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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), vykdė darbus, numatytus 2012–2014 m. strateginiame veiklos plane ir Centro 
generalinio direktoriaus 2012-02-03 įsakymu Nr IV-37 patvirtintame 2012 metų veiklos plane. 

2012 metų Centro veiklos prioritetai buvo neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo žymiausių 
įvykių ir asmenų paminėjimas, pabrėžiant jų istorinę reikšmę, Vyriausybės 2012 m. kovo 7 d. 
nutarimu Nr. 269 patvirtinto 2012 m. istorinės atminties puoselėjimo plano priemonių vykdymas, taip 
pat nacių talkininkų sąrašo tyrimo pabaigimas. 

Toliau nuosekliai buvo vykdomos metų plane užsibrėžtos tęstinės istorinių ir specialiųjų tyrimų 
programos, jų rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose bei konferencijų pranešimuose Lietuvoje 
ir užsienyje, projektuojami ir statomi memorialiniai ženklai, sėkmingai plėtojama edukacinė ir 
muziejinė veikla. Pabrėžtina, kad kasmet gausėja nacionalinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų 
už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių, auga muziejaus renginiuose dalyvaujančių moksleivių skaičius, 
kas leidžia puoselėti viltį, kad jaunoji karta yra neabejinga savos tautos istorijai.  

Centro veiklos efektyvumą rodo strateginio veiklos plano vykdymo kriterijų 1 lentelė. 
Tačiau nerimą kelia tas faktas, kad dėl krizės šalyje sumažinti Centro darbuotojų ir taip nedideli 

atlyginimai 2012 metais nepakito. Centre atliekami darbai reikalauja didelės kompetencijos, 
profesionalumo ir atsakingumo, kas pasiekiama ne per vienerius metus, todėl labai svarbu išlaikyti 
gerus specialistus. Jeigu padėtis nesikeis, prarasime gerai dirbančius specialistus. Per 2012 metus 
darbuotojų kaita žymiai padidėjo: išėjo iš darbo 27 darbuotojai, priimti 32 nauji darbuotojai (2011 m. 
atitinkamai 15 ir 16 darbuotojų). Ataskaitiniais metais Centre dirbo 140 darbuotojų (didžiausias 
leistinas pareigybių skaičius – 147), iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 121 darbuotojas, dirbantis pagal 
darbo sutartį.  

Be to, didėjant komunalinių paslaugų kainoms (nuo 2009 metų jos padidėjo 60 proc.) 
asignavimai šiam tikslui nėra didinami ir yra nepakankami, todėl netrukus gali tekti tiesioginei 
veiklai skirtas lėšas naudoti komunalinėms paslaugoms apmokėti. 

2013 metais Lietuvos Respublikos Seimas rengia Centro įstatymo papildymus, kurių vienas 
įpareigos Centrą koordinuoti tremties ir rezistencijos muziejų objektų veiklą ir teikti jiems metodinę 
pagalbą, kitas – praplės Centro tiriamojo laikotarpio ribas, kad būtų galima kaupti ir tirti istorinę 
medžiagą apie SSRS agresiją, vykdytą po Nepriklausomybės atstatymo. Taigi reikės ir papildomų 
darbuotojų, ir lėšų naujoms funkcijoms vykdyti.  

Ataskaitą sudaro dvi dalys: prioritetinės veiklos rezultatai ir svarbiausių darbų, vykdant 
ilgalaikes tęstines tyrimo programas, apžvalga bei priedai, kuriuose pateikiami išsamūs Centro 
vykdytų programų rezultatai, biudžeto asignavimų panaudojimas ir ūkinė veikla. 
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STRATEGINIO PLANO VYKDYMO KRITERIJAI 

 

 
                                                                                                                                                 1 lentelė 

Institucijos 

strateginio 

tikslo pava-

dinimas, 

kodas 

Vertinimo kriterijus 

 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

 2012 

metų 

planas 

 

 

Įvykdyta per 

metus 

 

 

 

Metinio 

plano 

įvykdy-

mas 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos 

01 Efekto:           

Atkurti isto-

rinę tiesą ir 

teisingumą 

apie Lietu-

voje vykdy-

tą genocidą 

ir pasiprie-

šinimą oku-

paciniams 

režimams  

Ekspozicijų lankomumas, 

(asmenų sk. vnt.) E-01-01 50000 54616 109%   

Suteiktų teisinių statusų 

skaičius (asmenų skaičius, 

vnt.)  

 

 

E-01-02  900  

 

1107  123%  

 

 Rezultato:           

01-ajam programos tikslui . Tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą bei 

pasipriešinimą okupaciniams režimams ir įamžinti jų atminimą   

Mokslinių publikacijų 

skaičius (aut. l.) R-01.02-01-01 30 30 100%   

Produkto:           

1 tikslo 1 uždavinys. Formuoti ir realizuoti Centro įstatymu apibrėžtos srities tyrimų 

kryptis ir metodiką   

Suformuotų duomenų 

bazių apimtis, įrašų 

skaičius (vnt.) 

