibirą iniciatorius Gintautas Alekna. Vakaro 
svečiams buvo pristatyta net trijų ekspedicijų autentiška foto ir video medžiaga iš 
Tomsko srities, Altajaus respublikos bei Krasnojarsko krašto Kodinsko miesto, kurią 
papildė išsamūs fotografo komentarai.  

Gruodžio 6 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse įvyko iškilmingas 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Pilietinės gynybos centro 
prie Krašto apsaugos ministerijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Sutartį 
pasirašė LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė ir PGC prie Krašto apsaugos 
ministerijos direktorė D. Bičkauskienė. 

Gruodžio 7 d. GAM ir Memorialiniame komplekse vyko Lietuvos muziejų 
asociacijos Švietimo sekcijos seminaras „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centre“. Dalyviams pristatyta edukacinė veikla. 

Gruodžio 9 d. Konferencijų salėje atidaryta nauja GAM parengta kilnojamoji paroda 
„Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 
m.“ Paroda buvo įtraukta į valstybinę Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo 
metų programą. 

Gruodžio 20 d. Konferencijų salėje vyko renginys, kuriame LGGRTC darbuotojai 
apžvelgė 2011 m. darbo komandiruotes. Generalinė direktorė T. B. Burauskaitė 
pasidalino įspūdžiais iš susitikimo Altajuje su lietuvių tremtinių palikuonimis ir 
pristatė Prahoje įkurtos Europos sąžinės ir atminties platformos veiklą. Memorialinio 
departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis pasakojo apie kelionę į 
Šteinfurtą (Vokietija), kur buvo eksponuojama Genocido aukų muziejaus paroda 
„Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 m.“ M. Kareniauskaitė supažindino su Strasbūre 
vykusios konferencijos „Darbas su neišsakytąja praeitimi: iššūkiai ir galimybės 
institucijoms bei pilietinės visuomenės veikėjams“ medžiaga, o R. Stasiškytė dalijosi 
įspūdžiais apie vasaros stovyklą Rukloje, kurioje jaunimas išsamiai pažindinosi su 
Lietuvos pokario istorija.  

Valstybinių švenčių ir atmintinų datų dienomis – Laisvės gynėjų dieną (sausio 13 d.), 
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16 d.), Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną (kovo 11 d.), minint Birželio sukilimo 70-asias metines (birželio 23 d.) 
ir t. t. – buvo organizuotas koplyčios-kolumbariumo lankymas, gėlių padėjimas.  

Minint Gedulo ir vilties dieną (birželio 14 d.) ir Okupacijos ir genocido dieną (birželio 
15 d.) lankytojams visą savaitę (nuo birželio 14 iki 17 d.) buvo atverta koplyčia-
kolumbariumas. 

http://www.genocid.lt/UserFiles/File/bendradarbiavimas/20111206.pdf
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Lankytojų aptarnavimas ir edukacinė veikla 
Parengti su praktinėmis užduotimis du pažintiniai-edukaciniai užsiėmimai 
„Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos“ ir „Tuskulėnų paslaptis“. Demonstravimui 
atrinkta ir sumontuota reikalinga vaizdinė medžiaga (T. Kazulėnas, E. Burbaitė,  
A. Karpenko). 

Patobulinti ir išmokti edukaciniai užsiėmimai: „Tuskulėnus kūrusios ir griovusios 
rankos“, „Sovietinės kasdienybės pilkuma“, „Vėliavos, himno, herbo kitimas Lietuvos 
valstybingumo istorijoje, „Lietuviškų tradicijų, papročių naikinimas ir sovietinių 
švenčių primetimas 1940–1990 m.“ (A. Bajoriūnaitė). 

Parengtas apžvalginės ekskursijos po muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro 
paslaptys“ tekstas lietuvių kalba (V. Stonytė). 

Muziejinę ekspoziciją nuo rugsėjo 28 d. iki gruodžio 31 d. „Tuskulėnų dvaro 
paslaptys“ aplankė 3101 lankytojas (organizuoti lankytojai 2479, iš jų 1131 suaugęs ir 
1348 vaikai; pavieniai 622 lankytojai, iš jų 593 suaugę ir 29 vaikai). 

Pravestos 108 apžvalginės ekskursijos muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro 
paslaptys“ (V. Stonytė – 92, R. Černius – 16). 

Pravestos 209 apžvalginės ekskursijos (4803 žmonės) po Memorialinio komplekso 
teritoriją (aplankant koplyčią-kolumbariumą). Jų dalyviams Konferencijų salėje ir dvaro 
rūmuose pristatytos eksponuojamos parodos (T. Kazulėnas pravedė 107 ekskursijas,  
V. Stonytė – 31, R. Černius – 45, V. Starikovičius – 7, A. Bajoriūnaitė – 17, E. Burbaitė – 
2). Ekskursijų grupių vadovams ir edukacinių užsiėmimų dalyviams padovanota 80 DVD 
plokštelių „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m.“ (medžiaga istorijos mokytojui). 

Pravesti 22 edukaciniai užsiėmimai (377 žmonės) moksleiviams ir suaugusiems 
„Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos“ (E. Burbaitė – 17, A. Bajoriūnaitė – 5). 

Surengta 114 dokumentinių filmų peržiūrų (2450 žmonių).  

Renginiuose ir minėjimuose dalyvavo apie 2500 žmonių. 

Iš viso per 2011 m. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vykusiuose 
renginiuose ir minėjimuose, edukacinėje veikloje dalyvavo ir naujai įrengtoje muziejinėje 
ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ apsilankė 13 231 žmogus. Pravesta 317 
apžvalginių ekskursijų, 22 edukaciniai užsiėmimai, surengta 114 dokumentinių filmų 
peržiūrų. 

 
Ryšiai su visuomene, leidyba 

Moksliniam žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ Kronikos skilčiai parašyti straipsniai: 
„2010–2011 m. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso renginiai 
Konferencijų salėje“ (T. Kazulėnas), „Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (R. Černius), „Rugsėjį 
Tuskulėnuose – tarptautinių programų renginių gausa“ (E. Burbaitė), „Renginiai 
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Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje“ (T. 
Kazulėnas). 

Bendradarbiaujant su Informacinių sistemų priežiūros skyriumi nuolatos interneto svetainėje 
buvo atnaujinama informacija bei vaizdinė medžiaga apie Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse vykusius renginius ir parodų atidarymus. Parengta 17 
informacinių pranešimų (T. Kazulėnas, D. Lauraitienė, R. Černius, V. Starikovičius). 

Sudarinėjant informacinį leidinį ,,Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centre“ vykdytas tekstinės ir iliustracinės (istorinių ir šių dienų 
fotografijų, moksleivių piešinių, išleistų Centro leidinių ir kt. vaizdų) medžiagos 
atrinkimas, pildymas ir redagavimas. Surinkta informacija aštuoniems leidinio 
tekstams (,,Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras“, ,,Pokario 
istorija jaunimui“, ,,Atverta istorija“, ,,Genocido aukų muziejus“, ,,Atverta istorija 
Genocido aukų muziejuje“, ,,Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas“, 
,,Atverta istorija Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse“, ,,Svarbiausios 
XX a. Lietuvos okupacijų bei su jomis susijusių netekčių ir pasipriešinimo datos“),  
75 vnt. iliustracinės medžiagos. Leidinys išleistas su pakartotinu tiražu (iš viso 4000 
vnt.) (D. Lauraitienė, E. Burbaitė kartu su GAM ir Atminimo programų skyriumi). 

Parengta informacija Lietuvos muziejų asociacijos leidiniui ,,Lietuvos muziejai“: 
suregistruoti Lietuvos periodiniuose leidiniuose 2010 m. III–IV ketv., 2011 m. I–III 
ketv. pasirodę straipsniai apie Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą 
(komplekso istoriją, veiklą, jame vykstančius renginius ir kt.), trumpai aprašyti 2010 
m. III–IV ketv., 2011 m. I–III ketv. komplekse rengti renginiai ir eksponuojamos 
parodos (E. Burbaitė, T. Kazulėnas, R. Černius). 

Nuolatos rengta ir teikta žiniasklaidai informacija apie Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso organizuojamus renginius ir parodų atidarymus. Parengtas ir 
išsiųstas el. kvietimas apsilankyti muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro 
paslaptys“ visuomenei ir įstaigoms (D. Lauraitienė, V. Stonytė, V. Starikovičius). 

Interneto svetainei parengti atsakymai į dažniausiai visuomenės užduodamus 
klausimus apie Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą (R. Černius). 

Minint žūties metines parengti Broniaus Vaivados, vysk. Vincento Borisevičiaus, kun. 
Prano Gustaičio, Leono Taunio-Kovo biografiniai aprašymai (T. Kazulėnas, R. Černius, 
V. Juozevičiūtė). 

Minint 65-ąsias nužudymo metines kartu su Leidybos skyriumi parengtas lankstinukas 
„Vyskupas Vincentas Borisevičius“ (R. Černius, D. Lauraitienė). 

Parengta LGGRTC interneto svetainei informacija bei vaizdinė medžiaga apie 
vykdomą edukacinę veiklą (D. Lauraitienė, E. Burbaitė). 

Parengti gegužės 14–15 d. vykusio renginio ,,Muziejų naktis 2011 m.“ Tuskulėnų 
rimties parko memorialiniame komplekse“ ir rugsėjo 19–23 d. Memorialiniame 
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komplekse vykusių programos ,,Europos paveldo dienos 2011 m.“ renginių 
lankstinukai (sukurtas tekstas, atrinkta vaizdinė medžiaga, maketas) (E. Burbaitė). 

Nuolatos administruotas Tuskulėnų Rimties parko memorialinio komplekso profilis 
interneto socialiniame tinklalapyje „Facebook“ (V. Stonytė). 

Paruošta ir pateikta informacija (vaizdinė ir tekstinė) reklaminėms kortelėms 
„Minicards“, leidiniams „Viskas turizmui“ ir „Visa Lietuva“ apie Tuskulėnų rimties 
parko memorialinį kompleksą lietuvių ir anglų kalbomis (D. Lauraitienė,  
V. Starikovičius). 

Aprodyta internetinio portalo „Pinigų karta“ žurnalistams Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso teritorija, muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaro 
paslaptys“, pristatyti einamieji darbai (R. Černius, V. Starikovičius). 

Duoti interviu Lietuvos radijo ir televizijos laidoms „Panorama“, „Gyvoji istorija“ ir 
laidai rusų kalba (D. Lauraitienė, R. Černius). 

 
Organizacinė veikla 

Inicijuoti pasitarimai su UAB „Baldų sistemos“ ir „Ekspozicijų sistemos“ dėl 
nuolatinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ įrengimo (D. Lauraitienė). 

Inicijuoti du dvišaliai susitarimai tarp Centro ir šeimos centro VšĮ „Kartu saldu“ dėl 
renginių organizavimo Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse  
(T. Kazulėnas). 

Inicijuoti pasitarimai su UAB „Forteco“ dėl ekspozicijos „Projektas – homo 
sovieticus“ darbo projekto parengimo (D. Lauraitienė). 

Dalyvauta pasitarimuose su VĮ „Lietuvos paminklai“ ir jų rangovais UAB „Ekstra 
statyba“ dėl defektų ištaisymo Memorialinio komplekso pastatuose bei parke  
(D. Lauraitienė).  

Inicijuoti susitikimai dėl Memorialinio komplekso teritorijos sanitarinio valymo ir 
želdinių priežiūros bei papildomos apsaugos. Teikti pasiūlymai skelbiamam konkursui 
(D. Lauraitienė). 

Bendradarbiaujant su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos 
susitarta dėl Memorialinio komplekso įtraukimo į Europos Tarybos programos 
„Europos paveldo dienos“ ir ,,Žydų kultūros paveldo dienos” renginių programą 
rugsėjo 16–25 d. (E. Burbaitė). 

Inicijuoti du pasitarimai su projekto „Misija Sibiras“ koordinatoriumi Arnu 
Marcinkumi dėl muziejų nakties renginio programos, ateities bendradarbiavimo 
perspektyvų LiJOT biure (Didžioji g. 8, Vilnius). Gautas filmas „Misija Sibiras‘10“ 
apie ekspediciją į Sverdlovsko sritį, kuris papildė memorialinio komplekso videoteką 
(T. Kazulėnas). 
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Inicijuoti pasitarimai dėl naujos muziejinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 
atidarymo (D. Lauraitienė). 

Bendrauta su Saule Kisarauskiene dėl Vinco Kisarausko darbų eksponavimo 
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. Preliminariai susitarta dėl 
eksponavimo (D. Lauraitienė). 

 
Fotografijų archyvinė bazė 

Sukurta ir pastoviai pildoma Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 
organizuojamų renginių ir parodų atidarymų, kompleksui priklausančių pastatų archyvinė 
fotografijų bazė. Papildyta 1110 fotografijomis (E. Burbaitė, A. Bajoriūnaitė). 

Parengti Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vykusių renginių 63 
fotografijų aprašai (T. Kazulėnas). 

 
Kiti darbai 

Rinkta informacinė, tekstinė ir iliustracinė medžiaga pranešimams „Tuskulėnų rimties 
parko memorialinis kompleksas“ ir ,,Atverta istorija Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse“. Parengti pranešimai pristatyti sausio 26 ir 27 d. vykusio 
seminaro „Lietuvos laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metai“, metu (D. Lauraitienė, 
E. Burbaitė, T. Kazulėnas). 

Vasario 25 d. dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos susirinkime. 
Aptartos galimybės surengti „Idėjų mugę“ bei suorganizuoti Lietuvos muziejininkams 
seminarą ,,Edukacinė veikla Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse“ (D. Lauraitienė, E. Burbaitė). 

Balandžio 8 d. Kėdainiuose seminare „Stalinizmo bei nacizmo aukų atminimo 
įamžinimo muzeologiniai metodai: Lietuvos muziejų sukaupta patirtis, efektyvių 
pavyzdžių Europoje apžvalga ir pritaikymo galimybės“ Memorialinio komplekso 
vyresnysis specialistas R. Černius parengė ir skaitė pranešimą „Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso ir jame įrengiamų naujų ekspozicijų pristatymas“.  

Gegužės 10 d. Kupiškio rajono Skapiškio vid. mokykloje vykusioje konferencijoje 
„Kupiškio krašto tremtiniai ir jų likimai“, skirtoje 70-osioms pirmųjų trėmimų 
Lietuvoje metinėms atminti, Memorialinio komplekso vyresnysis specialistas  
T. Kazulėnas parengė ir skaitė pranešimą: „LGGRTC tremties tyrimai ir edukacinė 
veikla“. 

Bendradarbiauta su Kupiškio etnografiniu muziejumi. Rengiamai parodai „Kupiškio 
krašto tremtiniai ir jų likimai“ atrinktos 56 nuotraukos iš LGGRTC fondų  
(T. Kazulėnas). 

Atminimo programų skyriui nuskenuoti 72 ir atspausdinti 22 respublikinio moksleivių 
konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų piešiniai  
(T. Kazulėnas). 
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Parengta paroda ,,Tuskulėnai ikonografinėje medžiagoje“. Ši paroda sudaryta iš pirmą 
kartą viešai demonstruojamos archyvinės ikonografinės medžiagos – teritorijos ir 
pastatų planų, fotografijų ir piešinių. Joje atskleidžiama Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso teritorijos ir jos pastatų istorija nuo pat XIX a. pr. iki XX a. 
pab. (E. Burbaitė, T. Kazulėnas). 

Rugpjūčio 23 d. (Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio 
diena) dalyvauta konferencijoje Rokiškyje ir perskaitytas pranešimas tema: 
„Molotovo-Ribentropo paktas ir Tuskulėnai: Lietuvos tragedija“ (T. Kazulėnas). 

Oficialioms ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ atidarymo iškilmėms (rugsėjo 
28 d.) parengtas muziejinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ virtualus 
pristatymas (R. Černius). 

Tvarkoma Memorialinio komplekso dokumentacija (darbo veiklos planai ir ataskaitos, 
darbuotojų pareigybių nuostatai, įsakymai ir t.t.). Parengta 17 tarnybinių pranešimų, 
11 oficialių raštų (D. Lauraitienė). 

Parengta ir sudaryta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Naujoji muzikų karta“  
(2011 m. rugpjūčio mėn. 9 d. Nr. 57 R-10) (D. Lauraitienė). 

Parengta ir sudaryta licencinė sutartis su Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų 
muziejumi dėl galimybės naudotis dokumentiniais filmais: ,,Palieku tau savo vaiką“ 
(2005 m., 40 min.), ,,Vilties etiudas“ (2007 m., 60 min.) (2011 m. rugpjūčio 12 d. 
Nr. 2F-67) (D. Lauraitienė, E. Burbaitė). 

Parengta ir sudaryta su UAB „Amber Media“ bendradarbiavimo sutartis dėl 
reklaminio projekto radijo stotyje „Laisvoji banga“ (2011 m. spalio 12 d. Nr. 2F-80) 
(D. Lauraitienė). 

Nuolatos peržiūrimi, atrenkami ir sisteminami publicistiniai ir moksliniai straipsniai 
Lietuvos ir užsienio valstybių periodinėje spaudoje, tęstiniuose leidiniuose, straipsnių 
rinkiniuose ir internetinėse svetainėse apie Tuskulėnų rimties parko memorialinį 
kompleksą (E. Burbaitė). 

Parengtas ir spalio 27 d. LR Seime VšĮ „Drąsinkime ateitį“ organizuotoje 
konferencijoje „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę 
Tėvynei?“ perskaitytas pranešimas tema „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centre“ (D. Lauraitienė). 

Paruoštas sovietinių karių kapinių ir paminklų sąrašas 34-uose Lietuvos miestuose ir 
gyvenvietėse (aprašyti 46 objektai). Paminklų sąrašas perduotas Atminimų programų 
skyriaus vyr. specialistei Rūtai Trimonienei (V. Starikovičius). 

Peržiūrėti ekspozicijos lankytojų sukurti darbai ir 474 video patalpinti memorialinio 
komplekso interneto svetainėje www.tuskulenumemorialas.lt 

http://www.tuskulenumemorialas.lt/
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Parengti muziejinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lauko ir vidaus 
iškabų užrašai lietuvių ir anglų kalbomis (darbo laikas, pavadinimas, paslaugų 
įkainiai ir kt.) (V. Starikovičius). 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) interneto svetainei 
www.kpd.lt publikacijų rubrikai „Sugrįžtantys dvarai“ parengta ir perduota tekstinė 
ir vaizdinė medžiaga apie Tuskulėnų dvaro istoriją (E. Burbaitė). 

Dalyvauta Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dienos – renginiuose ir minėjimuose: 
iškilmingame atminimo lentos atidengime Vilniaus geležinkelio stotyje, prie paminklų 
politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje Vilniuje, prie Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties memorialo (D. Lauraitienė). 

Dalyvauta Okupacijos ir genocido dienos renginiuose birželio 15–16 d.: 1941 metų 
liepos mėnesį nacių sušaudytų lenkų ir žydų tautybės asmenų palaikų perlaidojime 
ir paminklo žuvusiems atidengimo iškilmėse Titnago g. Vilniuje (D. Lauraitienė). 

Balandžio 15 d. organizuota Tuskulėnų dvaro rimties parko ir jo prieigų aplinkos 
tvarkymo akcija. Joje dalyvavo LGGRTC darbuotojai ir Žirmūnų mikrorajono 
mokyklų moksleiviai bei mokytojai (E. Burbaitė, T. Kazulėnas). 

 
Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas 

Sausio 5 d. vyresnysis specialistas T. Kazulėnas dalyvavo fotografijų parodos „Misija 
Sibiras‘10“ atidaryme Užsienio reikalų ministerijoje.  

Vasario 23 d. dalyvauta Genocido aukų muziejuje vykusiame renginyje, kurio metu 
muziejaus „Lonckio kalėjimas“ (Ukrainoje) vadovas Ruslan Zabilyj pristatė naują 
okupacinių režimų aukoms skirtą muziejų Lvove. 

Balandžio 8 d. E. Burbaitė ir V. Starikovičius dalyvavo Kėdainių krašto muziejaus 
organizuotame seminare „Stalinizmo bei nacizmo aukų atminimo įamžinimo 
muzeologiniai metodai: Lietuvos muziejų sukaupta patirtis, efektyvių pavyzdžių 
Europoje apžvalga ir pritaikymo galimybės“.  

Balandžio 16–21 d. vyresnysis specialistas R. Černius vyko į darbinę komandiruotę su 
GAM darbuotojais. Jos metu susipažinta ir perimta patirtis iš panašios tematikos 
muziejų VFR, Nyderlandų karalystėje ir Lenkijos Respublikoje. 

Gegužės 24 d. Memorialinio komplekso vedėja D. Lauraitienė dalyvavo Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centro organizuotame tarptautiniame 
seminare „Panerių pelenai: pagarba Holokausto aukoms. Idėjos memorialo 
rekonstrukcijai“.  

Birželio 30 d. vyresnioji specialistė E. Burbaitė dalyvavo LR Seimo ir LGGRTC 
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos 
šalyse 1941 metais“.  

http://www.kpd.lt/
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Liepos 10–16 d. vyresnysis specialistas V. Starikovičius dalyvavo „Baltijos 
muzeologijos mokyklos“ („Baltic museology school“) organizuotose vasaros mokymo 
kursuose Estijoje (Taline) ir Suomijoje (Helsinkyje). Seminarus vedė užsienio 
ekspertai apie šiuolaikinių muziejinių ekspozicijų įrengimą, europinę ir JAV patirtį ir 
muziejų istoriją, supažindino su naujausiomis muzeologijos mokslo koncepcijomis.  

Rugsėjo 15 d. vyresnioji specialistė E. Burbaitė dalyvavo Lietuvos etnokosmologijos 
muziejuje rengtame Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos edukatorių seminare. 

Rugsėjo 20 d. vyresnysis specialistas T. Kazulėnas dalyvavo Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institute vykusioje paskaitoje „Baltijos regionas euroatlantinėje 
erdvėje po 20 metų Nepriklausomybės“. 

Spalio 12 d. vyresnioji specialistė E. Burbaitė dalyvavo Jonavos krašto muziejuje 
vykusiame Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos edukatorių seminare 
„Muziejinės edukacijos kryptys ir formos Jonavos krašto muziejuje“.  

Lapkričio 18 d. vyresniosios specialistės E. Burbaitė ir A. Bajoriūnaitė dalyvavo 
Genocido aukų muziejaus edukaciniame užsiėmime „Laisvės kovotojų kasdienybė: 
kova už laisvę ir būvį“. 

Lapkričio 28–29 d. vyresnysis specialistas V. Starikovičius dalyvavo LR Seime 
vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Istorija ir atmintis. Sovietinė 
praeitis 1953–1990 m.“  

Du Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso darbuotojai (T. Kazulėnas,  
V. Starikovičius) baigė, o vienas (E. Burbaitė) tęsia magistrantūros studijas Vilniaus 
universitete (Istorijos fakultetas, Paveldosaugos studijų programa). 
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10 priedas 
 

MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR STATINIŲ INVENTORIZACIJOS BEI SĄVADO 
SUDARYMO PROGRAMOS REZULTATAI  

 
Vykdytoja Rūta Trimonienė 
 
Kryptys 
 

Atlikti ir atliekami 
darbai 

Darbo rezultatai 

 

1 2 3 
Vieto-
vės ir 
pamin-
klai 

 

Įvykių ir laidojimo 
vietovių sąrašas  
Suvesta ir 
patikslinta – 90 
objektų  
 
Pateikė  
S. Vinciūnienė 
 
Pateikė 
J.Kanarskas 
 
Pateikė  
A. Gavėnienė 
 
Pateikė  
J. Kanarskas 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Į kompiuterinę duomenų bazę suvesta medžiagą apie vietoves 
ir statinius: 

Klaipėdos r. (Dovilų, Judrėnų, Endriejavo, Veiviržėnų ir 
Vėžaičių sen., Šilutės miškų urėdija) – 13 objektų; 

Kretingos r. (Darbėnų, Imbarės, Kartenos, Kretingos, Salantų 
ir Žalgirio sen., Kretingos miškų urėdija) – 11 objektų; 

Pasvalio (Joniškėlio apyl. sen.) – 1 objektas; 

Rokiškio r. (Juodupės, Kamajų ir Rokiškio kaimiškoji sen.) – 
9 objektai; 
Skuodo r. (Skuodo m., Lenkimų ir Skuodo sen.) – 9 objektai. 