P-01.02-01-01-

01 9000 9569 106%   

Istorinių-archyvinių 

pažymų skaičius (vnt.) 

P-01.02-01-01-

02 50 51/3,0 102%   

Suorganizuotų seminarų 

(konferencijų) skaičius 

(vnt.) 

P-01.02-01-01-

03 1 2 200%   

Užrašytų į vaizdo ir garso 

juostas liudytojų 

prisiminimų skaičius (vnt.  

P-01.02-01-01-

04 30 33 110%   

Suinventorizuotų 

memorialinių vietovių ir 

P-01.02-01-01-

05 

150 

 

140 

 

93% 

 

Dėl padidėjusio 

darbo krūvio 

susijusio su 
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Institucijos 

strateginio 

tikslo pava-

dinimas, 

kodas 

Vertinimo kriterijus 

 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

 2012 

metų 

planas 

 

 

Įvykdyta per 

metus 

 

 

 

Metinio 

plano 

įvykdy-

mas 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos 

paminklų skaičius (vnt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atmintinomis 

datomis (dirba 1 

specialistas) 

Išnagrinėtų pretendentų 

bylų statusui gauti skaičiu  

(vnt.) 

P-01.02-01-01-

06 

 

1300 

 

 

1278 

 

 

98% 

 

 

Dėl sudėtingų 

bylų. Koreguoti I 

ketv. rezultatai 

 

Leidinių lietuvių ir 

užsienio kalbomis skaičius 

(vnt.) 

P-01.02-01-01-

07 

 

9 

 

 

11 

 

 

122% 

 

   

Sukurta duomenų bazė ir 

pateiktas duomenų bazės 

perdavimo ir priėmimo 

aktas (skaičius) 

P-01.02-01-01-

08 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

100% 

 

 

   

1 tikslo 2 uždavinys. Plėtoti  muziejinę ir edukacinę veiklą   

Eksponuotų parodų 

skaičius (vnt.) 

P-01.02-01-02-01 

 

21 

 

23 

 

110% 

   

Edukacinių užsiėmimų 

skaičius ( vnt.) 

 

 

 

P-01.02-01-02-02 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

93% 

 

 

 

 

Dėl 2012 m. 

buvusių didelių 

šalčių mokyklos 

atšaukė 23 

edukacinius  

užsiėmimus 

 

1 tikslo 3 uždavinys. Įamžinti svarbiausius istorinius įvykius ir asmenis   

Suprojektuotų 

memorialinių ženklų 

skaičius (vnt.) 

P-01.02-01-03-01 

 

4 

 

4  

 

100% 

   

Pastatytų/įrengtų paminklų  

atminimo ženklų ir 

memorialinių lentų 

skaičius (vnt.) 

P-01.02-01-03-02 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

129% 
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I. PRIORITETINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 
 
 
 
 

Organizuota tarptautinė konferencija „Tiesos žodis – kelias į laisvę: Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronika 1972–1989 metais“.  

Konferencija skirta paminėti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-metį; dalyvavo 

žymūs žmogaus teisių gynėjai A. Lavutas ir S. Kovaliovas, 2011 m. Lietuvos Respublikos 

Laisvės premijos laureatas. Konferencija rengta kartu su LR Seimo Parlamentarizmo istorijos ir 

atminimo įamžinimo skyriumi, vyko LR Seimo Kovo 11-osios salėje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikos leidėjai, platintojai ir svečiai iš Maskvos Sergejus Kovaliovas ir Aleksandras Lavutas su žmona Sima 
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Parengta ir išleista tęstinio leidinio-vardyno „Lietuvos gyventojų genocidas“ 1949 m., IV tomo 

pirma knyga (A–M), 104 sp. l., 21,8 tūkst. represuotų asmenų.   

 

 
 

Išanalizuotų baudžiamųjų bylų, įvairių archyvinių dokumentų bei  kitų šaltinių pagrindu nustatytas 

Lietuvos gyventojų, dalyvavusių holokauste, preliminarus skaičius – 2055 asmenys, 

formuojama išsami nacionalsocialistų talkininkų duomenų bazė, toliau tiriamas holokaustas 

Lietuvos provincijoje. 

 

Išverstas į lietuvių kalbą ir išleistas Kazimierz Sakowicz „Panerių dienoraštis“, unikalus 

autentiškas nacių vykdytų žudynių Paneriuose fiksavimo dokumentas. 

 

 
 

Neginkluoto pasipriešinimo dalyvių vardynui parengtos leidybai 158 asmenų biografijos. 
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LR VYRIAUSYBĖS 2012 M. KOVO 7 D. NUTARIMU Nr. 269 PATVIRTINTO 

2012 M. ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO PLANO PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMAS: 
 

Suprojektuota memorialinė lenta Kaune,  

1940–1941, 1944–1990 m. kovotojams už Lietuvos laisvę bei 1972 m. jaunimo antisovietinio 

pasipriešinimo organizatoriams ir dalyviams Vytauto pr. 91/14 (minint 40-ąsias R. Kalantos 

žūties metines).  

Suorganizuoti ir atlikti Macikų lagerio masinių kapaviečių ir palaidojimo vietų žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai (Armalėnų k. Šilutės r.). 

Išanalizuota ir apibendrinta istoriografinė medžiaga ir parengta istorinė pažyma apie Macikų lagerį. 

 

2012 M., ŽYMINT SVARBIAS NEGINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO 

SOVIETINEI OKUPACIJAI SUKAKTIS, ORGANIZUOTI RENGINIAI: 

 

Minėjimas LR ambasadoje Varšuvoje,  

skirtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečiui. Eksponuota paroda ir pristatytas 

naujas anglų kalba leidinys, skirtas sovietmečiu kovojusiai už tikėjimo laisvę ir persekiojamai 

Bažnyčiai „The Church in Soviet Lithuania“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Renginio dalyviai. Iš kairės: M. Kareniauskaitė, dr. K. Koženevska, T. B. Burauskaitė  

ir E. Peikštenis 
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Forumas-minėjimas „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“,  

skirtas 1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos laisvės lygos organizuoto viešo nesankcionuoto 

mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 25-mečiui paminėti. Rengta kartu su LR Seimo 

Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi, vyko LR Seimo Konferencijų 

salėje.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

 

 

            

 

            Forumo-minėjimo akimirka 
 

Plačiau žr. 1 priedą, p. 37. 
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II. SVARBIAUSIŲ DARBŲ,  
VYKDANT TĘSTINES ISTORINIŲ IR 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMAS, 
REZULTATŲ APŽVALGA 

 
 

Vykdant Centro įstatymu apibrėžtas funkcijas, daugiausia dėmesio buvo skiriama tęstinių 

istorinių ir specialiųjų programų vykdymui ir jų rezultatų skelbimui mokslinėse publikacijose bei 

konferencijų pranešimuose Lietuvoje ir užsienyje, vykdant edukacines programas bei kitais būdais 

pristatant visuomenei. Didžioji dalis specialiųjų programų rezultatų skirta teisėsaugos institucijoms. 

 

Programa „NACIŲ OKUPACIJA LIETUVOJE 1941–1944 m.“ 
 

Parengti ir publikuoti straipsniai:  

„Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 m.“;  

„Holokaustas Biržų apskrityje“; 

„Holokausto dalyvio socialinis portretas“;  

„Lietuvos gyventojų  stojimo į Kauno savisaugos batalionus 1941 m. vasarą ir rudenį 

motyvai“;  

„Jonas Ženauskas – 1940–1941 m. sovietų kalinys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, 

žydų gelbėtojas“;  

„Mirties konvejeris Paneriuose: budeliai ir aukos“; 

„Gelgaudiškio valsčius nacių okupacijos metais: faktai ir žmonės“; 

„1942 m. Memorandumas nacių valdžiai lietuvių istoriografijos kontekste“;  

„Šiaulių geto istorija ir Šiaulių žydų bendruomenės sunaikinimas“. 

Parengta ir perskaityta 11 pranešimų konferencijose ir seminaruose. 

 

Baigtas tyrimas dėl Lietuvos žydų asociacijos tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il 

paskelbtų lietuvių, kaltinamų prisidėjus prie žydų tautybės asmenų žudynių, pavardžių sąrašo. 

Remiantis archyviniais, kitais duomenimis nustatyta, kad iš Izraelio leidinyje minimų 4233 

asmenų žydų genocide dalyvavo 1070 (25,28 proc.). Pagal jų santykį su žydų genocidu, šie 

asmenys sąlygiškai suskirstyti į tiesioginius ir netiesioginius dalyvius. Nustatyta, kad iš jų 534 

asmenys tiesiogiai dalyvavo žydų žudynėse (juos šaudė), 536 asmenys su žydų žudynėmis susiję 

netiesiogiai (didesniu ar mažesniu mastu prisidėjo prie žudymo akcijų parengiamųjų darbų, saugojo 

suimtuosius ir egzekucijų vietas, realizavo nužudytų žydų turtą ir pan.). Atliekant šiuos tyrimus 

nustatyti dar 985 asmenys, kurie dalyvavo vykdant žydų genocidą, bet jų pavardžių nebuvo minėtame 

http://www.lithuanianjews.org.il/
http://www.lithuanianjews.org.il/
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tinklalapyje paskelbtame sąraše. Tyrimų rezultatas – nustatyti 2055 asmenys, dalyvavę žudant žydų 

tautybės asmenis. 