2. Pagal naujus istorinius-archyvinius duomenis papildyta į 
kompiuterinę duomenų bazę suvesta medžiaga apie vietoves ir 
statinius: 

Biržų r. (Biržų miškų urėdija) – 2 objektai; 
Kauno r. (Raudondvario sen.) – 1 objektas; 

Klaipėdos r. (Priekulės sen.) – 5 objektai; 
Kretingos r. (Kretingos m.) – 1 objektas; 

Pakruojo r. (Klovainių sen.) – 1 objektas; 

Rietavo sav. (Rietavo m.) – 1 objektas; 

Rokiškio r. (Rokiškio m., Kazliškio, Pandėlio ir Rokiškio 
kaimiškoji sen.) – 9 objektai; 
Skuodo r. (Ylakių sen.) – 2 objektai; 
Ukmergės r. (Ukmergės miškų urėdija) – 1 objektas; 

Varėnos r. (Merkinės sen.) – 1 objektas. 
(Papildant šiuos vietovių ir statinių aprašus Rezistentų teisių 
komisijoje peržiūrėtos 169 bylos.) 
3. Pagal KPD internetiniame puslapyje skelbtą į KVR įtrauktų 
objektų medžiagą patikslinti vietovių aprašai (aprašuose įrašytas 
Unikalus Objekto kodas ir pridėtas teritorijų planas): 
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1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurbarko r. – 14 objektų; 
Ukmergės r. – 9 objektai.  

4. Sutvarkytos nuskenuotų paminklų ir statinių nuotraukos 
kompiuterinėje duomenų bazėje Panevėžio aps. (Panevėžio m.), 
Šiaulių aps. (Šiaulių m., Kelmės, Radviliškio, Pakruojo,  
Šiaulių r.), Tauragės aps. (Jurbarko r., Pagėgių sav.), Telšių aps. 
(Plungės r.) ir Vilniaus aps. (Ukmergės r.).  
5. Pagal naujus informacijos šaltinius papildyti: 

Kelmės ir Panevėžio r. vietovių ir statinių sąrašai; 

Rokiškio r. įpaminklintų vietovių ir statinių sąrašas; 

Ignalinos r. vietovių ir statinių sąrašas pagal 2006 m. pateiktą 
L. Abariaus medžiagą.  

6. Druskininkų sav. apžiūrėtas buvusio NKVD-MVD-MGB 
Leipalingio vls. poskyrio pastato rūsys ir fiksuoti jame išlikę 
kalintų žmonių įrašai. 
7. Sutvarkytas Šilutės r. Šilutės sen. Macikų k. 1939–1944 m. 
veikusios Vokietijos karo belaisvių stovyklos, 1944–1946 m. – 
Sovietų karo belaisvių stovyklos ir 1946–1955 m. sovietinio 
lagerio teritorijos segtuvas (medžiaga sudėta pagal atitinkamus 
dokumentus). 

8. Pagal KPD, savivaldybių, juridinių ir fizinių asmenų  
prašymus paruošta: 

1941 m. birželio naktį iš 24 į 25 d. Rainių miškelyje nužudytų 
ir prie Džiuginėnų k. nušautų Telšių kalėjime kalintų politinių 
kalinių sąrašas, nurodant jų palaidojimo vietas (ruošiant 
sąrašą Rezistentų teisių komisijoje peržiūrėtos 22 bylos);  
Istorinė-archyvinė pažyma „Dėl Rainiuose nužudytų ir prie 
Džiuginėnų k. nušautų Telšių kalėjimo politinių kalinių“; 

Istorinė-archyvinė pažyma „Dėl Varėnos r. Merkinės mstl. 
buvusios 1945–1953 m. žuvusių Dainavos apygardos 
partizanų užkasimo vietos“; 

Istorinės-archyvinės pažymos „Dėl Simno kapinėse palaidotų 
ir užkastų partizanų“; 

Istorinė-archyvinė pažyma „Dėl Alytaus r. Daugų mstl. 
pastatų, kuriuose 1944–1955 m. veikė sovietų represinės 
struktūros“; 

Istorinė-archyvinė pažyma „Dėl Rokiškio r. Pandėlio sen. 
Panemunio miestelio pakraštyje užkastų 1945–1954 m. 
žuvusių partizanų“; 

Istorinė-archyvinė pažyma „Dėl Kamajų valsčiaus NKVD-
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1 2 3 
 
 

MVD–MGB poskyrio“; 

Utenos r. įpaminklintų vietovių ir statinių sąrašas. 

 Neplanuoti darbai 1. Paruošti pranešimai su vizualine medžiaga: 

„Paminklai sovietinio genocido aukoms ir rezistencijos 
dalyviams atminti“ seminarui mokytojams „Lietuvos laisvės 
gynimo ir didžiųjų netekčių metai“; 

„Nacionalinės atminties politikos formavimas. Archyvai, 
švietimas, atminties toponimika“ Kijeve (Ukraina) vykusiai 
apskritojo stalo diskusijai „Lietuvos respublikos patirtis 
įveikiant totalitarinio režimo pasekmes“. 

2. Organizuoti Centro išleisto Rezistencijos Atlaso „Vakarų 
Lietuvos partizanų sritis“ pristatymai Radviliškio Mažojoje knygų 
mugėje (kovo 25 d.), Raseinių Krašto muziejuje (gegužės 13 d.), 
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje ir Plungės r. 
viešojoje bibliotekoje (birželio 13–14 d.), Klaipėdos r. Jono 
Lankučio viešojoje bibliotekoje, Darbėnų vid. mokykloje ir 
Kretingos r. Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje, Skuodo 
muziejuje (spalio 11–13 d.), Kelmės krašto muziejuje (lapkričio 
23 d.), Mažeikių r. viešojoje bibliotekoje, Žemaičių muziejuje 
„Alka“ Telšiuose ir Joniškio r. Jono Avyžiaus viešojoje 
bibliotekoje (lapkričio 29–gruodžio 1 d.)  

3. Koreguota „Memorialinių vietovių ir statinių inventorizacijos 
ir sąvado sudarymo programa“.   
4. Paruošti vietovių ir statinių sąrašai, susiję su: 

1941 m. Birželio sukilimu; 
1941 m. birželio mėn. sovietų represinių struktūrų darbuotojų 
vykdytomis politinių kalinių ir civilių gyventojų žudynėmis. 

 
 

Internetas 
 

1. Paruoštas Panevėžio aps. (Pasvalio ir Rokiškio r.), Šiaulių aps. 
(Šiaulių m., Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių r.), 
Tauragės aps. (Jurbarko r. ir Pagėgių sav.), Telšių aps. 
(Mažeikių, Plungės ir Telšių r. bei Rietavo sav.), Utenos aps. 
(Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų r.), Vilniaus aps. 
(Elektrėnų sav., Širvintų ir Švenčionių r.) vietovių ir statinių 
sąrašas, nuskanuotos juose pastatytų paminklų, išlikusių statinių 
nuotraukos. 

 2. Pagal naujus archyvinius duomenis patikslintas Šilalės, 
Tauragės it Ukmergės r. vietovių su jose pastatytais paminklais 
ir statinių sąrašas. 

3. Patikslintas ir papildytas 2011 m. Atmintinų datų sąrašas rusų 
ir anglų kalbomis (kartu su E. Jankauskiene ir V. Juozevičiūte). 
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1 2 3 
4. Atmintinoms datoms: 

Paruoštos partizanų vadų J. P. Aleščiko-Rymanto; S. Ku-
zinevičiaus-Kukalio, A. Milaševičiaus-Ruonio, V. Pakšto-
Vaidoto, P. Paulaičio-Aido, B. Vaičėno-Pavasario, V. Vit-
kausko-Karijoto biografijos; 

Suderintos ir patikslintos partizanų ir jų vadų A. Bagočiūno-
Dūmo, V. Daunoro-Ungurio, A. Eidimto, J. Gegužio-
Diemedžio, S. Guigos-Tarzano, V. Ivanausko-Henriko, 
J. Kasperavičiaus-Angies, J. Kemeklio-Roko, A. Kubiliaus-
Balio, J. Lukšos-Daumanto, V. Montvydo-Žemaičio,  
A. Ramanausko-Vanago, L. Taunio-Kovo, J. Vitkaus-
Kazimieraičio, B. Zinkevičiaus-Artojo, politinių kalinių  
V. Borisevičiaus, P. Gustaičio ir disidentų B. Gajausko,  
J. Zdebskio biografijos; 

Paruošti 1951 m. kovo 19 d.; 1951 m. balandžio 11 d.; 1951 m. 
gegužės 20 d.; 1946 m. birželio 7 d.; 1946 m. liepos 2 d.;  
1956 m. liepos 15 d.; 1956 m. rugpjūčio 12 d.; 1949 m. rugsėjo 
9 d.; 1951 m. rugsėjo 27 d.; 1951 m. rugsėjo 4 d.; 1953 m. 
rugpjūčio 23 d.; 1946 m. spalio 22 d.; 1961 m. lapkričio 9 d. ir 
1951 m. gruodžio 22 d. žuvimo vietų aprašai; 

Suderinti 1951 m. balandžio 14 d. ir 1946 m. spalio 11 d. 
žuvimo vietų aprašai;  

Pagal įvairius informacijos šaltinius paruošti tekstai apie 
1941m. birželio mėn. sovietų represinių struktūrų darbuotojų 
vykdytas politinių kalinių žudynes Rainių miškelyje, prie 
Panevėžio Cukraus fabriko; Pravieniškių lageryje; Červenėje 
(Baltarusijos respublika); civilių gyventojų žudynes Panevėžyje; 
apie A. Ramanausko-Vanago ir jo žmonos suėmimą; 

Papildytas jau paruoštas vietų, susijusių su 1941 m. Birželio 
sukilimu, sąrašas; 

Parinktos ir nuskenuotos žuvimo ir žudynių vietas ir 
biografijas papildančios paminklų nuotraukos, paruoštos jų 
metrikos. 

5. Paruošta informacija apie Centro išleisto Rezistencijos Atlaso 
„Vakarų Lietuvos partizanų sritis“ pristatymą rajonuose. 

6. Patikslinta Centro internetiniame puslapyje skelbiama 
medžiaga apie Lietuvos laisvės kovų partizanų apygardas: 
sudėtos naujai paruoštos apygardų vadų J. P. Aleščiko-Rymanto, 
Z. Drungos-Mykolo, Jono, J. Gegužio-Diemedžio, A. Grybino-
Fausto, L. Grigonio-Užpalio, J. Kasperavičiaus-Visvydo,  
J. Misiūno-Žalio Velnio, V. Montvydo-Žemaičio, A. Rama-
nausko-Vanago, L. Taunio-Kovo, J. Vitkaus-Kazimieraičio;  
V. Vitkausko-Saidoko ir B. Zinkevičiaus-Artojo ir vieno iš 

http://www.genocid.lt/datos/vanagas.htm
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1 2 3 
paskutiniųjų žuvusių partizano P. Končiaus-Adomo biografijos. 

Publi-
kacijos 

Žurnalo  
„Genocidas ir 
rezistencija“ 
Kronika 
 

Suderinti straipsniai: 
Nr. 1 

Gintarė Tučkuvienė „2011 metų sausio 26, 27 seminaras“; 

Edita Jankauskienė „Tarptautinis seminaras „Žodinės 
istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“; 

Vilma Juozevičiūtė „Baltarusijoje draudžiamas filmas 
pristatytas Genocido aukų muziejuje“; 

Tomas Kazulėnas „2010–2011 m. Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso renginiai Konferencijų salėje“; 

Ričardas Čekutis „Lvove atidarytas muziejus-memorialas“ ir 
„Atidengtas memorialas Lietuvos partizanams“; 

Ričardo Čekučio straipsniui „Atidengtas memorialas 
Lietuvos partizanams“ atrinktos, nuskenuotos paminklo ir 
atstatyto bunkerio nuotraukos, paruoštos jų metrikos. 

Nr. 2 
Vilma Dubonienė „1941 m. Lietuvos gyventojų tremtis 
įamžinta atminimo lentomis“; 

Vilma Juozevičiūtė „Genocido aukų muziejuje – holokaustui 
Lietuvoje skirta ekspozicija“, „Naujos Genocido aukų 
muziejaus kilnojamosios parodos“, „LGGRTC darbuotojų 
išvyka į Lenkiją, Vokietiją ir Olandiją“; 

Eglė Burbaitė „Rugsėjį Tuskulėnuose – tarptautinių 
programų renginių gausa“; 

Remigijus Černius „Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaro 
paslaptys“; 

Tomas Kazulėnas „Renginiai Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso Konferencijų salėje“.  
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11 priedas 
 

PROGRAMOS „GYVOJI ATMINTIS“ VYKDYMO DARBAI 
 

Vykdytojas Dalius Žygelis 
 

Darbo kryptys 
 

Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 

Atsiminimų 
filmavimas 
 
 
 
 
 
 
 
Filmuotos 
medžiagos 
tvarkymas 
 
 
 
 
 
Filmuotos 
medžiagos 
pervedimas į 
DVD sistemą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbas su kita 
vaizdo medžiaga 
 
 
 

Susitarimai su prelegentais arba 
tarpininkais dėl filmavimo laiko, vietos ir 
sąlygų. Dalykinis pasiruošimas 
filmavimo darbams LYA, bibliotekose. 
Pagrindiniai ir papildomi filmavimo 
darbai, filmavimo aparatūros techninis 
parengimas ir  profilaktika. Filmavimo 
aktų užpildymas. 

 
Filmuotos vaizdo medžiagos 
aprašymas. 

 
Filmuotos medžiagos atranka ir 
parengimas perrašymui į DVD. 

 
Techninis filmuotos medžiagos 
dalinimas į loginius skirsnius. 

 
Perrašytos į DVD medžiagos 
aprašymas ir apipavidalinimas. 

 
 
 
 
 
 

Medžiagos, perrašytos į DVD, 
aprašymas ir kompiuterinės bazės 
formavimas – katalogavimas. 

 
 
 
 
 
 

Vaizdo medžiagos atranka, 
skaitmeninimas, perrašymas, 
aprašymas, apipavidalinimas bei 
pateikimas. 
 

Nufilmuoti 42 Lietuvos laisvės 
kovotojų, tremtinių ir istorinių 
įvykių liudytojų prisiminimai.  

 
 
 
 
 
Kaupiama ir pildoma duomenų 
bazė.  
 
 
Atrinkta, peržiūrėta, įvertinta ir 
parengti darbiniai aprašymai 25 
valandoms filmuotos medžiagos, 
skirtos perrašymui į DVD. 
 
 
Su Genocido aukų muziejaus 
darbuotojo J. Tuitos ir trečiųjų 
asmenų technine pagalba į 
skaitmenines laikmenas perkelta 25 
valandos programos vykdymo metu 
nufilmuotos vaizdo medžiagos. 
 
Į DVD perrašytos medžiagos 
kompiuterinės bazės bei paieškos 
sistemos kūrimas. 
 
Kuriamas „Gyvosios atminties“ 
DVD archyvo apipavidalinimas – 
DVD viršeliai.  
 
 
LGGRTC padalinių pageidavimu 
atrinkta ir perrašyta apie 20 valandų 
filmuotos medžiagos. 
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Darbai su 
istorinėmis 
fotografijomis ir 
kita 
fotodokumentine 
medžiaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valstybės 
apdovanojimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renginių 
filmavimas 
 
 
 
 
 

Fotodokumentinės medžiagos paieška 
kompleksinių ekspedicijų –
komandiruočių metu, LYA; jos 
identifikavimas, perdavimas GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asmenų teikimas apdovanojimams ir 
su tuo susiję darbai – duomenų 
rinkimas, bylų, esančių LYA ir 
PDRTK archyve analizė, išrašai ir 
referatų parengimas, išplėstinių 
posėdžių sušaukimas ir referavimas jų 
metu, asmenų duomenų paieška ir 
tikslinimas; formuliarų pildymas, 
lydraščių sudarymas bei 
bendradarbiavimas su Prezidentūra ir 
KAM. 

 
Apdovanotųjų asmenų skaitmeninės 
bazės kaupimas, tvarkymas ir 
tobulinimas. 

 
 

Susirašinėjimas su valstybinėmis 
institucijomis ir privačiais asmenimis 
Valstybės apdovanojimų klausimais. 

 
 
 
 

Dalyvavimas renginiuose. Filmuotos 
ir fotografuotos medžiagos 
parengimas. 
 
Filmuotos ir fotografuotos medžiagos 
aprašymas ir apipavidalinimas. 

 
 

Nuskenuota, perduota į GAM 
fondus apie 100 istorinių 
fotografijų. 
 
Tiriant bylas ir dirbant su istorinių 
įvykių liudininkais, didžioji 
fotografijų dalis identifikuota. 
 
Foto dokumentinės medžiagos 
paieška, atranka, skenavimas 
leidiniui „Kupiškio krašto partizanų 
struktūros“. LYA peržiūrėta 25 
bylos, atrinkta ir nuskenuota apie 
300 fotografijų. 
 
 
 
Valstybės apdovanojimams 
Valstybės švenčių progomis 
surinkti duomenys ir svarstyta 75  
asmenų kandidatūros. Parengta 30 
teikimų ir 4 lydraščiai. 
 
Papildyta LGGRTC  
Valstybės apdovanojimams 
pateiktų asmenų kompiuterinė bazė. 
 
 
 
Dalyvauta Apdovanojimų tarybos 
posėdžiuose ir iškilmingose 
apdovanojimų ceremonijose LR 
Prezidentūroje. 
 
Valstybės apdovanojimų klausimais 
parengta ir išsiųsta apie 20 raštų 
Valstybės institucijoms ir 
privatiems asmenims. 
 
 
 
Dalyvauta, filmuota ir fotografuota 
10 renginių. 
Iš jų parengta apie 10 valandų 
filmuotos medžiagos. Filmuota 
medžiaga aprašyta bei ir įvesta į 
kompiuterinę duomenų bazę. 
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Medžiagos 
žiniasklaidai bei 
Centro leidiniams 
pateikimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bendras 
LGGRTC ir žinių 
portalo 
www.bernardinai.lt 
projektas 
„Laisvės 
kryžkelės“ 
 
 
 
 
Dalyvavimas 
dokumentinių 
filmų kūrime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istorinės ir iliustracinės medžiagos 
paieška, atranka, pateikimas. 
Konsultacijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaktyvus „Laisvės kryžkelių“ 
projektas www.bernardinai.lt žinių 
portale – filmavimo darbai, 
straipsnius iliustruojančios foto-
dokumentinės medžiagos paieška, 
atranka, apdorojimas kompiuterinė-
mis programomis, vaizdo medžiagos 
peržiūra, atranka  ir pateikimas žinių 
portalui. 

 
 

Istorinės ir iliustracinės medžiagos 
paieška, atranka, pateikimas. 
Konsultacijos. Įgarsinimo ir vertimo į 
anglų kalbą darbų organizavimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atlaso „Vakarų Lietuvos partizanų 
sritis“ pristatymas tinklapiuose  
www.genocid.lt, www.bernardinai.lt 
ir www.patriotai.lt  

Atrinkta foto iliustracinė medžiaga 
ir parengti straipsniai (kartu su  
R. Čekučiu) KAM rengiamam 
leidiniui „Žymiausi Lietuvos 
kariuomenės mūšiai ir karinės 
operacijos“ (partizaninio karo 
dalis).  
 
Atrinkta, aprašyta ir pateikta foto 
iliustracinė medžiaga LGGRTC 
renginiui „Bunkerių archeologija“. 

Dokumentinių filmų ciklo 
„Spaudos kelias“ kūrybinei grupei 
(J. Lingys ir I.Berulienė) pateikta 
informacija, foto iliustracinė 
medžiaga, konsultacijos, interviu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su režisieriumi J. V. Tūru 
(dirbo pagal autorinę sutartį) 
sukurti 3 dokumentiniai filmai – 
„1941m. tremtis vaikų akimis“, 
„Raudonosios armijos žudynės 
Lietuvoje 1941m. “ ir „Nužudyti. 
Nepalaidoti“.  
 
Atlikti organizaciniai ir techniniai 
darbai, kad dokumentinis filmas 
„1941m. tremtis vaikų akimis“ būtų 
demonstruotas per Lietuvos Ryto 
TV. 

http://www.bernardinai.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.genocid.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.patriotai.lt/
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Leidyba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezistentų 
palaikų paieška, 
archeologiniai 
darbai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografijų paieška, atranka, aprašų 
sudarymas, redagavimas, maketo 
derinimas, organizaciniai darbai 
BMK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasirengimas darbams – medžiagos 
surinkimas . 
Organizaciniai darbai. 
Geofizikiniai tyrimai, archeologiniai 
darbai bei jų fiksacija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kartu su režisieriais L. Raudoniu ir 
A Kuzmicku (autorinė sutartis) 
sukurtas dokumentinis filmas 
„Įkaitai. 1941 m. liepa“. Filmas 
demonstruotas per LTV, įvairiuose 
renginiuose bei demonstruojamas  
GAM ekspozicijoje.  

 
 

Su bendraautoriais R. Čekučiu,  
A. Lukšu ir Z. Vitkumi parengti 3 
straipsniai – sudėtinės interaktyvių 
laidų dalys (tais pačiais pavadini-
mais, kaip ir dokumentiniai filmai). 
 
Straipsnis „Žuvę, bet nepalaidoti“ 
publikuotas ketvirtiniame žurnale 
„Kelionė su Bernardinai.lt“. 
 
Kartu su GAM specialistais 
sudarytas fotografijų rinkinys 
„Juozas Lukša. Gyvenimo ir kovos 
kelias“. Parengtas pristatomasis 
fotografijų rinkinio straipsnis, 
publikuotas internetiniame 
dienraštyje www.bernardinai.lt. 
 
 
 
1. Kartu su Spec. tyrimų skyriumi ir 
GAM specialistais dalyvauta 
rezistentų palaikų paieškose šalia 
Alytaus. 

2. Su paieškininkų grupe dalyvauta 
J. Žemaičio archyvo paieškoje šalia 
Raseinių. 

3.Darbai masinių žudynių vietoje 
Titnago gatvėje. 

4.Ieškant DKA partizano Jurgio 
Meškos užkasimo vietos atlikti 
geofizikiniai ir archeologiniai 
tyrimai Molėtų rajone, Druskių 
kaime (kartu su archeologu doc.  
G. Vėliumi – dirbo pagal autorinę 
sutartį). 
 

http://www.bernardinai.lt/
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Rezistentų 
palaikų 
identifikavimo 
darbai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rašytinių 
prisiminimų 
rinkimas 
 
 
 
 
Darbas su 
interesantais 
 
 
 
 
Tarptautiniai 
ryšiai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bendradarbiavi-
mas su LGGRTC 
padaliniais 

 
Informacijos rinkimas LYA, foto 
dokumentinės medžiagos paieška, 
liudininkų paieška ir apklausa, 
bendras darbas su  Valstybinės teismo 
medicinos tarnybos specialistu prof. 
habil. dr. R. Jankausku. 

 
 
 
 
 
 

Rašytinių prisiminimų rašymo 
inspiravimas, surinkimas, 
apipavidalinimas, informacijos 
įrašymas į kompiuterinę sistemą. 

 
 
 
Asmenų, besidominčių LGGRTC 
sukaupta vaizdo medžiaga 
aptarnavimas. 

 
 
 

Ryšių užmezgimas, bendradarbiavi-
mas, projektų kūrimas (vaizdo ir foto 
medžiagos paieška, peržiūra, atranka, 
perrašymas, montavimas, 
konsultacijos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duomenų pateikimas, konsultacijos. 
 

 
 

 
Dėl partizanų palaikų paieškų 
konsultuoti Kėdainių, Mažeikių ir 
Lazdijų rajonų muziejininkai ir 
savivaldybių paminklotvarkininkai. 
 
Atliktas tyrimas dėl Rietave 
užkastų rezistentų palaikų 
identifikavimo. Visi 2010 m. 
ekshumuoti Kęstučio ap. partizanai  
identifikuoti.  
 
 
Surinktos, parengtos ir 
apipavidalintos 2 rašytinių 
prisiminimų bylos. 
 
 
 
 
Vaizdo medžiagos paieška, 
peržiūra, atranka, perrašymas, 
montavimas, konsultacijos. 
 
 
 
Dalyvauta Prancūzijos Nacionalinio 
mokslinių tyrimų centro surengtose 
mokslinių tyrimų dienose Paryžiuje 
skirtose projekto „Europos 
GULG’ai“ pabaigimui ir analizei 
bei virtualaus muziejaus „Europos 
GULAG’ai“ pritatymui. Renginyje 
pristatyta LGGRT centro 
„Gyvosios atminties“ programa, jos 
metodika, veiklos kryptys. 
Dalyvauta tokiame pačiame 
renginyje Vilniuje, Prancūzų 
kultūros centre. 
 
 
 
Rezistentų teisių komisijos 
posėdžiams pateikta „Gyvosios 
atminties“ programos vykdymo 
metu surinkta informacija. 



` 
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12 priedas 
 

PROGRAMOS „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“ ATLIKTI DARBAI 
 
 

Vykdytoja  Birutė Panumienė  
 

KRYPTYS ATLIKTI IR ATLIEKAMI DARBAI 
 

DARBO REZULTATAI 

Gautos nuotraukos Nuotraukos suregistruotos, atrinktos 
fotografuotinos (palyginus su fototekoje 
sukaupta medžiaga), pagal reikalavimus 
sutvarkytos dovanojamos. Paruošti papildomi 
klausimai gautų nuotraukų metrikai. 
 

Gautos 1087 nuotraukos: 
223 – paruoštos perfotografavimui, 
167 – nefotografuotinos, 
423 – skenuotos, 
274 – dovanotos. 

Papildomi klausimai  Klausimai rašyti asmenims, pateikusiems 
nuotraukas arba galintiems suteikti 
informacijos dėl neaiškios fotografavimo 
vietos, fotografavimo metų, nufotografuotų 
asmenų, nuotraukoje užfiksuotų įvykių. 

Klausimai paruošti 357 nuotraukų metrikai, dėl patikslinimo 
išsiųstas 51 laiškas su kl. (37 laiškai paštu ir 14 laiškų kartu 
su grąžinamomis nuotraukomis), konsultuotasi telefonu. 

Atsakymai į klausimus  Paštu ir asmeniškai gauti atsakymai surašomi 
prie nuotraukų kopijų metrikos.  
 

Gauti 27 laiškai su atsakymais, 39 pateikėjai atvyko. 
Patikslinta 470 nuotraukų metrika. 

Nuotraukų grąžinimas  Išsiųstas 21 registruotas laiškas su 
grąžinamomis nuotraukomis, 7 pateikėjams 
nuotraukos grąžintos. 

Pateikėjams grąžinta 810 nuotraukų. 
 
 
 



` 
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Fototekos medžiagos 
panaudojimas 

Nuotraukų atrinkimas, jų aprašymų 
paruošimas parodoms, leidiniams ir pan.  
 
 
Paruoštas nuotraukų rinkinys Centro 
leidžiamai knygai „Tremties dienoraščiai. 
Bliūdžių šeimos tragedija“.  
2011 06 16 knygos pristatymui Rokiškio 
krašto muziejuje paruošti ir parodyti trys 
Power Point rinkiniai.  
Centro tinklapiui parašytas informacinis 
straipsnis apie knygos pristatymą Rokiškio 
krašto muziejuje. 

Atrinkta 40 nuotraukų GAM, LNM, LiJOT, Kupiškio 
etnografijos muziejui, Kėdainių krašto muziejui, paruošti jų 
aprašymai. 
 
Paruošta:  
1. Bliūdžių albumo nuotraukų skenų rinkinys,  
2. A. T. Bliūdžiuvienės dienoraščio skenų rinkinys,  
3. P. Bliūdžiūtės dienoraščio skenų rinkinys. 
 
 
Straipsnio iliustracijai pateiktos 22 nuotraukos iš renginio 
Rokiškyje. 

Kompiuterinės nuotraukų 
bazės tvarkymas 

 
 
 

Nuolat papildoma kompiuterinė nuotraukų 
bazė. Nuotraukos suskirstomos po 200 
vienetų ir surašomos į atskirus laukus.  
 
 

1. Į bazę papildomai įtrauktos 309 perfotografuotos JPEG 
formato nuotraukos (2011 m. duomenimis, bazėje yra  
13 785 nuotraukos), 
2. Tik skenuotų nuotraukų sukaupta 456 (2011 m. 
duomenimis, bazėje yra 2512 vnt.), 
3. Dovanotų nuotraukų nuskenuota 298 vnt. (2011 m. 
duomenimis, dovanotų nuotraukų fototekoje yra 11 211 
vnt.), 
4. Fotografuotų skaitmeninių nuotraukų sukaupta 50 vnt. 
(2011 m. duomenimis, fototekoje jų yra 1644 vnt.) 

Nuotraukų aprašymų bazės 
tvarkymas 

Pagal poreikius atrinktų nuotraukų aprašymai 
sudėti į atskirus rinkinius pagal stambiausius 
tremties vietų parametrus – sritis, kraštus, 
autonimines sritis, respublikas. Aprašymų 
parametrai unifikuoti.  

Paruošta Excel formato nuotraukų aprašymų 2143 vnt. Iš 
viso su  J. Sinkevičiūtės 2011 m. (1901 vnt.) aprašymais 
bazeje yra 5922 nuotraukų aprašymai.  

Pateikėjų kartotekos 
tvarkymas 

Gautų nuotraukų skaičius, perfotografavimas, 
suteikti numeriai, siunčiami ir gauti laiškai, 
surašyti klausimai, atsakymai, gauti 

Apskaita vykdoma nuolat. 
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nuotraukų aktai, datos fiksuoti nuotraukas 
pateikusių asmenų asmens kortelėse. 

Kompiuterinė vietovių 
pavadinimų bazė 

Tremties ir kalinimo vietovių pavadinimų 
bazės papildymas naujai gaunama 
informacija. Pavadinimų tikslinimas pagal 
žemėlapius, internetą ir kitus šaltinius. 

Tremties vietų sąrašas papildytas 35 naujais pavadinimais. 
Viso sąraše – 3449 vietovės, iš jų 2396 vietovių pavadinimų 
teisingumas patvirtintas pagal įvairius šaltinius.  

Eksponatai GAM 
 

Paruoštas duomenų apie pateikėjus ir 
eksponatus sąrašas ir su eksponatais 
perduotas GAM. Padarytos rašytinių 
eksponatų kopijos.   

GAM perduota 60 eksponatų, gautų iš 8 pateikėjų. 

Skolinimo ir dovanojimo 
aktų pildymas 

Kiekvienam nuotraukų ar kitos medžiagos 
pateikėjui pildomi skolinimo ir/arba 
dovanojimo aktai. 

Parašyti 82 aktai, gauti pasirašyti 87 aktai. Iš viso pasirašytų 
skolinimo ir dovanojimo aktų yra 562. 

Audio įrašai, kai pateikėjas 
atvyksta arba išvykus pas 
pateikėjus 

2011 05 30 LGGRTC įrašyti pateikėjos  
KA-2858 atsiminimai. 
2011 10 30 Kėdainiuose įrašyti 1941 m. 
tremtinio KĖ-1012 atsiminimai.  

Įrašyta 1 val. atsiminimų, gautos 25 nuotraukos. 
Įrašyta 0,5 val. atsiminimų, gautos 5 nuotraukos.  

Dalyvavimas `renginiuose 2011 06 20 dalyvauta parodos Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje „Sugrįžimas“ 
atidaryme.  
 
2011 06 07 dalyvauta virtualaus muziejaus 
„Garsiniai Europos gulago archyvai“ 
pristatyme Prancūzų kultūros centre. 
 
2011 08 06 dalyvauta 21-ąjame Lietuvos 
politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų 
dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ 
Ariogaloje. 
 

Susipažinta su parodos ekspozicija ir virtualiu nuotraukų 
terminalu. 
 
 
Susipažinta su Europos archyvų požiūriu į kaupiamą 
represijų medžiagą. 
 
 
Padarytos 273 renginio skaitmeninės nuotraukos. 
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2011 09 02 dalyvauta žydų kultūros dienų 
renginyje Tuskulėnuose:  
1) paroda „Tuskulėnai ikonografinėje 
medžiagoje“;  
2) k/f „Tuskulėnų paslaptis, (2009 m.);  
3) k/f „Vilties etiudas“, (2007);  
4) k/f „Palieku tau savo vaiką...“  (2005 m.).  
 
2011 11 04 dalyvauta Kęstučio Grigaliūno 
instaliacijos „Aš nežinojau, Mylimasai, kad 
bučiuoju tave paskutį kartą...“, skirtos 
represuotų šeimų atminimui, pristatyme. 
 
2011 11 09 dalyvauta V. V. Landsbergio 
filmo apie Juozo Lukšos žmoną „Partizano 
žmona“ pristatyme Vilniaus įgulos karininkų 
ramovėje. 
 
2011 11 24 dalyvauta kino filmo 
„Transportas iš rojaus“ (1962) peržiūroje 
VVGŽM Tolerancijos centre. Renginys 
skirtas Terezino koncentracijos stovyklos 
(Čekijos respublika) įkūrimo 70-ųjų metinių 
paminėjimui. 
 
2011 11 10 dalyvauta 2011 m. ekspedicijų 
„Misija Sibiras“ į Tomsko sr. ir į Tadžikijos 
SSR kino filmų peržiūroje.  
 
2011 11 25 dalyvauta Seimo konferencijoje 
„Istorinės atminties archyvai“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalyvauta diskusijoje apie partizaninio laikotarpio filmų   
kūrimo problemas.  
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2011 11 28 dalyvauta  tarptautinėje istorinėje 
konferencijoje „Istorija ir atmintis. Sovietinė 
praeitis 1953–1990 m.“  
 
2011 12 09 dalyvauta kilnojamosios parodos 
„Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai 
sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ 
atidaryme.  

Kiti darbai 
 
 
 
 
 

Skolintų atsiminimų, knygų, rankraščių, 
laikraščių ir žurnalų iškarpų kopijavimas. 
 
Atrinkti tekstai LGGRTC leidiniui „Atvirukų 
rinkinys. Tremtis“. 
 
Kopijuotos medžiagos įrišimas. 
 
Tikslinant gautų nuotraukų metriką duomenų 
kaupimas ir ieškojimas internetinėse 
svetainėse, spaudoje. 
 
Kompiuterinės pateikėjų bazės („AKC“) 
papildomi koregavimai. 
 
Apklausti asmenys, buvę tremtyje Bogučianų 
ir Kežmos r. (Krasnojarsko sr.), dėl galimo 
neperlaidotų į Lietuvą artimųjų palaikų 
perkėlimo. 
 
Išsiųsti kalėdiniai sveikinimai gausesnius 
atsiminimus, nuotraukas ar eksponatus 
pateikusiems tremtiniams ir politkaliniams. 

Apie 1000 psl. 
 
 
Paruoštos nuotraukų komentarų ištraukos – 21 vnt. 
 
 
12 vnt. 
 
Nuolat 
 
 
 
Nuolat 
 
 
Telefonu apklausta apie 40 asmenų. 
 
 
 
 
Apie 160 vnt. (kartu programos darbuotojomis). 
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Vykdytoja Jolanta Sinkevičiūtė 

 
Darbo kryptys 

 
Turinys Darbo rezultatai 

Darbas su programos 
„Tremties ir kalinimo 
vietos“ surinktomis  
fotografijomis 

Dovanotų nuotraukų atranka ir analizė – 
nuotraukos originalumo, tematinio atitikimo 
ir kt. nustatymas.  

Informacijos tikslinimas šaltiniuose – 
apklausos anketose, leidiniuose „Lietuvos 
gyventojų genocidas“ ir kt. šaltiniuose, 
kitose centro bazėse. 

Fotografijų perdavimo derinimas su GAM. 
Priėmimas grąžinamų fotografijų pagal 
muziejaus atranką. 
 
Fotografijų perdavimo aktų parengimas, 
duomenų pildymas. 

Paruošta perdavimui į GAM 3722 fotografijos ir negatyvai. 
 
Perduota GAM 2070 fotografijų ir negatyvų. 
 
Iš GAM grąžinta 95 netinkančios fotografijos ir negatyvai. 
 
Parengti 28 fotografijų ir negatyvų perdavimo aktai. 
 
Su GAM suderinta ir pasirašyta 18 fotografijų ir negatyvų 
perdavimo aktų. 
 

Memorialinio 
departamento bylų 
tvarkymas 

Departamento nomenklatūrinių dokumentų 
bylų už 1997–2007 m. darbą paruošimas 
perdavimui į archyvą ir naikinimui. 
Dokumentų rūšiavimas ir atranka. 

Perduota į LGGRTC archyvą 14 bylų. 
 
Parengta perdavimui į LGGRTC archyvą 20 bylų. 

Kiti darbai Parengtos mokinių konkurso „Lietuvos kovų 
už laisvę ir netekčių istorija“ ekspertų 
komisijos dalyvių autorinės sutartys ir 
atliktų darbų aprobavimo aktai. 
 
Derintas mokinių konkurso „Lietuvos kovų 
už laisvę ir netekčių istorija“ ekspertų 
komisijos dalyvių darbas ir susitikimo 
laikas. 

Viso parengta 28 vnt. 
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Parengtas tekstas lankstinukui, skirtam  
60-osioms 1941 m. tremties metinėms. 
 
Renginio, skirto Tautos gedulo ir vilties bei 
okupacijos ir genocido dienoms paminėti, 
LGGRTC kieme organizaciniai darbai. 
  
Išvykos į Červenio aukų paminėjimo renginį 
organizaciniai darbai.  
 
Patikslinti ir suderinti „Gyvosios atminties 
programos“ prioritetiniai darbai. 
 
Papildytas lietuvių tremtinių ir politinių 
kalinių kapų RF teritorijoje sąrašas. 
Sudarytas paminklų ir atminimo ženklų 
lietuvių tremtiniams ir kaliniams, pastatytų 
buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje, 
sąrašas. 
 
Nukopijuotos fotografijos (Irkutsko sr. 
tremties vietos) numatytos perdavimui į 
GAM.  
 
Susipažinta su atsiminimų rankraščių 
duomenų pildymo tvarka elektroninėje 
duomenų bazėje.  
 
Patikrinti Atminimų programos skyriaus 
raštvedybos dokumentai už 2005–2007 
metus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pildytos anketos, išvyka derinta su atitinkamomis Lietuvos 
bei Baltarusijos respublikų organizacijomis. 
 
Programa atiduota patvirtinimui. 
 
 
Įrašytos papildomos 13 buvusių ir veikiančių kapinių. 
 
Viso 23 vnt. 
 
 
 
 
Viso nukopijuotos 136 fotografijos. 
 
 
 
Pasiruošta tęsti rankraščių duomenų bazės pildymą pagal 
numatytą tvarką. 
 
 
Patikslinti susirašinėjimo su institucijomis ir fiziniais 
asmenimis dokumentų skaičiai. 
 



` 

103 
 

 
Vykdytoja Elena Stulgienė 

 
Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 

Atsiminimų rinkimas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildomų klausimų 
rašymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaunamos medžiagos  
tvarkymas 
 
 
 
 
 
 

Bendrauta su buvusiais tremtiniais bei jų 
artimaisiais, atvykusiais iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Asmeniškai ir telefonu teikta 
informacija dėl jų atsiminimų ir turimos 
istorinės medžiagos pateikimo bei kt. 
 
Informacijos priėmimas bei tikslinimas 
telefonu su buvusiais tremtiniais ir pokalbių 
aprašymai. 
 
Pertvarkyti klausimynai, sukomplektuoti ir 
išsiųsti laiškai programoje nedalyvavusiems 
ir mažiau aprašytose tremties vietose 
buvusiems asmenims.  
 
Atlikti audio įrašai. 
 
 
 
 
Registruoti nauji pateikėjai. 
 
 
Baigtas iš Kauno miesto bei Kauno, Kelmės, 
Kaišiadorių, Klaipėdos, Kretingos ir Palangos 
rajonų gautų neinformatyvių rankraščių 
tyrimas, klasifikavimas ir informacijos 
pildymas (nesuklasifikuotas atsiminimų 

Apsilankė 35 asmenys, 17 asmenų perdavė didelės apimties 
rankraštinius arba skaitmenintus atsiminimus bei jų 
papildymus. Kartu dovanoti muziejiniai eksponatai, 3 buvusių 
tremtinių parašytos knygos. 
 
 
Apie 180 telefoninių pokalbiu, iš jų aprašyta ~ 30, patikslinta 
ir papildyta esama informacija. 
 
 
Išsiųsta ~ 120 laiškų (keliolika elektroninių), sudarytas 
sąrašas, pašto ženklų ataskaita. 

 
 
 
Milės Stepanauskienės, Liudos Milkevičienės, Jono Vytauto 
Prunskio (JAV) atsiminimai apie Oną Prunskienę, Elenos 
Dūkštos (Tomsko srityje įrašė ir LGGRTC perdavė sūnėnas 
kun. Viktoras Bilotas). 
 
Apie 20 asmenų, kurie pirmą kartą pateikė tremties 
atsiminimus, Asmens anketas. 
 
Suklasifikuota į aplankus 1250 rankraščių (su gautais ats.), 
nustatyti istoriniai bei geografiniai duomenys (tikslinti 
telefonu, turimose bazėse, žemėlapiuose, internete). 
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kiekis iš kitų rajonų ~ 3130 vnt.). 
Papildytas tremties vietų sąrašas.  
 
 
Tirta ir registruota iš LGGRTC Leidybos 
skyriaus perduota didelės apimties 
nesisteminta medžiaga (virš 100 įvairaus 
pobūdžio atsiminimų nuo dešimčių iki šimtų 
lapų, laiškai, JAV lietuvių liudijimai apie 
žydų gelbėjimą, dienoraščiai, dokumentai ir 
kt.).  
 
 
Vykdyta tremties vietų klasifikavimo 
netikslumų korekcija (dėl pateikėjų 
neteisingai nurodytų arba skirtingai įvardytų 
tremties vietų bei sukeistos chronologijos). 
 
 
 
 
Gauti atsakymai į išsiųstus klausimus iš 
įvairių Lietuvos vietovių (paštu, perduoti 
asmeniškai). Atsakymai registruoti arba 
sujungti su turimais rankraščiais, nustatytos 
tremties vietos, ant gautų atsakymų surašyti 
reg. kodai, rankraščiai suklasifikuoti. 
 
 
Iš tiriamų rankraščių ir atsiunčiamų 
atsiminimų fiksuojami įdomesni atsiminimai 
ir informacija apie tremtyje buvusius kunigus. 

 
Registruotos 65 neįvardintos ir neaprašytos tremties vietos. 
 
 
Medžiaga išrūšiuota, susisteminta („Tremtis“, „Kalinimas“, 
„Žydų naikinimas ir gelbėjimas“, „Pasipriešinimas“ ir kita). 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nustatytos buvusios tremties vietos, pavadinimai, 
chronologija, rankraščiai registruoti, tirti, klasifikuoti, 
sukomplektuotos naujos bylos, sudarytas JAV lietuvių 
liudytojų sąvadas.  
2. Bylose perklasifikuota apie 80 rankraščių pagal raštu ir 
žodžiu gautą papildytą ir patikslintą informaciją.  
 
 
Gauta 75 atsakymai (paštu ir asmeniškai). Paštu gauta 
tremtyje siuvinėta lininė staltiesė, laiškuose atsiųsta apie 200 
nuotraukų, įvairios pažymos, dokumentai.  
 
 
 
 
 
Papildyta  ir rinkta informacija. 
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Kiti darbai 
 
 
 

Sudarytas klausimynas žydų gelbėtojams 
apklausti.  
 
Rinkti tekstai iš tremtinių atsiminimų 
atvirukų rinkiniui „Tremtis“. 
 
 
Kopijuoti dokumentai, laiškai, tremtinių 
sąrašai, žemėlapiai, nedovanojami 
rankraščiai, dienoraščiai, atskirų tremties 
vietų planai, anketos, neinformatyvūs 
aprašymai, klausimynai ir kt.   

Klausimynas išsiųstas žydus gelbėjusiai šeimai. 
 
 
Atrinkti tekstai. 
 
 
 
Padaryta apie 700 kopijų.  

Neplaniniai darbai 
 
 
 
 
 
 
 

Atliktas Rokiškio gimnazijos mokytojų Petro 
ir Akvilinos Bliūdžių šeimos narių, ištremtų 
1941m., dienoraščių, laiškų, atsiminimų 
tyrimas, aprašyta Petro Bliūdžiaus 
kraštotyrinė ir muziejinė veikla, parašytas 
straipsnis (numatytai spausdinti knygai). 
 
Rengiamai knygai „Tremties dienoraščiai“ 
sukomplektuota reikalinga medžiaga (pateikti 
ir sukoreguoti dienoraščių, laiškų, atsiminimų 
skaitmeninti tekstai, atrinktos nuotraukos, 
padaryti ir sutikslinti užrašai, į lietuvių kalbą 
išversti rusų kalba rašyti Bliūdžių šeimos 
narių laiškai, bendrauta su Bliūdžių dukra dėl 
namuose saugomos medžiagos perdavimo ir 
informacijos papildymo).  
 
Suderintas knygos „Tremties dienoraščiai“ 
pristatymo laikas ir programa su Rokiškio krašto 
muziejaus administracija bei darbuotojais. 

Parašytas įvadinis straipsnis knygai „Tremties dienoraščiai“. 
 
 
 
 
 
 
Atlikta knygos maketo analizė: koreguotas maketo tekstas, 
sužymėti netikslumai ir pastebėtos klaidos, teikti konkretūs 
pasiūlymai raštu dėl akivaizdžių knygos trūkumų pataisymo ir 
maketuotojo netinkamai parengtos knygos struktūros 
pakeitimo (pasiūlymai nepriimti). 
 
 
 
 
 
Rokiškio Krašto muziejuje visuomenei pristatyta knyga 
„Tremties dienoraščiai“.  
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Parašytas straipsnis apie knygos pristatymą 
Rokiškio muziejuje. 
 
 
Sudaryta 2006–2010 metais gautų ir išsiųstų 
laiškų kasmetinė statistika. 
 
 
Sudarytas informuotinų Kežmos ir Bogučianų 
raj. buvusių lietuvių tremtinių sąrašas. Raštais 
ir telefonu informuota giminaičiai.  
 
Teikta informacija ir praktinė pagalba 
tremties tematika besidomintiems asmenims 
(tarp jų – Vilniaus ir Alma-Atos universitetų 
studentams- praktikantams, Čikagos lietuviui 
J. V. Prunskiui, iš Italijos atvykusioms 
Birutei ir Martynai Michelini). 

 

LGGRTC el. tinklapiui pateiktas straipsnis iliustruotas 
fotografijomis. 

 
Pateikti 5-ių metų susirašinėjimo su buvusiais tremtiniais 
duomenys. 
 
 
Informuoti 39 asmenys. 
 
 
Suteikta informacinė pagalba. 

 

Dalyvauta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 01 13 dalyvauta Sausio 13-osios 
minėjime LR Seime. 
 
2011 02 08 dalyvauta konferencijoje apie 
žodinės istorijos skaitmeninimą, iššūkius 
galimybes, teisinius aspektus ir kt. 
 
2011 06 14 dalyvauta 1941 m. tremties  
70-mečio minėjimo renginiuose. 
 
2011 06 29–30 dalyvauta tarptautinėje 
konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo 
pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“. 
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2011 09 29 dalyvauta Tuskulėnų rimties 
parko memorialinio komplekso ekspozicijos 
pristatyme, peržiūrėtas filmas.  
 
2011 10 17 dalyvauta liudytoju 
Administraciniame teisme. 
 
2011 11 09  dalyvauta V. V. Landsbergio 
filmo apie Juozo Lukšos žmoną pristatyme 
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. 
 
2011 11 10 dalyvauta kino filmo peržiūroje 
VVGŽM Tolerancijos centre.  
 
2011 11 10 dalyvauta „Misija Sibiras“ 
ekspedicijų  metu sukurtų filmų peržiūroje.  
 
2011 11 25 dalyvauta Seimo konferencijoje 
„Istorinės atminties archyvai“. 
 
2011 11 28 dalyvauta tarptautinėje 
konferencijoje Seime „Istorija ir atmintis. 
Sovietinė praeitis 1953–1990“. 
 
2011 12 09 dalyvauta ekspozicijos „Po 
svetimu dangum“ atidaryme Tuskulėnų 
rimties parko memorialinio komplekse. 
 

 
 
 
 
 
Dalyvauta teisme dėl komisijos sprendimo panaikinti teisinį 
statusą R. Naraškevičienei  
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Vykdytojos Dalia Narušienė ir Violeta Životkevičiūtė 
 
DARBO KRYPTYS TURINYS REZULTATAI 

Rankraščių analizė ir 
klasifikavimas pagal 
kalinimo vietas  
V. Životkevičiūtė 

1. Išnagrinėti ir pagal kalinimo vietas 
suklasifikuoti įvairių rajonų rankraščiai. 
2. Neinformatyvūs rankraščiai atrinkti 
apklausai. 

Išnagrinėta 400 rankraščių: 64 iš jų atrinkti tikslinimui t. y. 
papildomų klausimų rašymui. 

Atsiminimų rinkimas 
V. Životkevičiūtė  
 

Papildomų klausimų rašymas 
neinformatyvių rankraščių pateikėjams. 

Parašyti ir išsiųsti 64 laiškai su papildomais klausimais  

Naujų atsiminimų rinkimas (neapklaustų 
politinių kalinių apklausa). 

Išsiųsti 37 laiškai su klausimynais Tremties ir kalinimo 
programos vykdyme nedalyvavusiems politiniams 
kaliniams. 