 

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

 

Parengti ir publikuoti straipsniai:  

 „Lietuvos sovietinė nomenklatūra kaip kontrolės objektas ir subjektas“; 

„Lietuvos miškininkų likimai“; 

„Sovietinis Lietuvos stačiatikių šventikų persekiojimas (1939–1958)“. 

Redaguota ir rengta vertimui į anglų kalbą kolektyvinė monografija „Lietuva 1940–1990 m.“ 

 
Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 m.“ 

 

Parengti ir publikuoti straipsniai:  

„Kalniškės mūšis: laisvės kovų paveikslo detalė“;  

„Nuo Lietuvos šaulių iki miško brolių: lokalios ginkluotos struktūros raidos tyrimas“. 

Parengta ir išleista knyga „Partizano keliu: partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai“.  

Parengta 1 recenzija moksliniam straipsniui „Partizanų baudžiamoji politika Varėnos krašte“. 

Parengta ir perskaityta 14 pranešimų konferencijose ir seminaruose. 

Rengiama spaudai: 

Tęstinio leidinio „Rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas“ 1-oji dalis; 

Tęstinio leidinio „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“ 

Dokumentų rinkinys. 1-asis tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ (kartu su 

Lenkijos tautos atminties institutu – IPN). 

 

Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“ 

 

Parengti ir perskaityti 4 pranešimai konferencijose.  

Rengiamas leidinys „Neginkluoto pasipriešinimo dalyvių vardynas“: suformuotos 158 

biografijos, surinkta bibliografija. 

  

  

Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“  

 

Paskelbti straipsniai: 

„Režimo priešininkų represavimo ir persekiojimo tendencijos po 1954 m.“;  
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„KGB tegevuse eripärast Leedus aastatel 1954–1990“ (Estijos leidinyje). 

Parengta ir išleista knyga – dokumentų rinkinys „KGB slaptieji archyvai. 1954–1991m.“ 

Parengti ir perskaityti 3 pranešimai konferencijose ir seminaruose.  

Tęsiami KGB dokumentų viešinimo darbai. Sukurti aiškinamieji tekstai, parengti ir įdėti į 

svetainę www.kgbveikla.lt 2258 nauji dokumentai (5563 skenuotų vnt.), 180 naujų KGB rezervistų 

bylų, papildytas KGB rezervo karininkų sąrašas (93 kortelės), medžiaga apie periferinių padalinių 

veiklą, informacija apie 80 agentų. 

 

 

 
Svetainės lankomumas per 2012 metus 

 

 

 

 
Svetainės lankomumas per 2012 m. gruodžio mėnesį 

 
Unikalių lankytojų skaičius per 2012 metus  128 268  
 
Svetainėje yra: 
 Dokumentų     2258 
 Rezervistų bylų    238 
 Patikrinta ir paskelbta iš registracijos žurnalo agentų  80  
 LSSR KGB vadovų ir pavaduotujų biografijų  112 
 LSSR KGB kadrinių darbuotojų rajonuose sąrašų  51  
 

Tęsiamas programos įgyvendinimas interneto svetainėje „KGB Baltijos šalyse. Dokumentai ir 

tyrimai“ (www.kgbdokuments.eu). Patalpinta 45 nauji dokumentai su anotacijomis. 

http://www.kgbdokuments.eu/
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Tęsiamas KGB bylų, saugomų LYA, tikrinimas, vadovaujantis Priėjimo prie Nacionalinio 

dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklių, patvirtintų LR 

Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 579. Patikrinta 316 bylų.  

  

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“  

 
Parengti ir publikuoti straipsniai: 

„Nuo Belgrado iki Madrido konferencijos“;  

„Dokumentai iš Stasio Žakevičiaus (Žymanto) archyvo“. 

 

Programa „LENKIJOS ANEKSUOTA RYTŲ LIETUVA 1920–1939 m.“ 
 

Parengtas straipsnis „Lietuvių švietimo problemos 1920–1939 m. Rytų Lietuvoje“. 

Rengiamas straipsnis „Vilnijos lietuvių padėtis 1920–1939 m. Lietuvos spaudos puslapiuose“ 

(kartu su LR Ambasada Lenkijoje ir organizacija „Karta“ (Lenkija) leidžiamam leidiniui). 

Plačiau žr. 2 priedą, p. 41. 
 

Programa „SPECIALIEJI OKUPACINIŲ REŽIMŲ VYKDYTŲ REPRESIJŲ TYRIMAI. 

ĮVYKIAI IR VYKDYTOJAI“ 

 

Tema „MGB agentų-smogikų spec. grupių nusikalstama veikla“: 

 Tiriant A. Ramanausko suėmimo aplinkybes identifikuoti 8 LSSR MGB–KGB agentai, 

nustatyti LSSR KGB Kauno valdybos 7-ojo poskyrio darbuotojai; 

Atliktas tyrimas dėl galimo N. Sokolovo dalyvavimo partizanų ir jų rėmėjų sulaikymo ir 

sunaikinimo akcijose; 

 Nagrinėta SSSR NKVD 4-os šaulių divizijos veikla 1944–1946 m.; 

 Tirtas Mikalajūnų šeimos apiplėšimas 1947 m. kovo 11–12 d.; 

 Surinkti archyviniai duomenys apie agentus ,,Karvelį“ ir ,,Putiną“; 

 Vykdytas tyrimas dėl agento ,,Karpukas“ identifikavimo. 