Darbas su atsakymais į papildomus 
klausimus ir naujais atsiminimais (gautų 
atsakymų analizė, derinimas su 
pirminiais rankraščiais, galutinis 
informacijos tikslinimas, rankraščių 
klasifikavimas pagal kalinimo vietas). 

1. Gauta 19 atsakymų į papildomus klausimus. 
2. Gauta 11 naujų atsiminimų. 
3. Gautos 43 nuotraukos iš kalinimo laikotarpio. 
4. Atsakymai išanalizuoti, suderinti su pirminiais 
rankraščiais, patikslinta jų informacija; rankraščiai 
suklasifikuoti pagal kalinimo vietas. 
5. Nukopijuota ir nuskenuota skolinta medžiaga.  

Atsiminimų apie kalinimo laikotarpį 
garso įrašai.  

Padaryti trys respondentų atsiminimų garso įrašai. 
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Respondentų priėmimas darbo vietoje ir 
konsultavimas telefonu. 

1. Priimta 15 respondentų darbo vietoje, pateikusių naujų 
atsiminimų ir jų papildymų, nuotraukų ir eksponatų.  
2. Konsultuoti respondentai telefonu dėl atsiminimų rašymo, 
atsakymų į klausimus, taip pat skambinta jiems tikslinant 
rankraščių informaciją, prašyta atsiminimų papildymų, 
nuotraukų ir eksponatų. 

Darbas su eksponatais Gautų eksponatų iš kalinimo laikotarpio 
registravimas ir perdavimas muziejui. 

Gauta, užregistruota, nuskenuota ir perduota muziejui 27 
eksponatai iš kalinimo laikotarpio (pažymos, kursų baigimo 
pažymėjimai, laiškai, medicininiai užrašai). 

Rankraščių inventorizacija Sudaryti bylose apie kalinimo vietų esančių 
rankraščių sąrašai pagal kalinimo vietas.  
 

Sudaryti Irkutsko sr. ir Jakutijos ASSR bylose esančių 
rankraščių sąrašai (280 rankraščių).  

Darbas su nuotraukomis 
D. Narušienė 

Nuotraukų atranka ir analizė (palyginus su 
fototekoje sukaupta medžiaga), kortelių 
nuotraukų pateikėjams išrašymas. 
 
1. Nuotraukų  pateikėjų apklausa 

(papildomų klausimų rašymas ir 
išsiuntimas neinformatyvių nuotraukų 
pateikėjams). 

2.  Pagal reikalavimus sutvarkytos 
dovanojamos nuotraukos. Paruošti 
papildomi klausimai gautų nuotraukų 
metrikai. 

3. Gautų atsakymų analizė.  

4. Fototekos pildymas: nuotraukų 
klasifikavimas pagal kalinimo vietas.  

5. Skolintų nuotraukų ruošimas 
perfotografavimui ir grąžinimas 

Gautos nuotraukos atrenkamos, analizuojamos ir 
klasifikuojamos (gautos 43 naujos nuotraukos iš kalinimo 
laikotarpio). Papildytos ir naujai užvesta 50 nuotraukų 
kortelių pateikėjų kartotekoje. Nuotraukas pateikusių 
asmenų asmens kortelėse fiksuojama: gautų nuotraukų 
skaičius, suteikti numeriai, perfotografavimas, siunčiami ir 
gauti laiškai, gauti nuotraukų skolinimo/dovanojimo aktai, 
datos. 

Išsiųsti papildomi klausimai 32 neinformatyvių nuotraukų 
pateikėjams su prašymais pasirašyti skolinimo/dovanojimo 
aktus. 

Gauta 10 atsakymų į papildomus klausimus nuotraukoms. 
Gautais atsakymais papildoma nuotraukų metrika. Iš viso 
sukaupta 41 skolinimo/dovanojimo aktas.  

Nuskenuotos 1626 nuotraukos. 

Paruoštos 36 skolintos nuotraukos perfotografavimui. 
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pateikėjams. 

6. Nuotraukų ruošimas perdavimui į 
muziejų. 

Pateikėjams registruotais laiškais grąžintos 34 skolintos 
nuotraukos. 

Nuolat 

Kiti nuolatiniai programos 
darbai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminarai, konferencijos, knygos 
pristatymas. 

V. Životkevičiūtė 

1. Paruoštas ir perskaitytas pranešimas ,,Žodinė istorija 
LGGRTC programoje ,,Tremties ir kalinimo vietos“ vasario 
8–9 d. vykusiame tarptautiniame seminare „Žodinės istorijos 
išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“.  
2. Paruoštas ir perskaitytas pranešimas ,,Lietuviai Kraslago 
lageryje“ birželio 13 d. Kaune Karininkų ramovėje vykusioje 
konferencijoje ,,Istorija liudija“. 

3. Birželio 16 d. Rokiškio krašto muziejuje dalyvauta 
knygos ,,Tremties dienoraščiai“ pristatyme. Klausytojams 
papasakota apie kalinimo sąlygas Kraslago (Rešotų) 
lageryje.  

Leidiniai  
V. Životkevičiūtė  
D. Narušienė 

1. Atrinktos atsiminimų ištraukos Centro išleistam atvirukų 
rinkiniui ,,Tremtis“. 

2. Bendras lietuvių ir ukrainiečių leidinys:  

a) susitikta su leidinio sumanytojais ir aptarta leidinio 
struktūra;  

b) nusiųstas į ,,Tremtinio“ laikraštį skelbimas;  
c) išsiųsti asmeniniai kreipimaisi politiniams kaliniams dėl 
bendradarbiavimo leidinyje (16 laiškų). 

Informacija muziejui.  
V. Životkevičiūtė 
D. Narušienė 

Muziejaus prašymu teikta informacija ruošiant parodą 
,,Krepšinis lageriuose ir tremtyje“, peržiūrėtos Magadano sr. 
nuotraukos šiai parodai. 
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 Dėl lietuvių tremtinių palaikų perlaidojimo 
Kežmos rajono kapinėse.  
V. Životkevičiūtė 

Išsiųstas 31 laiškas su kreipimusi į Kežmos rajono tremtinius 
dėl jų artimųjų palaikų perlaidojimo. Registruoti atsiliepę ir 
pranešę apie jau perlaidotus giminaičius, teikta informacija 
norintiems perlaidoti artimuosius. 

Kalinimo vietų nustatymas ir tikslinimas 
pagal žemėlapius ir kt. informacijos 
šaltinius.  
V. Životkevičiūtė 

 

Nustatytos 26 naujos kalinimo vietos, jos identifikuotos ir 
patikslintos pagal žemėlapius ir kt. informacijos šaltinius. 

Fiksuojami „Tremties ir kalinimo vietų“ 
programoje išvardintų „iškilių Lietuvos 
žmonių“ grupių atsiminimai.  
V. Životkevičiūtė 

Užfiksuotos 25 lietuvių politinių kalinių palaidojimo vietos 
lageriuose, papildytas įdomių atsiminimų sąrašas (10). 
Skenuojamos kalinimo vietų schemos ir dislokacijos 
žemėlapiai. 

 AKCIJOS duomenų bazės pildymas.  
V. Životkevičiūtė 
 

Užregistruota 50 naujų pateikėjų.  

 Gautų dokumentų apskaitos žurnalo 
pildymas  
D. Narušienė 

Nuolat 
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13 priedas 
 

MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIAUS ATLIKTI DARBAI 
 

Vykdytoja Viktorija Molienė 
 
Darbo kryptys Atlikti darbai 
 
Parengti projektai 

 
Memorialinio ženklo 1941 m. masinių žudynių aukų kapavietės vietoje 
Titnago g. Vilniuje projektas; 
 
Atminimo lentų masiniams trėmimams atminti Anykščių, Kėdainių, 
Rokiškio, Rūdiškių (Trakų r.), Šilutės ir Vilniaus geležinkelio stotyse 
projektai; 
 
Antkapinio paminklo atkurtos Vytauto apygardos vadui Br. Zabuliui 
Utenos senosiose kapinėse projektas; 
 
Paminklo Dainavos apygardos partizanams projektiniai pasiūlymai; 
 
Paminklo P. ir A. Plechavičiams Palangoje projektiniai pasiūlymai; 
 
Paminklo LLKS 1949 m. Vasario 16-osios deklaracijai Balandiškių k. 
Radviliškio r. projektiniai pasiūlymai; 
 
Memorialinio ženklo LLKS 1949 m. Vasario 16-osios Deklaracijos 
signatarams projektai; 
 
Tipinio atminimo ženklo sunaikintoms tremtinių ir politkalinių kapinėms 
Rusijos Federacinėje Respublikoje projektiniai pasiūlymai. 
 
 

 
Pastatyta ir įrengta 

 
Memorialinis ženklas 1941 m. masinių žudynių aukų kapavietės vietoje 
Titnago g. Vilniuje (projektas, finansavimas ir realizacija kartu su 
Vilniaus m. savivaldybe); 
 
Atminimo lentos (6 vnt.) masiniams trėmimams atminti Anykščių, 
Kėdainių, Rokiškio, Rūdiškių (Trakų r.), Šilutės ir Vilniaus geležinkelio 
stotyse (projektas, finansavimas ir realizacija); 
 
Antkapinis paminklas atkurtos Vytauto apygardos vadui Br. Zabuliui 
Utenos senosiose kapinėse (projektas, dalinis finansavimas ir realizacija); 
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Tipiniai atminimo ženklai (11 vnt.): 
1. Alytaus r. Meškasalio k.; 

2. Joniškio r. Ližikų k.; 

3. Kelmės r. Plauginių k.; 

4. Kėdainių r. Šmotiškių k.; 

5. Klaipėdos r. Antkopčio k.; 

6. Klaipėdos r. Ruigių k.; 

7. Kretingos r. Nausodžio k.; 

8. Mažeikių r. Vadagių k.; 

9. Radviliškio r. Pagomerčių k.; 

10. Rokiškio r. Kuosių k.; 

11. Šakių r. Kūdrų miškas. 

 
 
Vykdyti darbai 

 
Kaupti, analizuoti ir aprobuoti istoriniai-archyviniai duomenys apie 
Lietuvos partizanų žūties faktų nustatymą pagal iš valstybinių įstaigų, 
visuomeninių organizacijų ir asmenų gautus prašymus paminklų, 
atminimo ženklų bei atminimo lentų užrašų tekstams: 
 

LYA peržiūrėta 50 baudžiamujų bylų (97 tomai, 89 priedai); 1 
baudžiamųjų bylų kortelė; 78 operatyvinės-agentūrinės bylos; 24 
tremties bylos ( 8 priedai); padarytos 308 dokumentų kopijos; 

 
Rezistentų teisių komisijos archyve peržiūrėtos 35 rezistentų bylos; 

 
Sukaupta istorinė-archyvinė medžiaga iš GRT departamento 
kartotekos ir rašytinių šaltinių. 

 
Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams 1944–1953 m.:  
su Alytaus rajono savivaldybe suderinta paminklo statybos vieta Punioje; 
 
Dėl paminklo P. ir A. Plechavičiams Palangoje:  
užsakovui pateikti projektų variantai; 
 
Dėl paminklo Lietuvos gyventojų masinių trėmimų aukoms Tremtinių g. 
Vilniuje rekonstrukcijos:  
sukaupta archyvinė-istorinė medžiaga, parengtas paminklo užrašo tekstas 
(suderintas su Žydų bendruomene ir Vilniaus m. sav.), kuris pateiktas 
Vilniaus m. savivaldybei. Dalyvauta darbo grupės posėdžiuose dėl 
paminklo renovacijos darbų; 
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Dėl atminimo lentų Algimanto apygardos vadui A.Starkui  Adomynės 
mokykloje (Kupiškio r.) ir Algimanto apygardos štabo viršininkui  
A. Pajarskui Vaižganto gimnazijoje Rokiškyje: 
projektavimo ir realizacijos darbai neatlikti dėl per didelio darbų krūvio ir 
lėšų trūkumo; 
 
Dėl Joniškio gimnazijos represuotų mokytojų ir mokinių įamžinimo:  
pradėta nagrinėti archyvinė medžiaga, bendrauta su iniciatoriais ir 
Joniškio r. sav.; 
 
Dėl interneto tinklalapio redkolegijos darbo: 
dalyvauta redkolegijos posėdžiuose, pateikta informacija apie skyriaus 
nuveiktus darbus (pastatytų paminklų nuotraukos su aprašymais), paruošta 
ir pateikta medžiaga apie MD veiklą svetainei anglų kalba, pasiūlymai dėl 
partizanų nuotraukų išdėstymo; 
 
Sutvarkyta dalis nomenklatūrinių bylų dėl 1999–2011 m. pastatytų 
paminklų, atminimo ženklų ir atminimo lentų. 

Susirašinėjimas ir 
konsultacijos 

Su valstybinėmis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir 
asmenimis dėl 1944–1953 m. rezistencijos vietų įamžinimo visoje 
Lietuvoje (parengti 102 raštai). 

Parengta LYA, rezistentų bylų, GRT departamento kartotekos, rašytinių šaltinių 
pagrindu sukaupta archyvinė-istorinė medžiaga ir parengtos archyvinės 
pažymos apie žuvusius partizanus (3 vnt.); 
 
Straipsnis „1941 m. Lietuvos gyventojų tremtis įamžinta atminimo 
lentomis“ žurnalui „Genocidas ir rezistencija“; 
 
Tarnybiniai pranešimai dėl archyvinių pažymų GRT departamentui  
(12 vnt.); 
 
2012 m. darbų ir finansinės veiklos planai, vadovaujantis LGGRTC 
sudarytu Atmintinų datų ir sukakčių 2012 m. sąrašu; 
 
Kartu su Atminimo programų skyriaus darbuotojais parengta moksleivių 
piešinių paroda Mokytojų namuose konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“. 
 

 
Dalyvauta renginiuose 

 
2011 m. sausio 10 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 
konferencijų salėje J.Kazlausko fotografijų parodos „Lemtingasis sausis: 
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sausio 13-oji“ atidaryme; 
2011 m. sausio 26 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 
konferencijų salėje seminare mokytojams „Lietuvos laisvės gynimo ir 
didžiųjų netekčių metai“; 
2011 m. vasario 8 ir 9 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje 
tarptautiniame seminare „Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis ir 
perspektyvos“; 
2011 m. vasario 11 d. konferencijoje LR Seime „Lietuva kelyje į 
tarptautinį pripažinimą“; 
2011 m. birželio 14 d. Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metų 
renginiuose Vilniuje; 
2011 m. birželio 16 d. Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų 
atminimo metų renginyje Titnago g. Vilniuje; 
2011 m. birželio 29–30 d. tarptautinėje konferencijoje Vilniuje „SSRS ir 
Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“; 
2011 m. rugpjūčio 26 d. paminklinio akmens „Kovotojų už Lietuvos 
laisvę istoriniams žygiams per Baltijos jūrą 1944–1953 m. atminti, 
Švedija-Lietuva“ atidengimo ceremonijoje Šventojoje (Palangos sav.); 
2011 m. rugsėjo 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 
komplekse ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ atidaryme; 
2011 m. lapkričio 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 
konferencijų salėje renginyje apie LGGRT centro darbuotojų 
komandiruotes; 
2011 m. lapkričio 24 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 
konferencijų salėje renginyje apie ekspedicijas į tremties vietas; 
2011 m. lapkričio 25 d. LR Seime konferencijoje „Istorinės atminties 
archyvai“; 
2011 m. gruodžio 6 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 
konferencijų salėje renginyje, kuriame buvo pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis tarp LGGRT centro ir Pilietinės gynybos centro; 
2011 m. gruodžio 9 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 
konferencijų salėje parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai 
sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ atidaryme. 
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14 priedas 
 

LEIDYBOS SKYRIAUS VEIKLOS REZULTATAI 
 
2011 m. išleisti 14 pavadinimų nauji ir 5 pavadinimų pakartoti leidiniai, kurių apimtis 
323 spaudos lankai: 

„Lietuvių tautos sukilimas. 1941 m. birželio 22–28 d.“; 

„Holokaustas Lietuvoje1941–1944 m.“; 

„Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija“; 

„Les lituaniens dans l‘Arctique“; 

Antanas Terleckas „Laisvės priešaušryje. Rezistento prisiminimai“; 

Mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ rašinių rinktinė 
„Šaukėme laisvę“; 

Atvirukų rinkinys „Tremtis“ su mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“ laureatų piešiniais; 

Nuotraukų rinkinys „Partizanas Juozas Lukša. Gyvenimo ir kovos kelias“ (lietuvių 
ir anglų k.); 

„Ir vaikai piešė laisvę“ (Sausio 13-osios įvykiams paminėti); 

„Tiesa padarys mus laisvus“ (konferencijos medžiaga); 

Eglė Juodvalkė „Sakalai naktį nemiega“; 

2011 m. kalendorius su atmintinomis datomis ir mokinių piešinių konkurso 
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų piešiniais; 

Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 29(1) ir Nr. 30(2). 

Centro leidiniai platinti ir viešinti knygų mugėse – Vilniaus knygų mugėje, Mažojoje 
knygų mugėje Radviliškyje, įvairiuose renginiuose – Partizanų pagerbimo, kariuomenės 
ir visuomenės vienybės dienos renginyje Kaune, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, asociacijos „Sūduvos kultūros fondas“ 
organizuotame renginyje Laisvės kovų ir didžiųjų netekčių metams paminėti 
Marijampolėje ir kt. Per Lietuvos leidėjų asociaciją Centro knygos pristatytos Frankfurto 
knygų mugėje. 

Per metus įvyko 18 naujų ir seniau leistų Centro knygų pristatymų Vilniaus ir Kauno 
karininkų ramovėse, Vilniaus universiteto bibliotekoje, Rašytojų klube, Rokiškio, 
Raseinių krašto muziejuose, Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, Kauno 
Maironio muziejuje, Alytaus, Zarasų, Anykščių viešosiose bibliotekose ir kitur. 

Naujos knygos pristatytos interneto svetainėse: www.bernardinai.lt, www.vtv.lt, periodinėje 
spaudoje: „XXI amžius“, „Apžvalgos“, „Tautinių bendrijų naujienos“, „Karys“ ir kitur. 

Sistemingai buvo vykdoma leidinių populiarumo ir paklausos stebėsena. 

Iš viso už parduotus leidinius gauta 79 126 Lt, arba 7 tūkst. Lt daugiau negu 2010 m. 

http://www.vtv.lt/
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Leidybos skyriaus 2011 m. išleisti leidiniai: 
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15 priedas 
 
PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS ATLIKTI 
DARBAI 
 
   

Organizuota Komisijos posėdžių        7  
Peržiūrėta ir įvertinta pretendentų prašymų 
(su prašymais svarstyti kartotinai) 

   
1280 

Iš jų:  
Pretendentų į rezistento teisinį statusą  

 
 

 
  234 

Pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį 
statusą 

 1046 

Atlikti pretendentų į rezistento teisinį statusą veiklos ištyrimai      44 
Įteikti pažymėjimai    132 
Parengti raštai    238 
Iš jų:   
Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, kitoms institucijoms      48 
Centro direkcijai, struktūriniams padaliniams      31 
Piliečiams (pareiškėjams, pretendentams) 
Parengtos išvados nukentėjusiųjų asmenų bylose 
Parengti protokoliniai nutarimai 
 

   159 
    56 
    20 
 

Parengti ir vyko 7 Komisijos posėdžiai ir 6 statuso pažymėjimų asmenims, 
pripažintiems Kariais savanoriais ir Laisvės kovų dalyviais, iškilmingi įteikimai;  

Komisija pateikė išvadas 210 bylų asmenų, pretendavusių į Kario savanorio ir 
Laisvės kovų dalyvio teisinį statusą, išnagrinėjo pretendentų į nuo okupacijų 
nukentėjusio asmens teisinį statusą 1018 prašymų ir pateikė išvadas jų bylose (iš 
viso 1228, vid. 175 per posėdį);  

Pradėta pripažinti Kario savanorio teisinį statusą (po mirties) ginkluoto 
pasipriešinimo sovietinei okupacijai kovoje žuvusiems Algimanto apygardos 
(Kupiškio krašto) partizanams pagal tyrėjos O.Kriukelienės prašymą, taip pat kitų 
apygardų partizanams pagal kitų pareiškėjų prašymus;  

Atšaukti pripažinti teisiniai statusai 3 asmenims, paaiškėjus naujoms aplinkybėms: 
2 asmenims, pripažintiems rezistencijos dalyviais, 1 asmeniui, pripažintam 
tremtiniu; 

Parengti 108 LGGRTC įsakymai dėl Kario savanorio, Laisvės kovų dalyvio, nuo 
okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo ir nepripažinimo, naujų 
statuso pažymėjimų vietoje prarastų pažymėjimų išdavimo ir kitais klausimais. 
Rezistencijos dalyvių teisinio statuso klausimais parengta 40 įsakymų, nukentėjusių 
asmenų teisinio statuso klausimais – 68 įsakymai; 
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Gauti ir įregistruoti 3787 raštai, paklausimai, dokumentai. Iš jų 3110 – Komisijos 
veiklos klausimais. Parengti ir išsiųsti 2647 raštai, iš jų 2493 – Komisijos veiklos 
klausimais;  

Raštai, atsakymai rengti lietuvių, rusų, anglų kalbomis ir skirti pareiškėjams, 
gyvenantiems Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, 
Kazachstane, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, JAV, Izraelyje;  

Suformuotos 547 naujos pretendentų į Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio 
teisinį statusą bylos;  

Iš viso gauti 1677 prašymai (vid. 139 per mėn.);  

Sudaryta nukentėjusių asmenų, kurių bylose sprendimai nepriimti, apskaita; 

Komisija inicijuoja Kario savanorio teisinio statuso pripažinimą (po mirties) 
ginkluoto pasipriešinimo kovoje žuvusiems Lietuvos partizanams, dėl kurių į 
LGGRTC ir Komisiją niekas nesikreipė; 

Komisijos vardu parengti du teikimai LGGRTC dėl Kario savanorio teisinio 
statuso pripažinimo po mirties 181 žuvusiam Lietuvos partizanui. 

 

Rezistentų dokumentų rengimo grupė: 
Formuotos ginkluoto pasipriešinimo kovoje žuvusių partizanų bylos;  

Parengta 19 pažymų apie Karių savanorių ir Laisvės kovų dalyvių žūtį (mirtį) dėl 
valstybės vienkartinės pašalpos gavimo ir našlių, našlaičių pensijų skyrimo, 34 
pažymos dėl valstybinės pensijos ir valstybės paramos rezistencijos dalyviams 
skyrimo;  

Parengti 4 Karių savanorių teikiamieji dokumentai dėl Pirmojo laipsnio valstybinės 
pensijos skyrimo ir 34 Laisvės kovų dalyvių dokumentai dėl Antrojo laipsnio 
valstybinės pensijos skyrimo;  

Pateikti dokumentai Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijai apdovanoti 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu 14 asmenų, kuriems pripažintas 
Kario savanorio teisinis statusas;  

Krašto apsaugos ministerijai taip pat parengti teikimai dėl kario laipsnio 8 
žuvusiems partizanams (po mirties) suteikimo;  

Nuolatos pildyti ir tikslinti rezistencijos dalyvių ir nukentėjusių asmenų 
elektroninių laikmenų „Rezistentai“ ir „Lirris“ duomenys: pretendentų, pareiškėjų 
asmens duomenys, gauti dokumentai, Komisijos išvados, LGGRTC įsakymai, 
išduotų pažymėjimų numeriai, pripažinto ar nepripažinto teisinio statuso faktas, 
sprendimo motyvai, pastabos;  

Parengta 13 sąrašų, kuriuose figūruoja duomenys 572 asmenų, pretenduojančių į Kario 
savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinį statusą; sąrašai paskelbti „Tremtinyje“;  
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Periodiniame leidinyje „Varpas“ publikuotas tęstinis sąrašas asmenų, kuriems 
pripažintas Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas (Nr. 1, 2, 4, 6, 
8, 11), paskelbta informacija apie Komisijos veiklą („Tremtinys“, „Varpas“, Nr. 3, 
5);  

Parengta virš 2200 išrašų iš Komisijos posėdžių protokolų, LGGRTC įsakymų.  

  
Archyvinės analizės ir informacijos grupė: 

Iš Rezistentų dokumentų rengimo grupės gautos 217 pretendentų į rezistencijos 
dalyvio teisinį statusą bylos pagal 9 perdavimo aktus;  

Vykdant pretendentų gyvenimo ir rezistencinės veiklos archyvinių ir kitokių 
duomenų paiešką, patikrą, analizę bei ištyrimą, peržiūrėta 4267 Lietuvos 
ypatingojo archyvo bylos;  

Atlikti pretendentų į Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinį statusą 
gyvenimo ir rezistencinės veiklos 174 ištyrimai;  

Pagal pareiškėjų pateiktus ir surastus faktinius duomenis parengti pretendentų į 
rezistencijos dalyvio teisinį statusą gyvenimo ir rezistencinės veiklos aprašymai 
(anotacijos);  

Perduota Komisijai sprendimo (išvados) priėmimui 170 pretendentų į rezistencijos 
dalyvio teisinį statusą bylų. Taip pat parengti 38 informaciniai pranešimai apie 
pretendentų į nukentėjusio asmens teisinį statusą archyvinių duomenų paieškos ir 
patikros rezultatus.  