 

Tema „Holokaustas Lietuvoje“: 

 Ištirta P. Kasperovičiaus veikla, jam tarnaujant policijoje vokiečių okupacijos metais. 

 

Tema „Gyventojų trėmimai“: 

Atlikti tyrimai dėl trėmimų: 

iš Klaipėdos 1951–1953 m. ir H. Vaigausko veiklos trėmimo operacijoje,  
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iš Ukmergės r. 1951m. ir J. Brazausko veiklos trėmimo operacijoje; 

iš Šiaulių r. 1951 m. ir J. Rumeikos veiklos trėmimo operacijoje; 

 dėl O. Lučinskaitės, J. Cirtauto ir kt. asmenų trėmimo; 

 Nustatyti LSSR MGB pareigūnai, prisidėję tremiant Bajerčių, Reinartų, Bacevičių, 

Jablonskių ir kt. šeimas. 

 

Tema „Ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo slopinimas“: 

Atlikti tyrimai: 

dėl ,,Viesulo“ būrio partizanų persekiojimo ir naikinimo; 

dėl 1945 m. lapkričio 10 d. Gaurės operacijos ir joje dalyvavusių partizanų; 

dėl „Barzdos“ būrio sunaikinimo Zarasų aps. Salako vls. 1944 m. gruodžio mėn. 

 

Tema „Sovietų valdžios organizuotas ir vykdytas Lietuvos disidentų persekiojimas“: 

Atlikti tyrimai ir parengtos 27 istorinės-archyvinės pažymos apie neginkluoto 

antisovietinio pasipriešinimo dalyvių persekiojimą; 

Toliau rinkta archyvinė ir memuarinė medžiaga apie kun. J. Zdebskio atžvilgiu taikytas 

agentūrines-operatyvines, specialiąsias ir kitas priemones, apie autoavarijos, kurios metu 

kunigas žuvo, aplinkybes. 

 

Tema „Tuskulėnų parko teritorijoje palaidotų asmenų veiklos tyrimai“: 

Atlikti tyrimai ir parengtos biografinės pažymos apie 27 asmenis, sušaudytus KGB 

vidaus kalėjimo šaudymo kameroje 1944–1947 m., kurių palaikai užkasti Tuskulėnų rimties 

parko teritorijoje. 

 

Tema „MGB–KGB pareigūnų biografijos, jų veikla“ 

Pagal prokuratūrų paklausimus paruošti raštai apie 1100 asmenų, dirbusių LSSR MVD–

MGB pareigūnais, tikslinti jų anketiniai duomenys. 

   

 

Programa „BENDRI NEGRĮŽTAMIEJI ŽMONIŲ NUOSTOLIAI LIETUVOJE 1944– 

1953 m.“ 

 

Tema „Gyventojų nužudymų 1944–1953 m. tyrimas“: 

Tyrimas dėl partizanų ir gyventojų naikinimo 1945 m. balandžio mėn. Marijampolės 

apskrityje;  

Tyrimas dėl J. Klimo ir Lavoriškių lietuvių mokyklos mokytojo nužudymo 1944 m.; 
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Tyrimai dėl V. ir Z. Žitkevičių, S. Augūnaitės ir kt. asmenų žūčių; 

Atliktas tyrimas ir parengtas mokslinis straipsnis „Partizanų baudžiamoji politika 

Varėnos krašte“. 

Plačiau žr. 3 priedą, p. 51. 

 
 
Programa „MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI“ 

  
Parengta ir išleista tęstinio leidinio-vardyno „Lietuvos gyventojų genocidas“ 1949 m., IV 

tomo pirma knyga (A–M), 104 sp. l., 21,8 tūkst. represuotų asmenų.  

IV tomo 1–2 knygų duomenų bazė papildyta duomenimis iš baudžiamųjų bylų ir baudžiamųjų 

bylų kartotekos (BBK), iš tremties bylų, partizanų katalogo, iš gautų anketų ir kitų šaltinių – iš 

viso duomenimis apie 12 138 asmenis; 

Anksčiau išleistų Vardyno I, II, III tomų duomenų bazės papildytos duomenimis apie 1282 

asmenis iš archyvinių bylų, asmens anketų bei kitų šaltinių; 

Duomenys surinkti, išanalizuoti ir suvesti į Vardyno duomenų bazes iš 1335 baudžiamosios 

bylos (2276 arch. vienetai), iš 2011 tremties bylų, 221 Rezistentų teisių komisijos sudarytos 

bylos; 

Surinkta nauja informacija apie 530 partizanų, duomenys suvesti į partizanų duomenų bazę. 

Tęsiamas duomenų bazės pildymas ir tikslinimas vardyno IV tomo antrai knygai (N–Ž). 

Toliau pildomos, koreguojamos duomenų bazės: 

Nuo sovietinio režimo nukentėjusieji Lietuvos gyventojai (iki 2012 m. gruodžio 31 d. 

sukaupti duomenys apie 178 tūkst. asmenų); 

Ginkluoto pasipriešinimo dalyviai (iki 2012 m. gruodžio 31 d. sukaupti duomenys apie 

47 530 asmenų); 

Represijų vykdytojų (iki 2012 m. gruodžio 31 d. sukaupti duomenys apie 17,7 tūkst. 

asmenų). 

        Plačiau žr. 4 priedą, p. 56. 
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III. TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS 

 
 

 Dalyvauta tarpinstitucinių darbo grupių veikloje: 

Centro generalinė direktorė vadovavo LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu 

Nr. 568 sudarytai Vyriausybinei komisijai „Dėl žalos, padarytos Lietuvos Respublikai 1940–1991 m. 

buvusios TSRS ir 1991–1993 m. – Rusijos Federacijos kariuomenės, apskaičiavimo“, kuri atliko 

Vyriausybės pavedimą ir pateikė siūlymus Vyriausybei dėl derybinių nuostatų ir veiksmų plano 

įgyvendinant LR įstatymą „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1486). 

Komisijos suformuluoti siūlymai buvo priimti Vyriausybės pasitarime 2012 m. rugsėjo 25 d. 

Centro generalinė direktorė vadovavo LR Vyriausybės 2012 m. balandžio 16 d. nutarimu 

Nr. 105 sudarytai darbo grupei koordinuoti Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo įamžinimą 

Macikų karo belaisvių stovyklų teritorijoje. Buvo organizuoti ir įvykdyti Macikų lagerio masinių 

kapaviečių ir palaidojimo vietų žvalgomieji archeologiniai tyrimai Armalėnų k. (Šilutės r.) bei 

išanalizuota ir apibendrinta istoriografinė medžiaga apie Macikų lagerį. 

Įvykdytos Kultūros ministerijos tarpinstituciniame tremtinių ir politinių kalinių kapų ir 

palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros veiklos plane (patvirtintame LR Vyriausybės 

2011 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 686) numatytos priemonės: sukurta ir tvarkoma tremtinių ir 

politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų bazė ir vieša prieiga prie 

jos.  

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 

Sutartis su Lietuvos kariuomene. Įsipareigota bendradarbiauti rengiant projektą „Bandymai 

prasiveržti pro „geležinę uždangą“ sovietinės okupacijos metais – pilietinio pasipriešinimo ir 

rezistencinės kovos tęstinumas bei sovietinės santvarkos neigimas“; 

Sutartis su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Sutarta bendradarbiauti 

įgyvendinant istorinės tematikos projektus ir renginius, ugdančius Lietuvos piliečių patriotines ir 

pilietines nuostatas; 

Sutartis su projektą „Misija Sibiras“ organizuojančiu Labdaros ir paramos fondu „Jauniems“. 

Įsipareigota teikti informaciją ir padėti pagilinti istorines žinias jaunimo ekspedicijų dalyviams. 

   

Dalyvauta tarptautinių darbo grupių ir institucijų veikloje:  

Europos atminties ir sąžinės Platformos renginiuose:  

Konferencijoje „Komunizmo nusikaltimų teisinis reglamentavimas“ Briuselyje (Belgija); 

Konferencijoje bei apskritojo stalo diskusijoje „XX amžiaus totalitarinių režimų aukos“ 

Budapešte (Vengrija);  
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Apskritojo stalo diskusija Budapešte 

 

Seminare „Totalitarizmas Europoje – skaitiniai mokykloms ir kilnojamoji paroda“ Berlyne  

(Vokietija).  

 

Europos atminties ir sąžinės Platformos projektuose:  

Parengta medžiaga stendams apie Lietuvą Platformos kilnojamajai parodai „Totalitarizmas  

Europoje. Fašizmas – Nacizmas – Komunizmas“; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodos fragmentas 
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Parengti partizano Juozo Lukšos-Skirmanto ir geto kalinės bei tremtinės Julijanos Zarchi 

biografiniai tekstai Platformos rengiamai skaitinių knygai Europos Sąjungos šalių mokykloms. 

Europos Komisijos seminare „Atmintis ateičiai“ Kopenhagoje. 

Lietuvos ir Rusijos istorikų komisijoje bei Tarptautinėje komisijoje nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Dalyvauta susitikimuose su Lenkijos, Latvijos, 

Estijos, JAV, Vokietijos, Vengrijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos specialistais, 

diplomatais ir politikais.  