 
Nukentėjusiųjų asmenų dokumentų rengimo grupė: 

Vykdyta pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (politinio 
kalinio, tremtinio, perkeltojo, represuotojo, buvusio beglobio vaiko, nukentėjusiojo) 
bylų dokumentų bei juose esančių faktinių duomenų ir jų atitikties įstatymo 
sąlygoms analizė;  

Suformuota ir parengta Komisijos išvados priėmimui 1018 bylų. Iš šio skaičiaus 
305 sudėtingesnio turinio bylos (šiame skaičiuje bylos, kuriose teisinis statusas 
nepripažintinas) pateiktos Komisijos išvados pateikimui atskiruoju svarstymu, t.y. 
ne pagal grupės teritoriniu principu pagal asmenų gyvenamąsias vietas suformuotus 
sąrašus; 

Parengti 148 raštai, derinant su pareiškėjais, jų advokatais, atstovais, kreiptis į 
bendrosios kompetencijos teismus dėl turinčių juridinę reikšmę faktų nustatymo;  

Pateikti 348 informaciniai pranešimai apie nukentėjusių asmenų duomenų patikros 
rezultatus; 
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Komisijos iniciatyva peržiūrėta 500 LGGRTC archyve esančių bylų nukentėjusių 
asmenų, kuriems anksčiau teisinis statusas nepripažintas, tačiau jie gali pretenduoti 
į nukentėjusio asmens teisinį statusą pagal paskutinį kartą pataisytą įstatymo 
redakciją. Šie asmenys informuoti apie įstatymo pakeitimus ir paraginti pateikti 
kartotinius prašymus, reikiamus dokumentus;  

Pagaminti ir išduoti 984 nukentėjusių asmenų pažymėjimai;  

Bonos universiteto dr. Meinhard Stark prašymu jo rengiamai knygai apie Rytų 
Europos Gulag‘o vaikus surinkta ir pateikta prašoma informacija apie gimusius 
įkalinime asmenis, susisiekta su jais. Dr. M.Stark atvykęs susitiko su šiais 
asmenimis; 

Atnaujinta informacija apie Komisijos veiklą LGGRTC interneto svetainėje; 

Pagal LGGRTC 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-62 patvirtintą tvarką 
sutvarkytos 269 (9283 lapai) nuolatinio saugojimo tarnybinio naudojimo Karių 
savanorių ir laisvės kovų dalyvių teisinio statuso asmens bylos. Iš jų 174 bylos 
(5778 dokumentų lapai) pagal 2 perdavimo-perėmimo aktus perduotos į LGGRTC 
archyvą; 

Suarchyvuotos buvusio Federacinės Vokietijos fondo „Atmintis, atsakomybė, 
ateitis“ 2836 bylos, parengti perdavimo aktai, bylos saugojimui perduotos į 
LGGRTC archyvą;  

LGGRTC darbuotojams, interesantams išduotos 556 Komisijos tarnybinio 
naudojimo bylos;  

Komisiją aptarnaujančios darbo grupės vykdė konsultavimo funkciją (konsultuota 
apie 6000 asmenų). Pažymėtina, kad tai sudaro didžiąją dalį visų į LGGRTC 
besikreipiančių fizinių asmenų; 

Parengtas 293 karių savanorių, kurių dokumentai 2004–2011 m. laikotarpiu 
pateikti Krašto apsaugos ministerijai, apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių medaliu, vardinis sąrašas; 

Parengtas sąrašas asmenų, kuriems nepripažintas rezistento teisinis statusas (iš viso 
2749 asmenys, kurių bylose įvyko 4605 svarstymai);  

Išanalizuoti Komisijos posėdžių protokolai Nr. 1–210 ir sudarytas sąrašas asmenų, 
kuriems buvo panaikinti teisiniai statusai (29 asmenys); 

Mažėjant darbų apimčiai 2011–2012 m. Komisiją aptarnaujančių darbo grupių 
specialistų skaičius taip pat sumažintas nuo 8 iki 3 asmenų. 
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Kita veikla: 
Dalyvauta LR Seimo valdybos sudarytos darbo grupės darbe dėl Teisių atkūrimo 
įstatymo naujos redakcijos parengimo, parengti Teisių atkūrimo įstatymo pakeitimo 
įstatymo įgyvendinimui būtinų lydinčiųjų-susijusių teisės aktų lyginamieji variantai;  

Dalyvauta Krašto apsaugos ministrės sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje 
Lietuvos jaunuolių prievartinės tarnybos sovietų armijoje po 1990 m. kovo 11 d. 
aplinkybėms tirti;  

Dalyvauta LGGRTC dokumentų ekspertų komisijos posėdyje;  

Parengtas motyvuotas išaiškinimas Seimo komitetams ir Seimo Komisijai dėl 
Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių 
teisinio statuso įstatymo 3 ir 5 straipsnių patikslinimo būtinumo ir pagrįstumo;  

Parengti straipsniai apie Laisvės kovų dalyvę Alfonsą Zupkaitę-Ulienę („Varpas“), karį 
savanorį Algirdą Pranciškų Žyprę („Varpas“), du nekrologai, skirti buvusioms 
LGGRTC darbuotojoms, informacija apie Komisijos veiklą, Kario savanorio statuso 
pripažinimą žuvusiems partizanams („Tremtinys“, „Varpas“, „XXI amžius“);  

Pateikta medžiagą Lietuvos ypatingajam archyvui, bendradarbiaujančiam su 
Lenkijos archyvu, apie Lenkijoje represuotus, žuvusius Lietuvos rezistencijos 
dalyvius;  

Parengti ir pateiki teisėkūros pasiūlymai šiems teisės aktams papildyti, patikslinti: 
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio 
statuso įstatymas; Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų 
okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas; Lietuvos Respublikos kompensacijų 
asmenims, 1990–1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje 
įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų 
okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir karių savanorių karinių laipsnių 
bei apdovanojimų prilyginimo įstatymas; Lietuvos Respublikos dimisijos karių 
laipsnių suteikimo ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams 
savanoriams ir prieškario Lietuvos kariuomenės kariams įstatymas; Lietuvos 
Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių 
atkūrimo įstatymas; LGGRT Centro įstatymas; LGGRT Centro nuostatai. 
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16 priedas 
 

 
TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS 

VEIKLOS REZULTATAI 
 

 
Skyriaus vedėjas: 

Atstovavo Centrą 2 bylose Lietuvos Aukščiausiajame teisme, 8 bylose Vyriausiajame 
administraciniame teisme, 8 bylose Vilniaus apygardos administraciniame teisme,  
4 bylose bendros kompetencijos teismuose; 

Vertino, vizavo ir rengė 82 autorines sutartis bei aprobavimo aktus; 

Rengė, vertino, redagavo ir vizavo 114 ūkinės veiklos bei bendradarbiavimo sutarčių; 

Vertino ir vizavo 610 generalinio direktoriaus įsakymo projektų personalo administravimo, 
kasmetinių atostogų ir kitais klausimais; 

Teikė laisvės kovų dalyvių dokumentus Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. Per 
metus pateikti 34 asmenų dokumentai Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. 2011 
metais Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra paskirta 27 laisvės kovų dalyviams. Dar 7 
laisvės kovų dalyvio dokumentai su teikimais yra pateikti Valstybinių pensijų skyrimo 
komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Iš viso Antrojo laipsnio 
valstybinė pensija paskirta 2856 laisvės kovų dalyviams; 

Išnagrinėjo ir pateikė atsakymus į 21 piliečio pareiškimą. Paruošė 335 oficialius raštus 
institucijoms Centro veiklos ir kitais klausimais; 

Dalyvavo 11-oje Centro komisijų: Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 
komisijos narys; Valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos nagrinėjimo dėl leidimo 
dirbti kitą darbą komisijų pirmininkas; Darbo ginčų komisijos narys; Viešųjų pirkimų 
komisijos ekspozicijai „Projektas – homo sovieticus“ Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso dvaro rūmuose įrengti narys; Nuolatinės viešųjų pirkimų 
komisijos vaizdinės medžiagos kūrimo paslaugoms pirkti narys; Viešųjų pirkimų 
komisijos skaitmeninei telefono stotelei adresu Didžioji g. 17/1 ir jos montavimo 
paslaugoms pirkti narys; Pirkimų, susijusių su Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro leidybine veikla, nuolatinės komisijos narys; Viešųjų 
pirkimų komisijos Tuskulėnų rimties parko teritorijos priežiūros paslaugoms pirkti 
narys; Viešųjų pirkimų komisijos tipinio atminimo ženklo ir atminimo lentos 
pagaminimo paslaugoms pirkti narys; Viešųjų pirkimų komisijos oro kondicionavimo 
sistemos įrengimo paslaugoms pirkti pastate Didžioji g. 17/1 narys; Viešųjų pirkimų 
komisijos tarnybinių stočių bei jų programinei įrangai pirkti narys; 
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Dalyvavo: LR Seimo valdybos sudarytos darbo grupės dėl „Lietuvos Respublikos 
asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo 
įstatymo pakeitimo įstatymo“ projektui parengti posėdžiuose; 

Teikė išvadas dėl: „Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų 
okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo“ projekto; 
„Lietuvos Respublikos kompensacijų asmenims, 1990–1991 m. atsisakiusiems 
prievartinės tarnybos sovietų armijoje įstatymo“ projekto; „Lietuvos Respublikos 
pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir 
karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų prilyginimo įstatymo 2 straipsnio 
pakeitimo įstatymo“ projekto; „Lietuvos Respublikos karių laipsnių suteikimo 
ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams ir prieškario 
Lietuvos kariuomenės kariams įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo“ projekto; 
„Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, 
teisių atkūrimo įstatymo pakeitimo įstatymo“ projekto; 

Paruošė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl paminklo, skirto LLKS 
vasario 16-osios deklaracijai įamžinti Minaičiuose, skulptūrinės dalies perdavimo 
Radviliškio rajono savivaldybei“ projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl paminklo Utenoje, skirto įamžinti Vytauto apygardos partizanus, 
skulptūrinės dalies perdavimo Utenos rajono savivaldybei“ projektą; 

Dalyvavo LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos Pasiūlymams dėl juridinio 
asmens, kuris konsultuotų ir teiktų teisinę pagalbą nukentėjusiems nuo SSRS 
okupacijos asmenims dėl žalos atlyginimo, steigimo ar parinkimo ir tokio sprendimo 
įgyvendinimo parengti darbo grupės darbe (grupės narys). 

 
Vyriausiasis specialistas, atliekantis personalo tvarkymo funkcijas: 

Rengė valstybės tarnautojų mokymo planus kitiems metams, tikslino einamųjų metų 
mokymo planus ir derino juos su Valstybės tarnybos departamentu, vykdė mokymus 
pagal nustatytas lėšas. Valstybės tarnautojų mokymams buvo panaudota 8424 Lt ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – 4455 Lt; 

Rengė struktūrinių padalinių, personalo pareigybių nuostatų projektus, iniciavo jų 
atnaujinimą, papildymą; 

Teikė ataskaitas Valstybės tarnybos departamentui, Statistikos departamentui;  

Priimta 15 darbuotojų, atleista 16 darbuotojų;  

Teikė personalui konsultacijas ir metodinę pagalbą  įvairiais personalo administravimo 
klausimais; 

Tvarkė valstybės tarnautojų registro duomenis ir valstybės tarnybos valdymo 
informacinės sistemos (VATIS) duomenis; 
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Tvarkė valstybės tarnautojų registro duomenis ir valstybės tarnybos valdymo 
informacinės sistemos (VATARAS) duomenis; 

Rengė pažymas, susijusias su darbo santykiais – 12; 

Rengė ataskaitą apie sukauptą atostoginių rezervą (nepanaudotas atostogas) pagal 
kiekvieną tarnautoją ir darbuotoją; 

Rengė valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 
sąrašus; 

Rengė ir registravo darbo sutartis ir jų pakeitimus – 33; 

Siuntė pranešimus valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 54; 

Formavo ir tvarkė personalo bylas – 47; 

Skaičiavo darbo stažą stažą valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal 
darbo sutartis; 

Rengė ir derino kasmetinių atostogų suteikimo eilę; 

Rengė ir tikslino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
vardinius sąrašus; 

Rengė įsakymų projektus ir registravo įsakymus: personalo klausimais – 105, atostogų 
klausimais – 436, komandiruočių klausimais – 36, veiklos klausimai – 30, registravo 
veiklos klausimais – 214; 

Organizavo valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veiklą ir atliko komisijos 
sekretoriaus funkcijas; 

Organizavo personalo viešų ir privačių interesų deklaracijų priėmimą; 

Pildė skyriaus darbo laiko apkaitos žiniaraščius, metodiškai vadovavo ir tikrino kitų 
skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 

Organizavo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
pažymėjimų išdavimą: pagamino ir išdavė 51 pažymėjimą darbuotojams; 

Organizavo pažymėjimų atnaujinimą per VATIS – 3 valstybės tarnautojams 1 
pažymėjimo gamybą; 

Kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje Dovas SP registravo visus personalo, 
veiklos, atostogų ir komandiruočių įsakymus (į sistemą neįkelti  rengėjų 8 įsakymai 
veiklos klausimais). Iš viso registruota 574 įsakymai. Sistemoje registruoti visi 
personalo valdymo dokumentai. Iš viso įkelta į sistemą ir registruota 455 personalo 
dokumentai. 
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17 priedas 
 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 
VEIKLOS REZULTATAI 

 
Vykdant Informacinių sistemų priežiūros skyriui keliamus uždavinius, 2011 m. buvo atlikti šie 
darbai: 

Nuolat prižiūrima kompiuterinė technika Didžioji g. 17/1, Gedimino pr. 40/1, 
Aukų g. 2A, Žirmūnų g. 1F ir 1N; 

Pildoma bei tikslinama LGGRTC kompiuterinės technikos gedimų, remonto ir 
modernizacijos apskaitos duomenų bazė; 

Vykdoma techninė LGGRTC lokalinio tinklo priežiūra; 

Vykdoma telefono pokalbių stotelių ,,Alcatel“ (Gedimino pr. 40/1 ir Didžioji g. 17/1) 
pokalbių apskaitos programos priežiūra ir formuojamos telefoninių pokalbių ataskaitos; 

Dirbta prie galimybių studijos dėl telefonų stotelės keitimo Gedimino pr. 40/1, 
pajungiant Genocido aukų muziejaus darbuotojų telefonus; 

Vykdyta papildomos telefono linijos įvedimo į muziejaus patalpą darbų eigos bei 
telefonų stotelės derinimo darbų priežiūra; 

Dalyvauta viešųjų pirkimų komisijoje dėl tarnybinės stoties įsigijimo; 

2010 m. birželio 30 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Seimo priimtam Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) įstatymo 5 
straipsnio papildymo įstatymui Nr. XI-962 – tikrinti, analizuoti ir skelbti buvusios 
SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus – bei vykdant 2001 m. sausio 10 d. LGGRTC 
generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1V-09, kuriuo sudaryta darbo grupė buvusios 
SSRS specialiųjų tarnybų dokumentų tikrinimui ir analizavimui, skyriaus vyr. 
specialistas, minėtos darbo grupės narys, vykdė jam pavedamas IS užduotis. Buvo 
parengti virš 4000 asmenų sąrašai; 

Pagal LGGRTC ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau – VLK) pasirašytą sutartį, buvo parengti ir išsiųsti VLK 5 sąrašai: vienas nuo 
LGGRTC pradžios, kiti tik nuo paskutinio siuntimo esantys pakeitimai. 

 

Informacinių sistemų analizė ir plėtra 

Gegužės mėn. surengtas susitikimas su „Baltic Amadeus“ atstovais dėl  Dovas SP 
veikimo. 

2011 m. gegužės 25 d. pasirašytas ir suderintas atliktų darbų priėmimo-perdavimo 
aktas Nr. 4 pagal 2009 m. gruodžio 16 d. sutartį Nr. 5080055 su UAB „Baltic 
Amadeus“. 
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Sausio 3 d. parengtas įsakymas dėl kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos 
Dovas SP (toliau – Dovas SP) naudojimo testuojant. 

Sausio 19 d. Lietuvos valstybės naujojo archyvo atstovams pristatyta kompiuterizuota 
dokumentų valdymo sistema Dovas SP. 

Parengtas raštas Lietuvos valstybės naujajam archyvui dėl Dovas SP projekto aprašo 
derinimo laiko pratęsimo iki 2011 m. vasario 28 d. (taisomos elektroninio parašo 
modulio klaidos). 

2011 m. vasario 2 d. pasirašytas ir suderintas  atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas 
Nr. 3 pagal 2009 m. gruodžio 16 d. sutartį Nr. 5080055  su UAB „Baltic Amadeus“. 

Diegiant Dovas SP, atlikti sistemos analizės bei klaidų tikrinimo darbai, nuolat 
kontaktuota el. paštu ar Dovas SP pagalbos sistemoje (parašyta ~ 80 laiškų-paklausimų 
ar pranešimų), surengti 3 susitikimai (sausio 4 d., sausio 20 d., vasario 23 d.) su „Baltic 
Amadeus“ atstovu,  aiškintasi dėl iškylančių nesklandumų, teikti 37 klaidų pranešimai. 

Parengti 44 tarnybiniai pranešimai dėl kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos 
Dovas SP naudojimo bei dėl viešųjų pirkimų, įsigyjant įvairius kompiuterinius mazgus 
bei periferinius įrenginius, vertimo paslaugas internetinėms svetainėms 
www.kgbdocuments.eu ir  www.genocid.lt ir kitas paslaugas organizavimo. Atliktos 
kompiuterinės technikos parduotuvių apklausos dėl naujos kompiuterinės technikos. 

Parengti 3 tarnybiniai pranešimai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo vykdymo ir 
tvirtinimo. Parengti 3 įsakymai. 

Parengtas įsakymas dėl komandiruočių ataskaitų parengimo viešinimui Centro 
interneto tinklalapyje. 

Priimtas sprendimas dėl bibliotekos informacijos talpinimo tarnybinėje stotyje 
(suteiktos prieigos teisės prie tarnybinėje stotyje talpinamos bibliotekos kartotekos) bei 
parengtas atsakymas į vyriausios bibliotekininkės tarnybinį raštą Nr. 9R-100. 

Vykdyta „Gamos“ programos testavimo kontrolė. 

Tvarkyta (konvertuota, karpyta ir montuota) Tuskulėnų memorialinio komplekso 
dokumentinė video medžiaga. 

Sukurti kvietimai ir plakatai Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 
vykusiems renginiams. 

Tuskulėnų memorialiniame komplekse techniškai parengti ir aptarnauti teminiai bei 
atminimo renginiai, demonstruoti dokumentiniai filmai ekskursijų metu. 

Tuskulėnų memorialinio komplekso edukaciniams užsiėmimams parengta grafinė 
medžiaga. 

Parengtos ir sudarytos autorinės sutartys: 

Skaitmeninio duomenų rinkinio „Lietuvos partizanai. Nužudymai“ sukūrimas; 

http://www.kgbdocuments.eu/
http://www.genocid.lt/
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Duomenų rinkinio KGB dokumentų viešinimui sukūrimas; 

Interneto svetainės maketo KGB dokumentų viešinimui sukūrimas; 

KGB dokumentų – 1-o, 3-io, 4-o, 5-o, 6-o, 10-o ir Įskaitos archyvų skyrių – 
duomenų rinkinio viešinimui sukūrimas; 

KGB dokumentų – vadovybės, 2-osios valdybos, operatyvinio techninio ir 7-o 
skyriaus – duomenų rinkinio viešinimui sukūrimas; 

KGB dokumentų – Mobilizacijos poskyrio, tardymo izoliatoriaus, Vyriausybinio 
ryšio ir tardymo skyrių – duomenų rinkinio viešinimui sukūrimas; 

KGB dokumentų – agentūrinių bylų (K-1, K-11, K-19, K-25 bei K-41 fondų) – 
duomenų rinkinio viešinimui sukūrimas; 

KGB dokumentų atrinktos medžiagos skaitmeninio duomenų rinkinio viešinimui 
sukūrimas; 

Skaitmeninio duomenų rinkinio „Žydų gelbėjimas Lietuvoje II pasaulinio karo 
metais 1941–1944 m.“ sukūrimas; 

Trumpametražinės vaizdinės medžiagos „Tuskulėnų paslaptis“ ir „Tuskulėnų 
dvaro istorija“ subtitrų anglų kalba parengimas. 

 

Kompiuterinio tinklo (lan) įrangos derinimas 

Nuolat vykdoma techninė LGGRTC lokalinio tinklo priežiūra. 

Diegiant Dovą Centro darbuotojams buvo sukurti arba pakeisti elektroninių pašto 
adresai @genocid.lt. Konfigūruotos vartotojų elektroninio pašto (@genocid.lt) 
programos. 

Vykdoma tarnybinių stočių G-40 ir D-17 bei tinklo priežiūra visuose LGGRTC 
padaliniuose, atliekama kilusių problemų analizė ir šalinamos sutrikimų priežastys. 

Šalinamos ryšio problemos vietiniame tinkle. 

Siekiant pagerinti ryšį buvo atlikta interneto tiekėjų apklausa dėl interneto tiekimo bei 
Virtualaus privataus tinklo (VPN) paslaugos pirkimo.  

Tarnybinės stoties Aktyvi direktorija (AD) parengta naujai tinklų bei potinklių 
konfigūracijai. 

Konfigūruota ir testuota atsarginių kopijų darymo programinė įranga (tarnybinėse 
stotyse Gedimino pr. 40/1 ir  Didžioji g. 17/1). 

Pakeisti multifunkcinio tinklinio spausdintuvo-skanerio nustatymai. 

Sukonfigūruoti DNS serverio tinklo nustatymai. 

Tvarkytas Tuskulėnų memorialinio komplekso kompiuterių tinklas, išspręstos  
problemos, susijusios su apsaugos kameromis. 

Išspręstos problemos, kilusios su tinkliniais spausdintuvais. 
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Duomenų bazių tvarkymas bei administravimas 

Vykdant LGGRTC ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau – VLK) pasirašytą sutartį, atliktas valstybės lėšomis draudžiamų asmenų 
reikiamų duomenų iš duomenų bazių „Liris“ (nukentėjusių asmenų) ir „Rezistentai“ 
perkėlimas. 

Specialiųjų tyrimų skyriui pateikta: 

Sąrašas apie nužudytuosius (pagal rajonus) pokario Lietuvoje (atliktas duomenų 
konvertavimas bei perkėlimas iš DOS aplinkos duomenų bazės);   

Sąrašas asmenų iš Varėnos r. (atliktas duomenų konvertavimas iš DOS aplinkos 
duomenų bazės bei perkėlimas);  

Nužudytų ir tremtinių sąrašas Kėdainių aps.;  

Nužudytų asmenų sąrašas Zarasų, Tauragės ir Biržų rajonuose (atrinktas iš DOS 
aplinkos duomenų bazės); 

Varėnos aps. 1950–1954 m. MGB darbuotojų sąrašas. 

Archyviniam vardynų skyriui pateikta: 

Iš „Rezistentų“ duomenų bazės sudaryti Laisvės kovų dalyvių bei Karių 
savanorių sąrašai; 

Iš „Akcijos“ duomenų bazės parengti tremtinių sąrašai, suskirstyti pagal rajonus, 
imant iš „Akcijos“ programos gyvenamosios vietos kodus. 

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų skyriaus užsakymu iš 
„Rezistentų“ duomenų bazės parengtas Laisvės kovų dalyvių, kurie veikė po 1953 m., 
sąrašas.  

Skyriaus vyr. specialistui, vykdant Darbo grupės buvusios SSRS specialiųjų tarnybų 
dokumentų tikrinimui ir analizavimui nario funkcijas, parengta ir sutvarkyta virš 200 
asmenų biografijų bei keturi asmenų sąrašai.  

Remiantis darbo grupės buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentų tikrinimui ir 
analizavimui programa, vykdytas DOS aplinkos duomenų bazės duomenų 
transportavimas į MS aplinką. 

Sutvarkyta Lietuvos ypatingajame archyve nuskenuota istorinė-dokumentinė medžiaga 
(1348 vnt.) apie Tuskulėnuose užkastus asmenis. 