Tęsiamas ir plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas: su Estijos nacionaliniu muziejumi, 

Latvijos valstybiniu archyvu, Lenkijos tautos atminties institutu (Lenkija), Centru KARTA (Lenkija), 

Totalitarinių režimų studijų institutu (Čekija), 1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutu, 

Ukrainos tyrimo institucijų atstovais. Vykta į Londoną užmegzti ryšių su Jungtinės Karalystės 

muziejų specialistais ir istorikais.  

Nuolatos palaikomi ryšiai su tremtinių lietuvių bendruomenėmis. 2012 metais lankytasi 

Krasnojarske, kur vyko renginiai, skirti Krasnojarsko krašto lietuvių kultūros bendrijos 

„LITUANICA“ veiklos 20-mečiui. Dalyvauta ir skaitytas pranešimas Jakutijos lietuvių bendrijos 

„Gintaras“ Jakutsko mieste surengtoje tarptautinėje konferencijoje ,,Didžiosios tremties 70-metis 

Jakutijoje“, skirtoje didžiųjų netekčių 70-osioms metinėms paminėti. Iškilmingame posėdyje, 

skirtame represijų aukoms atminti bei lietuvių ir jakutų tremtinių tarpusavio pagalbai ir paramai, 

gausiai dalyvavo Jakutijos lietuvių bendruomenė, Čiurapčos rajono tremtiniai jakutai, įvairaus 

visuomeninio ir tarnybinio lygio Jakutijos atstovai: Socialinių reikalų ministerijos, Tautybių 

departamento, visuomeninių organizacijų ir kultūros asociacijų, mokslininkų, kraštotyrininkų, 

spaudos ir informacinių priemonių atstovai. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Konferencija Jakutske  
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Su Genocido aukų muziejaus ekspozicijomis susipažino 20 oficialių delegacijų iš Lietuvos ir 

užsienio valstybių: Monako princas Albertas II su žmona princese Charlene, NATO tarptautinio 

karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Jürgen Bornemann ir kt. Tarp muziejaus 

užsienio svečių buvo ir rašytoja Rūta Šepetys su „Penguin Group“ redaktore Tamra Tuller. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              Tamra Tuller ir Rūta Šepetys su muziejaus ekskursijų vadove Milda Ramanauskaite 

 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse lankėsi Vengrijos premjeras Viktoras 

Orbanas, kurį lydėjo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečiai apžiūri Tuskulėnų memorialinį kompleksą 

 

Parengtos 3 paraiškos paramai gauti projektams pagal Europos Sąjungos programos „Europa 

piliečiams“ ketvirtą veiksmą „Gyva Europos atmintis“. 
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Centro kilnojamosios parodos eksponuotos Lietuvos bibliotekose, muziejuose, mokyklose – 
iš viso 37 vietose. 3 Centro kilnojamosios parodos eksponuotos užsienyje. 

Tautos atminties instituto Janušo Kurtykos edukacijos centre Varšuvoje (Lenkija) eksponuota 

kilnojamoji paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–

1958 m.“; 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Varšuvoje eksponuojama paroda 

 

Konferencijos „XX amžiaus totalitarinių režimų aukos“ metu Budapešte (Vengrija) gatvėje 

priešais Teroro muziejų eksponuota kilnojamoji paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis 

pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“; 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

B 
 

Budapešte eksponuojama paroda 
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Tiuringijos žemės Landtage Erfurte (Vokietija) eksponuota kilnojamoji paroda „Smurto 

kronika: Lietuva 1939–1941 m.“  

Paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–

1958 m.“ virtualiu būdu eksponuota lituanistinėje bibliotekoje Los Angeles (JAV). 

 

Plačiau žr. 7 priedą, p. 64. 
 
Centro darbuotojai dalyvavo 20 konferencijų ir seminarų, skaitė 24 pranešimus 

2 lentelė 

Renginio tema Rengėjas, vieta Pranešimo autorius 

Konferencija „Tiesos žodis – kelias į 
laisvę: 1972–1988 m. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika“  

LR Seimas, LGGRTC, 
Vilnius 

T. B. Burauskaitė, 
M. Kareniauskaitė 

Forumas „Tiesos sakymas griaunant 
blogio imperiją“ 

LR Seimas, LGGRTC, 
Vilnius 

T. B. Burauskaitė, 
M. Kareniauskaitė 

Konferencija „Istorija ir šaltiniai“  IPN, Pisz’as, Lenkija A. Bubnys 
Konferencija „Kauno pilies gynybai – 
650“  

VDU, Kaunas A. Bubnys 

Konferencija „Lietuvių tautos savigarbos 
ir pilietinės drąsos diplomatinis 
dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje 
Antrojo pasaulinio karo metais“ 