Rengiant LGGRTC strateginį planą, atlikta kiekybinė Gedimino pr. 40/1 tarnybinėje 
stotyje esančių DB įrašų analizė. 
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Duomenų sauga 

Nuolat daromos rezervinės duomenų kopijos iš serverių, Administracijos, Apskaitos, 
Specialiųjų tyrimų sk., Genocido ir rezistencijos tyrimo, Memorialinio departamentų 
bei interneto svetainės www.genocid.lt. 

Nuolatos tikrinama (įvertinama) LGGRTC naudotojams suteiktų teisių atitiktis 
vykdomoms funkcijoms.  

Tikrinamos saugos įgaliotinio, administratoriaus bei naudotojų, dirbančių LGGRTC, 
darbo vietose ir visose tarnybinėse stotyse įdiegtos programos ir jų sąranka. 

Buvo diegiamos ir konfigūruojamos elektroninių dokumentų kopijų programos bei 
konfigūruojami kompiuteriai. 

Parengti saugos dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m. 
rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 952 „Dėl duomenų saugos valstybės ir savivaldybių 
informacinėse sistemose“  bei Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministro 2007 m. 
gegužės 8 d. įsakymą Nr. 1V-172  „Dėl saugos dokumentų turinio gairių patvirtinimo“: 

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės; 

Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės; 

Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas. 

Buvo atliktas atsarginių kopijų darymo programinės įrangos konfigūravimas ir 
testavimas. 

Buvo diegiamos ir konfigūruojamos elektroninių dokumentų kopijų programos bei 
konfigūruojami kompiuteriai. 

 

Vartotojų programinių priemonių poreikių analizavimas, realizavimas bei  
programinės įrangos diegimas 

Vykdoma techninė Dovas SP  priežiūra ir administravimas. 

Atliekami Dovas SP derinimo ir testavimo darbai. 

Buvo atliekamas kompiuterių konfigūravimas darbui su dokumentų valdymo sistema 
Dovas SP. 

LGGRTC kompiuteriuose atnaujinama ir diegiama darbui reikalinga programinė 
įranga. Įdiegtos programos Windows OS, biuro ir kitos pagalbinės programos bei 
perkelti duomenys (naujų, po rokiruotės ar gedimų ~50 kompiuterių). 

Diegti terminalų, esančių Turkulėnų memorialiniame komplekse (F. Valickio vilos 
rūsyje) programinės įrangos atnaujinimai bei talpinama reikalinga medžiaga. 

 

 

 

http://www.genocid.lt/
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Kompiuterinės įrangos apskaita, tvarkymas bei derinimas 

Diegta įranga: 

ATX tipo maitinimo šaltinis (Super power 450 Watt) į  kompiuterius inv. Nr. 
1065   (2011-02-15), inv. Nr. 1061 (2011-02-25), inv. Nr. 1056 (2011-03-16), 
inv. Nr.1150 (2011-04-11), inv. Nr. 1074 (2011-05-19), inv. Nr. 1061, 1038 ir 
1044; 

Procesorius INTEL DUAL CORE E5700 – į kompiuterį inv. Nr. 1056  
(2011-03-16); 

Pagrindinė plokštė – į kompiuterius inv. nr. 1056 (Asus P5G41T-M,  
2011-03-16) ir  inv. Nr. 1126  (Asrock S754 NF3 250, 2011-03-16); 

Kietasis diskas SAMSUNG HD103SJ 1 TB – į kompiuterį inv. Nr. 1056  
(2011-03-16); 

Laisvosios kreipties atmintinė A-DATA 2GB DDR3 – į  kompiuterį inv. Nr. 
1056 (2011-03-16); 

spausdintuvai ir kopijuokliai. 

Paruošti darbui ~50 kompiuterių (naujų ar senų po rokiruočių). 

Atlikta kompiuterinės technikos inventorizacija. 

Pagal poreikį keistos sugedę klaviatūros ir pelės. 

 

LGGRTC tinklalapių priežiūra 

Kovo 29 d. surengtas Centro redkolegijos posėdis dėl informacijos pateikimo 
LGGRTC svetainėje. 

www.genocid.lt: 
Bendradarbiaujant su Genocido aukų muziejumi, atnaujinta ir koreguota informacija 
apie renginius ir muziejaus svečius, keičiamąsias parodas, talpinama nauja informacija 
į skyrių „Naujienos“; 

Nuolat tvarkomas Tuskulėnų memorialinio komplekso puslapis, atnaujinama ir 
koreguojama informacija apie renginius, talpinama informacija į skyrių „Anonsai“; 

Perdarytas ir nauja forma pateiktas skyrius „Edukacija“ (Centro, Tuskulėnų 
memorialinio komplekso ir Muziejaus tinklalapio dalyse); 

Atnaujinta informacija apie Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) bei Nukentėjusių 
asmenų dokumentų rengimo grupių veiklą; 

Atnaujinta informacija apie memorialinių vietovių ir statinių inventorizacijos bei 
sąvado sudarymo programą; 

Sutvarkyta ir įdėta žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 1(29) ir Nr. 2(30) medžiaga; 

http://www.genocid.lt/
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Sutvarkyta ir pateikta informacija apie Leidybos sk. išleistus naujus leidinius, lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis; 

Sutvarkyta LGGRTC išleistų leidinių rusiška versija; 

Patalpinta ir kas ketvirtį atnaujinama informacija apie darbuotojų vidutinius mėnesio 
darbo užmokesčius; 

Atnaujinta informacija apie Centre vykdomus tyrimus (programas); 

Perdaryta pagrindinio Centro puslapio navigacija, sukurtas skyrius „Dažniausiai 
užduodami klausimai“; 

Perdarytas kontaktų sąrašas, pateikti pareiginiai nuostatai; 

Nuolat pildoma informacija apie atmintinas datas; 

Perdaryta viso meniu struktūra; 

Perdarytas skyrius „Bendradarbiavimas“; 

Perdarytas skyrius Rezistentų ir Nukentėjusių asmenų dokumentų rengimo grupės; 

Bendradarbiaujant su Memorialiniu departamentu tęsiami darbai su naujais tinklapiais, 
skirtais paminklams genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti (sutvarkyta 
informacija 19 rajonų savivaldybėse). 

www.kgbveikla.lt: 
Sukurtas laikinas projekto „KGB veikla Lietuvoje“ tinklalapis. Pradėtas informacijos 
(tekstų, nuotraukų ir dokumentų) įkėlimas ir tvarkymas; 

Bendradarbiauta rengiant projektą „KGB veikla Lietuvoje“. Paleista laikina projekto 
svetainė. Nuolat buvo atnaujinama ir tvarkoma projekto medžiaga (tekstai, 
nuotraukos). Paruošta projekto techninė užduotis tolimesniems modernizavimo 
darbams; 

Tarpininkauta su dizaino studija ir programuotojais, kuriant naujo puslapio dizainą. 

www.kgbdocuments.eu: 

Nuskenuota ir įdėta virš 30 naujų dokumentų. 

 

ES „Europa piliečiams“ projektas 

Vykdytas susirašinėjimas ir konsultuotasi su ES programos „Europa piliečiams“  
koordinatore Lietuvoje Asta Visminaite dėl kilusių klausimų, įgyvendinant projektą 
„Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos dokumentavimo, išsaugojimo ir 
interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida Europoje“ (toliau – ES Projektas). 

Vasario 7 d. parengtas įsakymas dėl Centro darbo grupės ES Projekto vykdymui 
sudarymo. 

Organizuotas užklausimo parengimas dėl ES paskirto finansavimo negauto avanso  
Mr. Philippe Cova (Briuselis) Centro parengtam ES Projektui. 

http://www.kgbveikla.lt/
http://www.kgbdocuments.eu/


` 

133 
 

Vasario 8–9 d. surengtas tarptautinis seminaras „Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis 
ir perspektyvos“ (toliau – Seminaras): 

Vykdytas susirašinėjimas el. paštu arba pokalbiai telefonu su numatomais  
ES Projekto tarptautinio Seminaro pranešėjais; 

Sudaryta ir derinta Seminaro programa; 

Parengta Seminaro sąmata; 

Organizuotas Seminaro pranešėjų maitinimas, kavos pertraukėlės seminaro 
metu; 

Derintos bei sudarytos sutartys dėl sinchroninio vertimo transliavimo ir 
įgarsinimo darbų (techninio aprūpinimo), dėl sinchroninio vertimo, dėl 
moderavimo bei dėl vertėjavimo ne seminaro metu paslaugų teikimo. 

Sukurtas, atnaujinamas ir tvarkomas projekto tinklalapis. 

2011 m. gegužės 9 d. dalyvauta nemokamame Tarptautinių kultūros programų centro 
organizuotame seminare, skirtame totalitarinių režimų temą nagrinėjančių tarptautinių 
iniciatyvų bei projektų finansavimo galimybėms aptarti.  

Įgyvendinant projektą „Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos dokumentavimo, 
išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida Europoje“ (toliau – ES 
Projektas) organizuotas viešasis nepriklausomo eksporto paslaugos – rekomendacijų 
LGGRTC parengimo – pirkimas. Su laimėtoju VšĮ „Kultur“ parengta, suderinta ir 
pasirašyta sutartis. 

 

LGGRTC darbuotojų konsultavimas bei  mokymas 

Organizuoti Dovas SP apmokymai. 

Teikta pagalba: 

Ivairiais darbo su IS klausimas; 

Dėl MS Office, Open Office ir Dovo SP funkcinių galimybių; 

Viešųjų pirkimų specialistei, rengiant technines specifikacijas bei skelbiant 
viešuosius pirkimus per CVP (centrinė  viešųjų pirkimų informacinė sistema); 

Dėl pasijungimo prie interneto Tuskulėnų memorialiniame komplekse; 

Tuskulėnų memorialinio komplekso darbuotojams naudojantis „Team viever“ 
programa pildyti ekspozicijos kompiuterius; 

Archyvinio vardyno sk. darbuotojai skenuojant dokumentus; 

Genocido aukų muziejuje dėl technikos filmų rodymui bei edukacinių 
pamokėlių pravedimui parengimo; 

Įrengiant ir pajungiant naują telefonų liniją Tuskulėnų memorialinio 
komplekso Valickio vilos priėmimo patalpoje; 
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Dėl naujos telefonų stotelės pajungimo Tuskulėnų memorialiniame 
komplekse. Sudarinėti vietinių vartotojų telefonų numeriai, jų telefoninių 
rozečių adresai. 

Buvo tvarkytas telefonų ryšio dingimas Tuskulėnų memorialinio komplekso Valickio 
Viloje (perjungta telefonų stotelė); 

 

 

18 priedas 
 

LGGRTC ŪKIO PADALINIŲ ATASKAITA 
 

 
Generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
Vytas Lukšys 
 

Inicijavo Tuskulėnų rimties parko pastatų restauravimo ir pritaikymo defektų 
ištaisymo komisijos sudarymą (komisija sudaryta valstybės įmonės ,,Lietuvos 
paminklai“ direktoriaus 2011-05-30 įsakymu Nr. Į-24 iš LGGRTC, užsakovo VĮ 
,,Lietuvos paminklai“ ir rangovo UAB ,,Ekstra statyba“ atstovų), buvo sudaromi 
defektų sąrašai, vyko defektų šalinimo darbai, organizuota papildomų vaizdo kamerų 
įrengimas parke prie labiausiai nuo vandalų niokojamų vietų (Šv. Teresės koplytėlės, 
tvoros), iki parko priežiūros ir apsaugos supaprastintų atviro konkurso paslaugų 
pirkimo organizuota parko teritorijos priežiūra ir apsauga. 

Organizavo ekspozicijos ,,Tuskulėnų paslaptys“ baigiamųjų ir papildomų darbų 
atlikimą (darbų grafikų sudarymą, probleminių situacijų sprendimą, ekspozicijos darbų 
priėmimą). 

Organizavo ekspozicijos ,,Projektas – homo sovieticus“ darbo projekto parengimo 
paslaugų pirkimą, būsimo rangovo atliktų darbų apžiūrą Kernavėje. Buvo parengtas 
darbo projektas ir, atsižvelgus į turimas lėšas, pradėtas šio projekto įgyvendinimas 
(parengtos supaprastinto atviro konkurso sąlygos, atliktas pirkimas, sudaryta sutartis ir 
atlikti darbai už 2011 metams skirtas lėšas). 

Sudarytos žemės sklypų (Žirmūnų g.1F ir Žirmūnų g.1E) valdymo patikėjimo teise 
sutartys su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.  

Sėkmingai tarpininkavo, kad valstybės įmonė ,,Lietuvos paminklai“ Tuskulėnų rimties 
parko apšvietimo tinklus perduotų Vilniaus miesto savivaldybei. 

Organizavo Centro archyvo remonto paruošiamuosius darbus: polichrominių tyrimų 
atlikimą, tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąlygų tyrimams ir remonto darbams 
gavimą, darbo projekto parengimą. 

LR Seimui priėmus LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą, 
vadovaujantis LR Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2007-02-02 protokolu 
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Nr. 56-1KF patvirtintais bendraisiais įslaptintos informacijos fizinės saugos 
reikalavimais, buvo organizuota patalpų, kuriose bus dirbama ir saugoma įslaptinta 
informacija, dviejų patalpų remontas, apsaugos ir priešgaisrinių signalizacijos sistemų 
įrengimas, serverio patalpos įrengimas, dokumentų saugyklos pamatų hidroizoliacija, 
kondicionavimo sistemos įrengimas, dokumentų saugojimui ir darbui su jais 
reikalingos įrangos pirkimas, lankytojų registracijos programa.  

Ataskaitiniu laikotarpiu vadovavo 10 viešųjų pirkimų komisijų darbui. Nuolatinėms: 
vaizdinės medžiagos kūrimo paslaugų ir pirkimų, susijusių su LGGRTC leidybine 
veikla. Vienkartinėms komisijoms: ekspozicijos ,,Tuskulėnų paslaptys“ įrengimo, 
ekspozicijos ,,Projektas – homo sovieticus“ edukacinės klasės ir renginių salės 
įrengimo, skaitmeninės telefono stotelės Didžioji g.17 pirkimo ir montavimo paslaugų,  
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos sanitarinio valymo ir 
priežiūros, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso fizinės apsaugos 
paslaugų pirkimo, tipinių atminimo ženklų ir atminimo lentų pagaminimo ir pastatymo  
darbų, oro kondicionavimo sistemos įrengimo ir tarnybinių stočių bei programų joms 
pirkimo.  

Vadovavo ir parengė viešųjų supaprastintų atvirų pirkimų konkursų sąlygas: 
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso sanitarinio valymo ir želdinių 
priežiūros, minėto parko fizinės apsaugos paslaugų pirkimo, ekspozicijos ,,Projektas – 
homo sovieticus“ edukacinės klasės ir renginių salės įrengimo. Vadovavo Centro 
vykdomiems vešiesiems pirkimams.  

Vadovavo, rengė, konsultavo (pagal poreikį ir aplinkybes) daugeliui viešųjų pirkimo 
sutarčių sudarymui.  

 
LGGRTC Ūkio skyriaus vedėjas  
Jonas Kareniauskas 

 
Centro patalpų apsauga, priežiūra ir eksploatacija 

Centro patalpos Didžioji g. 17/1 nakties metu (nuo 19 val. iki 7 val.) buvo 
prijungiamos prie centralizuotos apsaugos sistemos, o darbo laikotarpiu budėjo ūkio 
skyriaus budėtojai (2 žmonės). Pastatus Gedimino pr. 40/1, Aukų g. 2A ir Tuskulėnų 
memorialinį kompleksą saugojo samdomos saugos įmonės. Visų LGGRTC pastatų 
saugumas užtikrinamas saugos firmų atliekama fizine apsauga arba apsaugine 
signalizacija.  

Ūkio skyriaus darbuotojai kontroliuoja elektros energijos tiekimo ir šildymo sistemų 
darbą, jų parodymų apskaitą, ir savalaikį pateikimą energiją tiekiančioms 
organizacijoms. Kontroliuojamas vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų normalus 
funkcionavimas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas šilumos trasos avarijos 
(vandens nuotėkio trasoje) šalinimo darbai. Atlikta viešųjų pirkimų procedūra ir atlikti 
kasmetiniai Centro šildymo punktų ir šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui 
darbai.  
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Ūkio skyriaus darbuotojai per ataskaitinį laikotarpį tvarkė įvairias LGGRTC patalpas, 
keitė Centro patalpų durų vyrius, tvarkė ir keitė spynas. Pagal išgales buvo valomi 
Centro patalpų langai (Didžioji g. 17/1 ir Gedimino pr. 40/1). 

Per ataskaitinį laikotarpį Didžioji g. 17/1 buvo atlikta 1 aukšto fasado remontas, 
pastate buvo įrengta oro kondicionavimo sistema tose patalpose, kuriose nebuvo 
palankios darbo sąlygos žiemos ir vasaros laikotarpiu, įrengta serverinė ir atliktas 
einamasis remontas buvusiose Leidybos skyriaus patalpose. 

Tinkamų sąlygų darbo vietose užtikrinimas 
Ūkio skyriaus darbuotojai pagal išgales gerino Centro dirbančiųjų darbo sąlygas: 
įrengta oro kondicionavimo sistema Didžioji g. 17/1 mansardos (IV a.), Apskaitos 
skyriaus ir 203 kabinete. Per ataskaitinį laikotarpį Centro darbuotojai buvo 
instruktuojami saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos klausimais. Pagal 
paraiškas įstaigos įvairių padalinių darbuotojams buvo nupirktos patogios darbui 
kėdės. 

Materialinis – techninis Centro aprūpinimas. Materialinių vertybių apskaita 
Centro skyriai materialinėmis vertybėmis (kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis, 
inventoriumi) buvo aprūpinami pagal mėnesines paraiškas. Visi paraiškose užfiksuoti 
poreikiai 2011 metais buvo patenkinti. Visos prekės buvo perkamos vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis LGGRTC Viešųjų supaprastintų pirkimų 
taisyklėmis. Iš stambesnių pirkimų galima paminėti Vietinių telefonų stotelių Didžioji 
g. 17/1 ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse pakeitimo ir apjungimo 
į vieną vietinę sistemą darbai ir aparatūra. 
Ataskaitiniu laikotarpiu sandėlio prekių ir knygų apskaita buvo atliekama tvarkingai, 
laiku buvo sutikrinami vertybių likučiai su buhalteriniais duomenimis. Naujas Ūkio 
skyriaus sandėlininkas greitai įsisavino darbą ir jokių trukdžių ar nesusipratimų 
apskaitos dokumentacijoje nenustatyta.  

Įstaigos komunalinių patarnavimų ir energetinių poreikių tenkinimas 
Įstaigos elektros įrenginius prižiūri ir remontuoja elektrikas, kartu atsakingas už 
elektros ūkį. Įstaigoje yra 7 vnt. elektros apskaitos įrengimai. Ataskaitiniu laikotarpiu 
buvo atlikti darbai padidinti pastato Didžioji g. 17/1 elektros galingumus: parengtas 
projektas, suderintas su kultūros paveldą prižiūrinčiomis organizacijomis, gautas 
leidimas darbams. Įstaigos šilumos punktus, šildymo sistemas ir kitą santechninę 
įrangą prižiūri ir remontuoja santechnikas. Įstaigoje yra 5 vnt. šilumos punktai. Per 
ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta pastatų šildymo sistemų paruošimo 2011–2012 metų 
šildymo sezonui darbai, suremontuota šilumos trasa Aukų g. 2A. 2011 metais įstaiga 
laiku pateikinėjo elektros, šilumos ir vandens apskaitos prietaisų parodymus tiekėjams 
ir laiku apmokėjo už pateiktas komunalines paslaugas. 

Įstaiga laiku aprūpinama pašto paslaugomis. Korespondencijos išsiuntimo pagerinimui 
buvo nupirktos svarstyklės Gedimino pr. 40/1.  
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Įstaigos aprūpinimas transporto paslaugomis 
Įstaiga transporto paslaugomis buvo aprūpinama pilnai ir laiku. Didesnių nesklandumų 
nebuvo. Rūpintasi LGGRTC svečių, centro darbuotojų, atliekančių tarnybines 
pareigas, aptarnavimu ir aprūpinimu transportu. Dėl įstaigos pastatų dislokacijos 
skirtingose miesto vietose, organizuotas kasdieninis dokumentų pervežimas iš vieno 
Centro struktūrinio padalinio į kitą. Transportas naudotas ir aprūpinant Centro 
padalinius materialinėmis vertybėmis ir medžiagomis. Atliktas pirkimas ir sudaryta 
automobilių plovimo sutartis. 

Iš viso įstaigos automobiliai per metus nuvažiavo 80642 km. ir sunaudojo 7036,6 ltr. 
degalų.  

Automobilių rida per 2011 metus: 
 

Automobilis CBU882 YVO402 AGB260 
Rida (km) 16980 25312 38350 

 
Centro įrengimų, įtaisų ir aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai 

Ūkio skyriaus darbuotojai laiku šalino įstaigos aparatūros ir įrengimų gedimus, 
įvedinėjo į eksploataciją naujai gautą aparatūrą. Per ataskaitinį laikotarpį buvo 
remontuojama kopijavimo technika, fotoaparatai ir kita biuro technika. Tvarkomos 
telefono linijos, telefono numeriai perkeliami iš vieno kabineto į kitą.  

Ūkinės paslaugos ir darbai kitų Centro padalinių užsakymu  
Ūkio skyrius aktyviai įsijungia į kitų Cento padalinių renginių paruošimo darbus. Per 
ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti įvairių parodų ruošimo darbai (ypač Birželio 14 d. ir 
kasmetinės vaikų piešinių parodos Mokytojų namuose). Ūkio skyriaus darbuotojai 
dirbo pasiruošiant valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiams (vasario 16 d., 
kovo 11 d., birželio 14 d., rugsėjo 28 d.), materialinių vertybių pakrovimo, iškrovimo, 
transportavimo ir sustatymo vietose darbus. Nuolatinis ūkio darbuotojų darbas – 
prekių tvarkymas sandėlyje, prekių sutvarkymas po atvežimo ir išvežiojimas po 
Centro padalinius, esančius skirtingose miesto vietose. 

Kiti neplaniniai darbai, užtikrinant normalų Centro darbą  
Ūkio skyriaus darbuotojai dalyvavo tvarkant įvairias LGGRTC patalpas, pernešant ir 
pervežant knygas ir atliekant kitus užsakytus darbus. Iš Centro laiku buvo surenkama 
išvežama makulatūra. 2011 metais atliktas materialinių vertybių nurašymas. Utilizuota 
mediena (baldai), elektronikos laužas, akumuliatoriai ir padangos. 

2011 metais buvo atliktas remontas buvusiose Leidybos skyriaus patalpose, Leidybos 
skyrius su visa įranga perkeltas į Informacinį centrą, kurio patalpos buvo sutvarkytos, 
o Atminimo programų skyriaus vaizdinis inventorius perkeltas į mansardos patalpas  
4-ame aukšte. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu Ūkio skyrius atliko daugybę smulkių paslaugų ir darbų kitų 
Centro padalinių užsakymu. 2011 metais atliekamiems stalių darbams (patalpų, langų 
ir durų remontui) buvo samdomos stalių ir remonto darbus atliekančios įmonės. Visi 
darbai buvo atliekami, medžiagos perkamos vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimais. 

2011 metais buvo atlikta Lietuvos ypatingajam archyvui priklausančių patalpų 
inventorizacija, užsakyta patalpų, esančių Gedimino pr. 40/1, kadastriniai matavimai ir 
nauja kadastrinių matavimų inventorinė byla. 

Sudaryta patalpų, esančių Gedimino pr. 40/1, panaudos sutartis su Lietuvos 
ypatinguoju archyvu. 

Užregistruotos Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso parko žemės sklypų 
(Žirmūnų g.1F ir Žirmūnų g.1E) sutartys Nekilnojamojo turto registre. 

 

GAM Ūkio skyriaus vedėja  
Gintarė Marija Vapšienė 

 
Organizaciniai darbai GAM ir Tuskulėnų rimties memorialinio komplekso veikloje. 

Bandyta rasti sprendimo būdus dėl teritorijos tvarkymo Aukų g. 2A su Naujamiesčio 
seniūnijos vyresniuoju specialistu Kaziu Geleževičiumi ir Naujamiesčio būsto atstove 
Dalia Ramoškienė (sausio18 d.). 
Rūpintasi kanalizacijos avarijos likvidavimo ir ekspozicijos valymo klausimais 
Genocido aukų muziejuje (gegužės 18 ir 26 d.). 

Dalyvauta organizuojant Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos 
priežiūros paslaugų pirkimo komisijos pasitarimuose. 

Dalyvauta Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso statybos darbų defektų 
komisijos pasitarimuose. 

Perdažytas ir priklijuotas į vietą paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g. 
metalinis kryžius. 

Vykta į tarnybinę komandiruotę, lydint Centro konkurso dalyvius į Europarlamentą 
Strasbūre (spalio 23–30 d.). 

Rūpintasi organizaciniais klausimais ir dalyvauta ruošiant: 
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje 
žymaus fotomenininko ir kino operatoriaus Juozo Kazlausko (1941–2002) 
fotografijų parodą „Lemtingasis sausis: Sausio 13-oji“ (sausio 10 d.); 
Seminarą „Lietuvos laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metai“, skirtą 
švietimo institucijų darbuotojams  (sausio 26–27 d.); 

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčią–kolumbariumą 
lankymui Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16 d.); 

Muziejaus „Lonckio kalėjimas“ pristatymą Genocido aukų muziejuje (vasario 

http://www.genocid.lt/tuskulenai/lt/1275/a/
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23 d.); 

Respublikinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 
istorija“ laureatų apdovanojimo renginį (balandžio 29 d.); 

Tarptautinio projekto „Muziejų naktis“ renginį (gegužės 14 d.); 

Didžiųjų netekčių 70-mečio minėjimus Genocido aukų muziejuje, Vilniaus 
geležinkelio stotyje, Naujojoje Vilnioje, prie paminklų Aukų gatvėje, Didžioji 
g. 17/1 (birželio 14 d.); 

Palaikų perlaidojimą ir paminklo atidengimą Titnago gatvėje (birželio  
15–16 d.); 

Parodos „Krepšinis lageriuose ir tremtyje“ eksponavimą ir atidarymą (rugpjūčio 
24 d.); 

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso renginius, skirtus Europos 
žydų kultūros dienai paminėti (rugsėjo 2 d.); 

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje 
dokumentinio filmo „Pavergtųjų sukilimas“ pristatymą (rugsėjo 16 d.); 
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vykusius tarptautinės 
programos „Europos paveldo dienos“ renginius (rugsėjo 19–23 d.); 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse muziejinės ekspozicijos 
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“ atidarymą (rugsėjo28 d.); 

Naujos ekspozicijos, skirtos Holokaustui Lietuvoje, atidarymą Genocido aukų 
muziejuje (spalio 20 d.); 

Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams skirto Lietuvos 
mokinių konkurso „Gamta – lietuviškos galios gimtis“ baigiamąjį renginį 
Genocido aukų muziejuje (lapkričio 24 d.); 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse Genocido aukų 
muziejaus kilnojamosios parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai 
sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ pristatymą (gruodžio 9 d.). 

Viešieji pirkimai Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso reikmėms: 126 mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentai. 

Kiti darbai 
Rūpinamasi GAM ir Tuskulėnų memorialinio komplekso vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemų gedimais ir jų šalinimais.  

Suveikus signalizacijai Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame 
komplekse 14 kartų vykta į vietą. 

Inicijuojamas visuose Centrui priklausančiuose pastatuose priešgaisrinės signalizacijos 
kasmetinis profilaktinis patikrinimas. 

Pradėta dirbti su UAB „Zunda“: derinami darbai, tikslinami poreikiai, administruojama 
sutartis. Pateiktos finansinės patikslintos parko priežiūros galimybės.  

http://www.genocid.lt/centras/lt/1091/a/
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Sutvarkyti GAM antro aukšto saugyklų koridoriai ir saugyklos. Pertvarkytos dvi 
kalėjimo kameros, siekiant ekonomiškiau išnaudoti turimas patalpas.  

 
 

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  
Laima Zavistovskienė 

 
2011 metais buvo atlikta viešųjų pirkimų maždaug už 1 764 592 Lt (vieną milijoną 
septynis šimtus šešiasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt du 
litus). 

Per 2011 metus 4 pirkimai buvo įvykdyti supaprastinto atviro konkurso būdu.  

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso pastatų ir kito turto apsaugos 
paslaugos pirkimas už 62 813,52 Lt, sudaryta sutartis su laimėtoju UAB „Gelsauga“.  

Ekspozicijos „Projektas – homo Sovieticus“ edukacinės klasės ir renginių salės 
įrengimo paslaugos pirkimas. Dalis šio pirkimo (skelbimas apie pirkimą, pirkimo 
dokumentų paviešinimas) buvo atlikta CVP IS priemonėmis. Konkursą laimėjo UAB 
„Vilniaus kompiuterių servisas“. Pirkimo vertė sudarė 181 242,27 Lt.  

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso sanitarinio valymo ir želdinių 
priežiūros paslaugos pirkimas. Šis pirkimas buvo pilnai organizuotas CVP IS 
priemonėmis (skelbimas, pirkimo dokumentai, tiekėjų pasiūlymai buvo teikiami 
elektroninėje CVP informacinėje sistemoje). Dalyvavo 4 įmonės. Su konkurso 
nugalėtoju UAB „Vilniaus zunda“ pasirašyta sutartis 1 metams, su galimybe pratęsti 
dar 24 mėnesiams. Sutarties vertė – 79 528,39 Lt. 

Vienas pirkimas 2011 metais buvo atliktas per CPO – buvo nupirktos judriojo 
(mobilaus) ryšio paslaugos. Sutartis su UAB „Omnitel“ galioja 24 mėnesius. Pirkimo 
vertė – apie 40 000 Lt. 

Supaprastintas mažos vertės pirkimas buvo atliktas CVP IS priemonėmis – buvo 
nupirkta skaitmeninė telefonų stotelė ir jos montavimo paslaugos. Pirkimo vertė – 28 
984,50 Lt.  

Mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų per 2011 metus užregistruota 462, 
maždaug už 1 372 024 Lt. Pirkimai buvo atliekami tiekėjų apklausos būdu.  

Pagal LGGRTC viešųjų supaprastintų pirkimų taisykles Centre mažos vertės pirkimus 
atlieka trys viešųjų pirkimų organizatoriai.  

 

 



` 

141 
 

Statistiniai pirkimų duomenys: 

Pirkimo 
organizatorius 

Atliktų pirkimų 
skaičius 

Atliktų pirkimų vertė 
Lt 
 

Jonas Kareniauskas 105 178 287,00 
Gintarė M. Vapšienė 126 273 262,00 
Laima 
Zavistovskienė 

223 879 204,00 

G. Jalaginienė 2 5 940,00 
Vytas Lukšys 6 30 610,00 

Iš viso: 462 1 372 024,00 Lt 
 
Laikantis LR Vyriausybės Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos, 
aplinkosaugos reikalavimai taikyti perkant biuro įrangos remonto ir priežiūros 
paslaugas, dažus kopijavimo aparatams, spausdintuvų kasetes (UAB „Dvi kryptys“). 
Taip pat aplinkosaugos reikalavimai buvo taikyti perkant kompiuterius ir kompiuterinę 
įrangą (UAB „Kilobaitas“, UAB „Skytech“, UAB „BGM“). Tokių pirkimų vertė 
sudaro maždaug 100 913 litų, t.y. apie 5 % visų supaprastintų pirkimų vertės (VP 
įstatymas reikalauja ne mažiau 10 %). 
 

Vyriausioji bibliotekininkė  
Janina Šimkuvienė 

 
Pagrindinis bibliotekos uždavinys – komplektuoti ir propaguoti spaudinius genocido ir 
rezistencijos tematika, pagal galimybes aprūpinti LGGRTC darbuotojus darbui reikalinga 
literatūra, rinkti ir sisteminti bibliografiją genocido ir rezistencijos tematika, aptarnauti 
skaitytojus. 

Bibliotekoje aptarnaujami centro darbuotojai, politiniai kaliniai, tremtiniai, kariai 
savanoriai, studentai, istorikai.  

Skaitytojai, nedirbantys LGGRTC turi gauti generalinės direktorės leidimą, jeigu nori 
knygą pasiimti namo. Skaityti vietoje spaudiniai išduodami be leidimo. 

Bibliotekoje gaunama 13 periodinių leidinių, kurie kiekvieną mėnesį tvarkomi, t. y. 
sudedami atvirkščiai chronologine tvarka į segtuvus.  

Bibliotekos fondai nuolat pildomi LGGRTC leidiniais, fondo paremtais leidiniais, 
dovanotais ir įsigyjami nauji, reikalingi darbui.  

1. Aprašyta straipsnių 929 
2. Gauta  knygų  212 
3.  Išduota spaudinių 1526 
4.  Atsakyta į bibliografines 

užklausas  
45 
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5.  Surengta parodų  4: Lietuvos kariuomenės  
dienai, Tremties 70-mečiui, 
LGGRTC naujos knygos, 
Moksleiviai apie pokarį 

6.  Pravesta bibliografinių 
apžvalgų  

4: Tremties 70-mečiui – 2 , 
Laisvės niekas nežadėjo – 2 

7.  Suteikta informacijų  12 
8.  Parašyta  tarnybinių raštų 17 

9. Nurašyta  spaudinių  3447 
10. Perduota spaudinių lenkų 

kalba A. Bubniui  
131 

11.  GAM perduota tarpukario 
spaudinių  

87 pavadinimų  komplektai  

12.  Aptarnauta skaitytojų  120  
13.  Suvesta spaudinių į kompiuterį  212 
14.  Suinventorinta spaudinių  212 
15.  Suindeksuota spaudinių  212 
16.  Susegta laikraščių  segtuvų  12 
17.  Sudėta „Valstybės žinių“ 

segtuvų  
25 

 
 
19 priedas 

 
SEKRETORIATO ATASKAITA 

 
Pastoviai konsultuojami interesantai telefonu ir apsilankantys Centro Sekretoriate.  

2011 m. sausio mėn. į Centro archyvą priėmimo-perdavimo aktu perduotos Sekretoriato 
dokumentų bylos už 2009 metus. 

Perdavimo aktu į archyvą perduota Valdymo ir metodikos tarybos dokumentų (kopijų) 
byla (nuo 1997 11 19 iki 2003 02 27). 

Metų eigoje buvo vykdoma Centro struktūrinių padalinių darbo veiklos stebėsena. 

Buvo gautos ir užregistruotos dokumentų bylos ir sąrašas iš Valstybės saugumo 
departamento. 

 

Tarybos posėdžiai: 
Ataskaitiniais metais įvyko 11 Centro Tarybos posėdžių, juose dalyvavo ir posėdžių 
eigą protokolavo Sekretoriato skyriaus vyresnioji specialistė J. Bernotienė. 
Sekretoriato darbuotojų atostogų metu posėdžius protokolavo Archyvinio vardynų 
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skyriaus vyresnioji specialistė E. Mincevičienė ir Genocido aukų muziejaus vyresnioji 
specialistė Ž. Šidagytė. 
 
Įsakymai: 
Parengtas įsakymas archyvo veiklos klausimais „Dėl nuolatinio saugojimo karių 
savanorių ir laisvės kovų  dalyvių  teisinio statuso asmens bylų  dokumentų eiliškumo 
tvarkos rengiant bylas valstybiniam saugojimui patvirtinimo“; 

Parengti 4 įsakymai „Dėl darbuotojų, turinčių teisę naudotis karių savanorių, laisvės 
kovų dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisinio statuso pripažinimo 
bylomis sąrašo papildymo“. 

 
Tarnybiniai raštai:  
Parengta 13 tarnybinių raštų Centro veiklos klausimais. 
 
Kvalifikacija: 
Dalyvauta Seime vykusioje konferencijoje „Lietuva kelyje į tarptautinį pripažinimą“;  

Rugsėjo 28 d. F. L. Tiškienė ir J. Bernotienė dalyvavo seminare „Elektroninio archyvo 
informacinės sistemos ir teisės aktų, susijusių su elektroniniais dokumentais ir jų 
valdymu, naujausi pakeitimai“;  

Spalio 21 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro kvietimu F. L.Tiškienė ir R. Selskienė 
dalyvavo konferencijoje „Elektroninio archyvavimo infrastruktūros sukūrimas“; 

Lapkričio 17 d. R. Selskienė dalyvavo seminare „Institucijos strateginio veiklos plano 
rengimas (pagal SPM)“. 

 
Gauti ir registre užregistruoti raštai: 

Iš Seimo – 52; 

Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 44; 

Iš ministerijų – 99; 

Iš valstybinių įstaigų – 856; 

Iš nevalstybinių įstaigų – 96; 

Iš teisėsaugos institucijų – 574 ; 

Iš gyventojų – 636; 

Tarnybiniai raštai – 115; 

Bendradarbiavimo sutartys – 14. 
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Išsiųsti raštai: 

Į Seimą – 22; 

Į Lietuvos Respublikos Vyriausybę – 12; 

Į ministerijas – 62; 

Į valstybines įstaigas – 112; 

Į nevalstybines įstaigas – 46; 

Gyventojams – 12. 

 
Pagal „Pašto išsiuntimo taisykles“ Centre iš viso išsiųsta: 
Registruoti laiškai – 130; 
Paprasti laiškai – 2017. 
 
Parengtas ir suderintas su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu 2011 m. LGGTR 
centro Registrų sąrašas ir Dokumentacijos planas. Kopijos patalpintos elektroninėje 
laikmenoje „Info“. 

Parengtas 2011 m. supaprastintų viešųjų pirkimų Dokumentacijos plano papildymų 
sąrašas.  

 

Įvyko Centro Dokumentų ekspertų komisijos posėdis su Pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisijos pirmininku ir atsakingais darbuotojais formuojančiais 
bylas.  

DEK posėdyje svarstyta bylų parengimo valstybiniam saugojimui klausimas (bylų 
apyrašas Nr. 3) – protokolavo ir konsultavo F. L. Tiškienė.  

Nuolat teikiamos konsultacijos Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 
darbuotojams dėl bylų parengimo valstybiniam saugojimui (apyrašas Nr. 3). 
Sumaketuoti ir į darbuotojų kompiuterius įvesta bylų antraštinių, vidaus ir baigiamųjų 
bylų lapų blankai. 

Suarchyvuotos ir suderintos su Centro Dokumentų ekspertų komisijos pirmininke 
Personalo valdymo ilgo saugojimo bylos (bylų apyrašas Nr.2). Bylos suredaguotos 
pagal Lietuvos valstybės naujo archyvo nurodymus, suderintos ir patvirtintos.  

Suarchyvuoti 2008 metų susirašinėjimo su LR Seimu, Prezidento kanceliarija bei LR 
Vyriausybe ir ministerijomis Centro veiklos klausimais dokumentai. 

Parengta nuolatiniam saugojimui Centro veiklos dokumentai už 2008 metus – 30 bylų, 
4103 lapai. 

Parengta 1 apyrašo tęstinis projektas suderinimui su Centro Dokumentų ekspertų 
komisija už 2008 metus, bet liko nederintas su Valstybės naujuoju archyvu dėl DEK 
pirmininkės ligos. 
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Centro archyvarė F. L. Tiškienė kartu su Lietuvos valstybės naujojo archyvo 
Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vyriausiąja specialiste D. Kontrimavičiene 
2011 m. vasario 24 d. lankėsi Memorialinio departamento Meno ir ekspertizės skyriuje 
ir konsultavo skyriaus darbuotojus dėl nuolatinio saugojimo bylų formavimo ir 
parengimo valstybiniam saugojimui (apyrašas Nr. 5). 

Tikrintos nuolatinio saugojimo dokumentų bylos ir parengta valstybiniam saugojimui 
11 nuolatinio saugojimo bylų (iš viso 1743 lapai). 

Suredaguotas, suderintas su Centro DEK pirmininke ir Lietuvos valstybės naujojo 
archyvo direktore nuolatinio saugojimo bylų apyrašas Nr. 5. Patvirtintos valstybiniam 
saugojimui 104 nuolatinio saugojimo bylos.  

Lietuvos valstybės naujojo archyvo nurodymu suredaguota Memorialinio 
departamento atrinktų naikinti dokumentų aktas, suderinus su Centro DEK pirmininke 
ir derinimui išsiųsta į Lietuvos valstybės naująjį archyvą. Aktas patvirtintas.  

Pagal galimybę tvarkomi į Centro archyvą ne pagal dokumentų tvarkymo, apskaitos ir 
saugojimo bendruosius reikalavimus perduoti nesuarchyvuoti dokumentai.  

Vykdant 2005 m. kovo 2 d. Centro generalinio direktoriaus įsakymą Nr.1V-20 „Dėl 
karių savanorių, laisvės kovų dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisinio 
statuso pripažinimo bylų naudojimo tvarkos nustatymo“ iš Centro archyvo išduotos 
2678 tarnybinio naudojimo bylos. 

Vykdant 2010 m. kovo 5 d. Centro generalinio direktoriaus įsakymą Nr.IV-44, „Dėl 
LGGRT centro specialiųjų tyrimo skyriuje esančių nuolatinio saugojimo asmenų, 
išvežtų į Vokietiją priverstiniams darbams, asmens bylų (kopijos) ir asmenų išvežtų 
priverstiniams darbams į Austriją, asmens bylų (kopijos) suarchyvuotų asmens bylų ir 
kitų bylų (dokumentų), pagal patvirtintą centro dokumentacijos planą, perdavimo 
LGGRT centro archyvui, tvarkos patvirtinimo“ (išvežtų į Vokietiją bylos), į Centro 
archyvą perimta – 2686 suarchyvuotos ilgo saugojimo asmens bylos.  

Vykdant 2004 m. lapkričio 8 d. Centro generalinio direktoriaus įsakymą Nr. IV-170 
„Dėl LGGRT Centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijoje esančių 
rezistentų ir nukentėjusių asmenų tarnybinių bylų perdavimo LGGRTC Centro 
archyvui, tvarkos patvirtinimo“ iš Komisijos į centro archyvą perimtos 174 
suarchyvuotos nuolatinio saugojimo karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių asmens 
bylos. 

Į Centro archyvą perimta tarnybinio naudojimo nukentėjusių asmenų nearchyvuotų 
asmens bylų – 811 vnt. 

Pagal dokumentacijos planus perimta: 2009 metų Centro sekretoriato raštvedybos 
bylos – 24. 2009 metų Centro veiklos dokumentai iš Teisės ir personalo 
administravimo skyriaus bylos – 13 (nearchyvuotos). 2006, 2007, 2008, 2009 metų 
atleistų iš Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylos – 85 
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(nearchyvuotos). 2008, 2009 metų atleistų valstybės tarnautojų – 3 asmens bylos 
(nearchyvuotos). 

Centro funkcijų vykdymui iš dokumentų saugyklų tarnybiniam naudojimui gauti 674 
pareikalavimai.  

Į Centro archyvą perimta 3796 tarnybinio naudojimo bylų. 

Konsultuota dėl bylų perdavimo, išsiųstas kompiuteriniais tinklais bylų perdavimo-
perėmimo akto blanko pavyzdys (Teisės ir personalo administravimo skyrius). 

Konsultuota dėl bylų nurašymo, pasibaigus saugojimo terminui. Įšsiųstas 
kompiuteriniais tinklais naikinti atrinktų bylų nurašymo akto blanko pavyzdys  
(Apskaitos skyrius). 

Memorialinio departamento Meno ir ekspertizės skyriaus darbuotojams pagal poreikį 
teiktos konsultacijos dėl nuolatinio saugojimo bylų formavimo ir parengimo valstybiniam 
saugojimui pagal galiojančius teisės aktus (apyrašas Nr. 5). Skyriaus darbuotojų prašymu 
sumaketuoti ir į jų darbo kompiuterius persiųsti skyriaus antraštinių bylų lapų blankai su 
tekstu, vidaus ir baigiamųjų bylų lapų blankai. 

Specialiųjų tyrimų skyriaus Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 
darbuotojams nuolat teikyos konsultacijas dėl bylų parengimo valstybiniam 
saugojimui (apyrašas Nr. 3). Pagal poreikį į rezistentų dokumentų rengimo grupės 
darbuotojų kompiuterius persiųsti bylų antraštinių lapų, vidaus ir baigiamųjų bylų lapų 
blankai. 

Sumaketuoti GRT departamentui antraštinių bylų lapų blankai su tekstu ir persiųsti į 
departamento darbuotojų darbo kompiuterius.  

Valstybės kontrolės pavedimu sudaryta Centro archyve saugomų 2006, 2007, 2008, 
2009 metų Sekretoriato dokumentų registrų duomenų lentelė (kiek kiekvienais metais 
Sekretoriate gauta raštų ir kiek išsiųsta).  

Atlikta bylų duomenų paieška dokumentų saugyklų fonduose, atžymėti ir susegti 
dokumentų panaudojimo lapai bei papildytos  išduodamos bylos (590 bylų). 

Buvo tikrinamos negrąžintų dokumentų bylos duomenų bazėse bei dokumentų 
saugyklų fonduose. Pastoviai vykdomas dokumentų saugyklų tvarkymas: bylų 
sutikrinimas su lydraščiais, dokumentų perkėlimas iš vienos saugyklos į kitą. 

Dokumentų būklės išsaugojimui, vykdoma patalpų būklės stebėsena.  
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20 priedas 
 

LGGRTC 2011 M. IŠLAIDOS 
 

          1 lentelė 
Išlaidų pavadinimas Suma 

I. Bendros išlaidos prekėms ir paslaugoms (1+2+3+4) 5.305.706,91 
1. Darbo užmokestis pinigais: 2.631.978,25 
1.1. Leidybos skyrius 110.155,44 
1.2. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas 443.657,12 
1.3. Memorialinis departamentas 340.850,60 
1.4. Genocido aukų muziejus 414.273,14 
1.5. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 115.318,75 
1.6. Specialiųjų tyrimų skyrius 476.295,65 
1.7. Informacinių sistemų priežiūros skyrius 131.044,70 
1.8. Kiti skyriai (Direkcija, Sekretoriatas, Teisės ir personalo administravimo, 
Apskaitos, Ūkio skyriai) 557.309,41 
1.9. Dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis (Genocido ir rezistencijos tyrimo 
departamentas – 1, Memorialinis departamentas – 1, Genocido aukų muziejus – 
1, Informacinių sistemų priežiūros skyrius – 0,5) 43.073,44 
2. Socialinio draudimo įmokos 810.232.14 
3. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos: 1.846.465,43 
3.1.  Ryšių paslaugos 90.400,00 
3.1.1. Abonentinių telefonų, duomenų perdavimo linijų ir kitos ryšių paslaugos  46.888,52 
3.1.2. Interneto tiekimos paslaugos, skirtosios linijos mokestis  25.187,05 
3.1.3. Mobilaus ryšio paslaugos  7.950,53 
3.1.4. Pašto paslaugos  10.373,90 
3.2.  Transporto išlaikymas 64.000,00 
3.2.1. Degalų įsigijimas 29.811,30 
3.2.2. Automobilių remonto paslaugos 16.319,00 
3.2.3. Automobilių parkavimo paslaugos (stovėjimo vietų, saugojimo) 6.240,00 
3.2.4. Kompensacijos už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos  
reikmėms 10.148,94 
3.2.5. Kitos transporto priežiūros paslaugos (draudimo, plovimo ir pan.) 1.480,76 
3.3.  Spaudiniai (leidinių įsigijimas bibliotekai, prenumerata) 6.000,00 
3.4.  Kitos prekės (ūkinių, raštinės reikmenų ir smulkaus inventoriaus įsigijimas) 153.342,89 
3.5.  Komandiruočių išlaidos 51.253,31 
3.6.  Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros) einamasis remontas 63.136,08 
3.6.1. Didžioji g. 17/1 patalpų atnaujinimo darbai 17.487,89 
3.6.2. Didžioji g. 17/1 kiemo ir fasado iki antro aukšto remontas 6.511,00 
3.6.3. GAM konferencijų salės remontas 2.458,00 
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Išlaidų pavadinimas Suma 
3.6.4. GAM Partizaninės ekspozijos renovavimas ir tremties ekspozicijos spintų 
atidarymas ir sutvarkymas 20.885,81 
3.6.5. Automatinės apsaugos nuo vandentiekių avarijų įrengimo darbai 
saugyklose 

12.370,00 

3.6.6. Aparatūros remontas 3.423,38 
3.7.  Kvalifikacijos kėlimas 13.371,25 
3.8.  Komunalinės paslaugos: 358.900,00 
3.8.1. Šildymas 175.529,53 
3.8.2. El. energija 177.440,80 
3.8.3. Vandentiekis 5.929,67 
3.9.  Kitos paslaugos: 1.046.061,90 
3.9.1.  Planiniai mokėjimai: 107.063,85 
3.9.1.1. Stebėjimo ir reagavimo paslaugos, techninė apsauga, gaisrinės 
signalizacijos techninis aptarnavimas  87.006,80 
3.9.1.2  Tuskulėnų parko priežiūra  5.712,87 
3.9.1.3. Šiukšlių išvežimas  8.124,02 
3.9.1.4. Kilimėlių keitimas Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse  2.381,28 
3.9.1.5. Darbo užmokesčio programos aptarnavimas  1.936,00 
3.9.1.6. Deratizacija ir dezinfekcija  613,60 
3.9.1.7. Teisinė sistema „Litlex“  929,28 
3.9.1.8. Programos „Telehansa“ mokestis  360,00 
3.9.2.  Kitos bendros Centro  ūkinės išlaidos: 71.921,87 
3.9.2.1. Gėlių sodinimas Tuskulėnų rimties parke  1.730,30 
3.9.2.2. Tuskulėnų parko teritorijos generalinis valymas  1.830,73 
3.9.2.3. Dulkių ir kalkių valymas nuo Kryžiaus Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse  1.125,30 
3.9.2.4. Vilos ekspozicinių patalpų generalinis valymas  1.293,85 
3.9.2.5. Kolumbariumo vidaus metalinių konstrukcijų nuvalymas nuo rūdžių bei 
perdažymas  2.030,20 
3.9.2.6. Tuskulėnų pastatų latakų valymas  1.612,93 
3.9.2.7. Tuskulėnų kondicionavimo sistemų priežiūra  2.271,99 
3.9.2.8. Kolumbariumo grindinių šviestuvų ir šviesos šaltinio į LED keitimas  14.693,03 
3.9.2.9. Avariniai šiluminės trąsos darbai Aukų g. 2A  3.164,92 
3.9.2.10. Šildymo trąsos remontas Aukų g. 2A 6.422,29 
3.9.2.11. Kadastrinių duomenų tikslinimas ir bylos sudarymas Gedimino pr. 40/1 2.694,30 
3.9.2.12. Archyvo patalpų žvalgomieji polichrominiai tyrimai bei remonto 
projektas Gedimino pr. 40/1 6.800,00 
3.9.2.13. Elektros instaliavimo darbai (GAM šaudymo kameros durų remontas, elek-
tros instaliavimo darbai ir Gedimino pr. 40/1 antro aukšto darbo kabinetų durų remontas) 1.500,00 
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Išlaidų pavadinimas Suma 
3.9.2.14. Telefonų stoties tvarkymo darbai Gedimino pr. 40/1  1.574,50 
3.9.2.15. Signalizacijos įrengimas saugykloje Didžioji g. 17/1  4.023,37 
3.9.2.16. Administracinio pastato Didžioji g. 17/1 technininis projektas 
papildomai 30 kW galiai   2.359,50 
3.9.2.17. Elektros galios padidinimas Didžioji g. 17/1 2.660,06 
3.9.2.18. Pastato Didžioji g. 17/1 durų bei langų  remontas  4.400,00 
3.9.2.19. Ryšio tinklo instaliavimo darbai  1.998,92 
3.9.2.20. Gesintuvų patikra, užpildymas  1.078,36 
3.9.2.21. Kitos smulkios ūkio išlaidos 6.657,32 
3.9.3.  Kitos bendros centro veiklos išlaidos: 16.115,79 
3.9.3.1. Dokumentų kopijavimo paslauga Lietuvos ypatingajame archyve 3.013,20 
3.9.3.2. BNS spaudos centro paslaugos metams pagal sutartį  726,00 
3.9.3.3. Reprezentacinės išlaidos  2.553,96 
3.9.3.4. Informacijos ir reklamos paskelbimas „Viskas turizmui 2012“  3.630,00 
3.9.3.5. Informacijos ir reklamos paskelbimas „Visalietuva.lt 2012“  1.362,46 
3.9.3.6. LGGRTC 2012–2014 metų strateginio veiklos plano studijos sukūrimas 
(aut. sut. su I. Steponavičiene) 1.728,94 
3.9.3.7.  Vertimų paslaugos  3.101,23 

3.9.4.  Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos: 850.960,39 

3.9.4.1.  Leidybos skyrius: 313.413,76 
3.9.4.1.1. Leidinio „Vakarų Lietuvos srities atlasas“ spaudos darbų, atliktų   
2010 m., likutis 10.207,00 
3.9.4.1.2. Eglė Juodvalkė „Sakalai naktį nemiega“: honoraras už kūrybinio 
intelektinio darbo kūrinio – eilėraščių rinkinio, perdavimą išleisti ir platinti 
3.200,00 Lt; spauda 2.943,00 Lt  6.143,00 
3.9.4.1.3. Leidinys „Genocidas ir rezistencija“ 2011 Nr. 1(29): viršelio ir 
antraštinio lapo sukūrimas 654,90 Lt; vertimų paslaugos 701,80 Lt; spauda 
2.994,75 Lt  4.351,45 
3.9.4.1.4. Leidinys „Genocidas ir rezistencija“ 2011 Nr. 2(30): popierius 
viršeliui 4.781,92 Lt; vertimų paslaugos 580,80 Lt; viršelio ir antraštinio lapo 
sukūrimas 574,90 Lt; spauda 2.994,75 Lt 8.931,72 
3.9.4.1.5. Leidinys „KGB slaptieji archyvai“: redagavimas 6.250,00 Lt; spauda 
15.260,00 Lt 21.510,00 
3.9.4.1.6. Leidinys „Tremties dienoraščiai“: iliustracijų meninis 
apipavidalinimas 3.274,50 Lt; įžanginio straipsnio parašymas 785,88 Lt; meninis 
apipavidalinimas 7.308,68 Lt ; vertimų paslaugos 3.436,40 Lt; spauda 19.947 Lt 34.752,46 
3.9.4.1.7. Leidinys „Šaukėme laisvę“: mokinių konkurso rašinių rinktinės 
sudarymas 1.309,80 Lt; viršelio, antraštinio lapo, skyrių atsklandų sukūrimas 
1.964,70 Lt; rankraščio kalbos recenzavimas 8.939,39 Lt; spauda 10.627,50 Lt 22.841,39 
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Išlaidų pavadinimas Suma 
3.9.4.1.8. Leidinys „1941 m. birželio sukilimo reikšmė Lietuvos 
valstybingumui“: rankraščio kalbos recenzavimas 9.561,54 Lt; asmenvardžių ir 
vietovardžių rodyklių sudarymas 1.964,70 L; viršelio, antraštinio lapo 
sukūrimas, iliustracijų (įklijų) parengimas, leidinio vidaus dizainas 7.858,80 Lt; 
vertimas į anglų kalbą 411,40 Lt; spauda 14.497,00 Lt 34.293,44 
3.9.4.1.9. Leidinys „Ir vaikai gynė laisvę“: meninis apipavidalinimas 
2.871,25 Lt; spauda 4.719,70 Lt  7.590,95 
3.9.4.1.10. Leidinys „Holokaustas Lietuvoje“: meninis apipavidalinimas 
1.964,70 Lt; maketo dizainas, sudarytos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės 
7.722,58 Lt; vertimų paslaugos 1.742,40 Lt; knygos spauda 12.971,00 Lt 24.400,68 
3.9.4.1.11. Leidinys „Lietuviai Arktyje“ (prancūzų kalba): vertimas į prancūzų 
kalbą 8.690,22 Lt; meninis apipavidalinimas 861,38 Lt; tekstų vertimo 
recenzavimas 4.584,30 Lt; vidaus dizaino sukūrimas 4.584,30 Lt; spauda 
6.730,75 Lt  25.450,95 
3.9.4.1.12. Leidinys „Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai“: 3-ios laidos 
papildymai 2.871,25 Lt; viršelio ir antraštinio lapo sukūrimas, tinkamas 
parengimas spaudai 574,25 Lt; 3-ios laidos teksto dizainas 1.309,80 Lt; spauda 
8.175,00 Lt  12.930,30 
3.9.4.1.13. Leidinio „Laisvės prieaušryje“ spauda  5.003,10 
3.9.4.1.14. Kalendoriaus sieninio 200 vnt. spauda 2.394,59 
3.9.4.1.15. Brošiūros „Tiesa padarys mus laisvus“ 100 vnt. spauda 1.023,66 
3.9.4.1.16. Informacinio lankstinuko spauda (1500 vnt.) 1.028,51 
3.9.4.1.17. Papildomi GAM lankstinukų tiražai (2000 egz. spauda) 9.657,40 
3.9.4.1.18. Brošiūros „The Holocaust in Lithuania“ anglų kalba spauda  3.836,80 
3.9.4.1.19. Brošiūros „The Unarmed Anti-Soviet Resistance in Lithuania“ spauda  3.564,30 
3.9.4.1.20. Atvirukų rinkinio „Tremtis“ spauda 8.022,30 
3.9.4.1.21. Atvirukų lietuvių (200 vnt.) ir anglų k. (100 vnt.) spauda  13.963,40 
3.9.4.1.22. Leidinio „Partizano Dzūko dienoraštis“ spauda  8.175,00 
3.9.4.1.23. Leidinio „Karas po karo“ (vokiečių k.) spauda 4.687,00 
3.9.4.1.24. Leidinys „Partizaninis pasipriešinimas Kupiškio krašte“: rankraščio 
kalbos recenzavimas 7.005,85 Lt; pateikimas leidybai ir asmensvardžių rodyklės 
sudarymas 17.389,96 Lt; recenzavimas 3.445,50 Lt  27.841,31 
3.9.4.1.25. Leidinys „Žydų gelbėtojai Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje“: 
šaltinių paieška, jų atranka, duomenų apdorojimas 3.929,40 Lt  3.929,40 
3.9.4.1.26. Vertimas Sakowich knygai 4.954,95 
3.9.4.1.27. Kitos leidybos išlaidos (dalyvavimo knygų mugėse, nario mokestis ir pan.) 1.928,70 

3.9.4.2.  Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas: 100.021,46 
3.9.4.2.1. Mokslo tiriamieji darbai pagal autorines sutartis (atlyginimas pagal 
aktus 71.000,00 Lt ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis 
17.640,70 Lt) 88.640,70 
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3.9.4.2.2. Vardyno duomenų bazės unifikavimas, programų analizė ir 
paprogramės sukūrimas pagal autorinę sutartį  (atlyginimas pagal aktą 3.800 Lt 
ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis 1.177,24 Lt) 4.977,24 
3.9.4.2.3. Konferencijos, organizuotos kartu su Lietuvos mokslų akademija, 
išlaidų dalinis kompensavimas 1.101,10 
3.9.4.2.4. Vertimo paslaugos  5.177,59 
3.9.4.2.5. Kitos veiklos išlaidos 124,83 

3.9.4.3.  Memorialinis departamentas: 159.901,81 
3.9.4.3.1. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei  pastatymas  63.432,00 
3.9.4.3.2. Paminklinio akmens įrengimas Titnago gatvėje  6.599,00 
3.9.4.3.3. Atminimo lentos ant Vilniaus geležinkelio stoties pastato projektinės 
dokumentacijos parengimas  800,00 
3.9.4.3.4. Atmintinų dienų renginių organizavimo išlaidos 4.077,34 
3.9.4.3.5. Moksleivių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ 
(autoriniai atlyginimai ir kitos organizacinės išlaidos) 8.020,04 
3.9.4.3.6. Moksleivių piešinių skenavimas, koregavimas, retušavimas, 
perfotografimas, numeravimas ir rūšiavimas (UAB „D studija“) 7.078,50 
3.9.4.3.7. Stovyklos „Didžiosios Kovos apygarda“ organizvimo išlaidos 9.378,39 
3.9.4.3.8. Padėkos raštų, sveikinimų ir jų dėklų, skrajučių , atviručių, plakatų 
spauda  5.989,49 
3.9.4.3.9.  Dokumentinio  filmo apie Krasnojarsko kr. Bogučano r. esančias 
lietuvių tremtinių kapines sukūrimas (autorius G. Alekna: aut. atlyginimas 
6.600,00 Lt  ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis 2.044,68 Lt) 8.644,68 
3.9.4.3.10. Trijų informacinių dokumentinių filmų LGGRTC nagrinėjama 
istorine tematika sukūrimas („1941 m. tremtis vaikų akimis“, trukmė 15–20 
min.; „Atsitraukiančios raudonosios armijos žudynės Lietuvoje 1940 m. birželį“, 
trukmė 15–20 min.; „Nepalaidoti Lietuvos partizanai“, trukmė 15–20 min. 
(autorius J. V. Tūras: aut. atlyginimas 20.000,00 Lt  ir darbdavio valstybinio 
socialinio draudimo mokestis 2.577,96 Lt) 22.577,96 
3.9.4.3.11. Dokumentinio filmo „Įkaitai“ (apie masinių žudynių vietą Vilniuje, 
Titnago gatvėje, jos istoriją ir tyrimus) sukūrimas (autorius L. Raudonis:  
aut. atlyginimas 16.500,00 Lt ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo 
mokestis 2.280,96 Lt) 18.780,96 
3.9.4.3.12. Pagal programą  „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių 
inventorizacijos ir sąvado sudarymas“ autoriniai atlyginimai (atlyginimas pagal 
aktus 1.850 Lt ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis 573,13 Lt) 2.423,13 
3.9.4.3.13. Vertimo paslaugos 1.200,32 
3.9.4.3.14. Mėnesinis transporto bilietas vykimui į archyvus 900,00 

3.9.4.4.  Genocido aukų muziejus: 176.019,20 
3.9.4.4.1. Kilnojamosios parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai 47.607,00 
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sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958“ gamybos paslaugos  
3.9.4.4.2. Kilnojamosios parodos „Smurto kronika“ pakartotinis leidimas  
lietuvių, vokiečių kalbomis 

4.835,16 

3.9.4.4.3. Kilnojamos parodos partizaninių kovų tematika „Ir jie mokėjo 
džiaugtis...“ septynių stendų ant tentinio audinio gamybos paslaugos 

4.309,96 

3.9.4.4.4. Paroda, skirta Mėnaičių ekspozicijai (avansinis mokėjimas) 40.000,00 
3.9.4.4.5. Ekspozicijos, skirtos 1941–1944 m. nacistinės Vokietijos okupacijai ir 
Holokaustui Lietuvoje atminti, įrengimas 

26.280,96 

3.9.4.4.6. Archyvo iš JAV muitinimo ir gabenimo paslaugos 3.813,93 
3.9.4.4.7. Dok. filmų ciklo „Lagerių moterys“ naudojimo teisės 6.000,00 
3.9.4.4.8. Kisarausko ir Tarabildos grafikos darbų įrėminimas 1.140,00 
3.9.4.4.9. Eksponatų restauravimas ir konservavimas 6.925,54 
3.9.4.4.10. Lankstukų su ekspozicijos planais 20000 vnt. spauda 3.496,90 
3.9.4.4.11. GAM lankstinukų edukaciniams užsiėmimams 1000 vnt. ir skrajučių 
5000 vnt. spauda 

1.246,30 

3.9.4.4.12. Parodos lankstinukų 500 vnt. spauda 1.270,50 
3.9.4.4.13. Vertimo paslaugos 5.066,27 
3.9.4.4.14. Geofizikiniai ir archeologiniai tyrimai, vykdant Didžiosios Kovos 
apygardos partizano Jurgio Meškos užkasimo vietos paiešką ir tyrimus (aut.  
G. Vėlius: atlyginimas pagal aktus 9.000,00 Lt ir darbdavio valstybinio 
socialinio draudimo mokestis 2.127,37 Lt) 

11.788,20 

3.9.4.4.15. Nuotraukų gamyba 1.234,08 
3.9.4.4.16. Reklaminių kortelių „Minicards“ gamybos ir platinimo paslaugos 
(2011 12 15–2012 12 14) 

5.808,00 

3.9.4.4.17. Plakatų, skirtų minėjimams, spauda  
3.9.4.4.18. Renginių organizavimo išlaidos 4.396,40 
3.9.4.4.19. Lietuvos muziejų asociacija: nario mokestis už 2011 m. 500,00 
3.9.4.4.20. Kitos smulkios muziejaus veiklos išlaidos 300,00 

3.9.4.5.  Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas: 27.334,74 
3.9.4.5.1. Tuskulėnų aukų palaikų identifikaciniai tyrimai 13.856,31 
3.9.4.5.2. Informacinis leidinys „Edukacija LGGRTC“ 9.439,40 
3.9.4.5.3. Vertimo paslaugos  411,40 
3.9.4.5.4. Renginių organizavimo išlaidos 3.340,50 
3.9.4.5.5. Kitos Tuskulėnų rimties parko memorialinis komplekso veiklos 
išlaidos 287,13 

3.9.4.6.  Specialiųjų tyrimų skyrius: 13.254,82 
3.9.4.6.1.  Mokslo studijų autoriniai darbai (atlyginimas pagal aktus 
10.500,00 Lt ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis 1.833,46 Lt)  12.333,46 
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3.9.4.6.2. Sąrašų spausdinimas „Tremtinyje“ 599,50 
3.9.4.6.3. Kitos smulkios veiklos išlaidos 321,86 
3.9.4.7.  Informacinių sistemų priežiūros skyrius: 24.622,24 
3.9.4.7.1. Interneto svetainės talpinimas ir adreso (kgbdocuments.eu) metinis 
mokestis 814,33 
3.9.4.7.2. Interneto svetainės talpinimas ir adreso (kgbveikla.lt) metinis mokestis  306,13 
3.9.4.7.3. Paslaugos „Planas Pro plius“ mokestis 919,60 
3.9.4.7.4. Internetinio tinklalapio www.genocid.lt angliškos ir rusiškos versijos 
sukūrimas  (autorinis atlyginimas ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo 
mokestis )  
3.9.4.7.5. Vertimo paslaugos  4.114,00 
3.9.4.7.6. Skaitmeninio duomenų rinkinio  „Žydų gelbėjimas Lietuvoje II 
pasaulinio karo metais 1941–1944 m“ sukūrimas  (autorinis atlyginimas 400 Lt 
ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo mokestis 123,92 Lt) 523,92 
3.9.4.7.7. Skaitmeninio duomenų rinkinio „Lietuvos partizanai. Nužudymai“ 
sukūrimas (autorinis atlyginimas 1.600 Lt ir darbdavio valstybinio socialinio 
draudimo mokestis 495,68 Lt) 2.095,68 
3.9.4.7.8. Tuskulėnų RPMK muziejinės ekspozicijos trumpametražinės 
vaizdinės medžiagos „Tuskulėnų paslaptis“ ir „Tuskulėnų dvaro istorija“ 
subtitrų anglų kalba parengimas (autorinis atlyginimas 1.600 Lt ir darbdavio 
valstybinio socialinio draudimo mokestis 495,68 Lt) 2.095,68 
3.9.4.7.9. KGB veiklos viešinimas: interneto svetainės KGB dokumentų 
viešinimui sukūrimas, duomenų rinkinio KGB dokumentų viešinimui sukūrimas 
(autorinis atlyginimas 10.500 Lt ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo 
mokestis 3.252,90 Lt) 13.752,90 
3.9.4.8.  Bendros ES projekto „Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos 
dokumentavimo, išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir 
sklaida Europoje“ vykdymo išlaidos: 36.392,36 
3.9.4.8.1. Atlyginimas pagal terminuotą darbo sutartis ES projekto vykdymui 
(administravimas ir koordinavimas) 10.304,52 
3.9.4.8.2. Soc. draudimo įmokos (nuo terminuotų ES sutarčių) 5.577,86 
3.9.4.8.3. Gerosios praktikos vadovo parengimas ES projekto vykdymui 10.300,00 
3.9.4.8.4. Vertimų paslaugos ES projektui 9.976,45 
3.9.4.8.5. Internetinės svetainės ES projekto vykdymui talpinimo paslaugos su 
domeno registravimu 233,53 
4. Darbdavių socialinės parama  17.031,09 
4.1. Ligos pašalpos už dvi pirmas nedarbingumo d.d. 9.131,09 
4.2. Vienkartinės materialinės pašalpos sunkios materialinės būklės ir mirties 
atveju 7.900.00 
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II.  Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (1+2) 512.357,14 
1. Investicinis projektas „Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 
ekspozicijos įrengimas“ iš viso: 300.000,00 
1.1. Ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ dvaro patalpose darbo projekto 
parengimas  49.489,00 
1.2. Ekspozicijos „Tuskulėnų paslaptys“ Valickio vilos patalpose kūrimo darbai, 
atlikti rangovo UAB „Baldų sistemos“ 93.933,51 
1.3. Ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ edukacinės klasės ir renginių 
salės įrengimas (rangovas UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“)  156.577,49 
2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso: 212.357,14 
2.1. Vaizdo stebėjimo sistema Tuskulėnų rimties parke 64.012,27 
2.2. Telefonų stotelės įranga Didžioji g. 17/1 29.516,90 
2.3. Telefonų stotelės įranga Tuskulėnuose 7.280,00 
2.4. Staliniai kompiuteriai su 22" monitoriais – 10 vnt. 24.917,00 
2.5. Internetiniai  kompiuteriai – 3 vnt. 6.084,00 
2.6. HP UPS R/T3000 G2, galia 3000W – 1 vnt.  5.566,00 
2.7. Spausdintuvas A3 formato spalvotas Leidybos sk. 4.225,00 
2.8. Plakatų laikymo įranga – 1 kompl. 9.909,20 
2.9. Fotoaparatas Canon PowerShot S100 – 3 vnt.  4.740,78 
2.10. Spintos GAM (3 vnt) 3.273,40 
2.11. Kavos aparatas „ENA3“ – 1 vnt.  2.499,00 
2.12. Kopėčios 3-ų dalių, ilgis 9.14 m 1.598,74 
2.13. Stovas pranešėjui Tuskulėnams 1.061,17 
2.14. Antivirusinės programos Kaspersky BusinessSpace Sec 50-99.1Y (125 vnt) 11.254,82 
2.15. Programa VideoStudio Pro X4 License (1-10) 606,00 
2.16. Programa Adobe CS5 Design Premium (LS) 4.599,29 
2.17. Programa Adobe Creative Suite 5.5 Design Standart 1 vnt 1.565,74 
2.18. Programa serveriui SQL SVR STANDART EDTN 5.783,00 
2.19. GAM eksponatų apskaitos programos užbaigimas 9.998,83 
2.20. Buhalterinės apskaitos programa „Stekas“ 4.961,00 
2.21. Genocido aukų muziejaus vertybės  8.955,00 
Centro išlaidos iš viso (I+II) 5.818.064,05 

 
 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2011 m. gavo 279.275,17 Lt 
pajamų už suteiktas paslaugas, į Valstybės biudžetą įmokėjo 281.845,77 Lt, o atgal 
Specialiosios Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo ir įamžinimo programos 
vykdymui atgavo ir išleido 889.092,80 Lt. Kadangi šios programos išlaidos įeina į aukščiau 
pateiktos lentelės sudėtį, 2 lentelėje pateikiama gautų lėšų pajamų suvestinė pagal rūšis. 
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SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ 2011 M. PAJAMŲ SUVESTINĖ 
 

         2 lentelė 

Specialiųjų lėšų rūšis 2011 m. pajamos 

Gauta pajamų už parduotus Centro leidžiamus leidinius, kompaktinius 
diskus 79.126,81 

Gauta pajamų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų 
rimties parko memorialinio komplekso paslaugas 200.148,36 

Iš viso gauta įplaukų už pajamas 2011 m. 279.275,17 

Nepanaudotų spec. pajamų likutis metų pabaigoje, iš viso: 61.132,35 

 

Centras iš Privatizavimo fondo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 
30 d. nutarimą Nr.360 „Dėl 2011 metų privatizavimo fondo lėšų dalies paskirstymo“ 2011 m. 
gavo ir panaudojo 183.610,37 Lt asignavimų : 

183.610,37 Lt programai „Buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentų publikavimo 
programa“, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 
nutarimu Nr.784, iš numatytų 210.910,00 Lt. 

 

BUVUSIOS SSRS SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ DOKUMENTŲ PUBLIKAVIMO 
PROGRAMOS IŠLAIDOS  

       3 lentelė  
Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

(vnt.) 

Numatyta  

 

Panaudota 

1. Kompiuteriai su programine 
įranga (dokumentų saugyklose) 

3  7.500,00 7.320,00 

2. Kompiuteriai (informacijos 
paieškai, pirminei atrankai) 

10  25.000,00 24.400,00 

3. Nešiojamasis kompiuteris 1 3.500,00 3.498,00 

4. Skeneriai 3  4.500,00 4.067,00 

5. Serveris 1  38.000,00 37.873,00 

6. Svetainės sukūrimas 1  30.000,00 24.389,96 

7. Atminties talpyklės 4  1.200,00 1.191,00 
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8. Patalpos serveriui įrengimas 1  5.940,00 5.940,00 

9. Spintos byloms 7 10.920,00 10.920,00 

10. Kartotekiniai vokai (A4 
formato) 

2592  6.580,00 6.580,00 

11. Seifas 1  1.000,00 10.00,00 

12. Rakinama spintelė 1  470,00 470,00 

13. Kondicionavimo sistema. Įranga 
ir sistemos įrengimo darbai 

 40.700,00 20.361,41 

14. Dokumentų saugyklos pamatų 
hidroizoliacija 

 35.600,00 35.600,00 

 Iš viso:  210.910,00 183.610,37 
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