Marijampolė A. Bubnys 

Konferencija „Lietuvos muziejai: nuo 
Dionizo Poškos iki Valdovų rūmų“  

Lietuvos muziejų 
asociacija, Vilnius 

D. Lauraitienė 

Konferencija „Pasipriešinimas šiapus ir 
anapus geležinės uždangos“  

Panevėžys D. Juodis, 
K. Burinskaitė 

Konferencija „Iš tremties į tremtį“ Jakutijos lietuvių 
bendruomenė, kaimo 
administracija, 
Respublika Sacha, 
Jakutskas 

T. B. Burauskaitė 

Konferencija-minėjimas „Juozo 
Brazaičio mokslinė, švietėjiška, 
rezistencinė ir politinė veikla“  

LR Seimas, URM, 
Kaunas 

A. Bubnys 

Konferencija „XX amžiaus totalitarinių 
režimų aukos“ 

Budapeštas, Vengrija T. B. Burauskaitė 
 

Konferencija „Atmintis ateičiai“ Europos komisija, 
Kopenhaga 

T. B. Burauskaitė  

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: 
emigracijos patirtys XIX–XX a.“ 

Panevėžio kraštotyros 
muziejus 

D. Juodis 

Konferencija „Ukrainiečių sukilėlių 
armija Centrinės ir Rytų Europos 
nacionalinės-išsivaduojamosios kovos 
kontekste“  

Lvovas, Ukraina D. Juodis  

Mokslinė sesija Balstogės universitete  Balstogės universitetas, 
Lenkija 

V. Stonytė  

Seminaras „Totalitarizmas Europoje – 
skaitiniai mokykloms ir kilnojamoji 
paroda“ 

Europos atminties ir 
sąžinės platforma, 
Berlynas 

T. B. Burauskaitė  



22 
 

Konferencija „Baltijos šalys ir Europa 
SSRS karinėje galioje“ 

Latvijos okupacijos 
tyrimo draugija ir 
Europos parlamento 
narė Inese Vaidere, 
Ryga 

D. Juodis 

Konferencija „Nelegalios spaudos 
fenomeno Lenkijos Liaudies 
Respublikoje palyginimas su Savilaidos 
istorija Sovietų bloko šalyse po 1956 
metų“ 

Tautos atminties 
institutas (IPN), 
Varšuva, Lenkija 

M. Kareniauskaitė  

Seminaras „Holokausto Europoje istorija, 
žmogaus teisės ir tolerancija šiandien“  

Šiaulių universitetas, 
Šiauliai 

A. Bubnys 

Seminaras „Lietuvos laisvės kovų 
istorijos dėstymo metodai, remiantis 
pagrindiniais istorijos šaltiniais“ 

Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras ir 
LPKTS, Kaunas 

D. Juodis 

Konferencija „Lietuvių tautosakos 
rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir 
sklaida“  

Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 
Vilnius 

R. Driaučiūnaitė, 
B. Panumienė 

 
Dalyvauta įvairiuose renginiuose, parengta ir perskaityta 21 pranešimas: 

   3 lentelė 

Tema Renginio pavadinimas, 
organizatoriai, vieta,  

Pranešimo autorius 

„Holokaustas Biržų apskrityje“ Mokytojams ir 
moksleiviams 
holokausto aukų 
minėjime, Biržai 

A. Bubnys 

„1941 m. Birželio sukilimas Obelių 
valsčiuje“ 
 

Paminklo sukilėliams 
atidengimas, Obeliai 

A. Bubnys 

„1939 m. Lietuvoje internuotieji lenkai“ Parodos atidarymas 
Lietuvos Respublikos 
Seime 

A. Bubnys 

„1948 m. tremtis“ 1948 m. tremties 
metinių minėjimo 
renginyje prie paminklo 
Aukų g., Vilnius 

D. Juodis 

„Jiezno krašto partizanai“ 
 

1941 m. birželio 14 d. 
trėmimų minėjimas, 
Jieznas, Prienų r. 

D. Juodis 

Konferencija „150 Varėnos istorijos 
minučių“  

Varėna A. Bubnys 

„Partizanų karo medicina“ Lietuvos kariuomenės 
karo medicinos tarnyba, 
Kaunas 

D. Juodis 

Konferencija-minėjimas „Krasnojarsko 
lietuvių bendruomenei – 20 metų“ 

Krasnojarsko lietuvių 
bendruomenė, 
Krasnojarskas, RF 

T. B. Burauskaitė 
 

„Aviatoriai – Lietuvos laisvės 
kovotojai“ 
 

LPKTS Jaunosios 
kartos sąskrydis, 
Raudondvaris, Kauno r. 

D. Juodis 
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„Sovietų saugumas prieš Didžiąją kovą“ Elektrėnų savivaldybė ir 
Abromiškių 
bendruomenė 

D. Juodis 

„Vyriausiasis partizanų vadas Jonas 
Žemaitis-Vytautas“ 

Prezidentų ąžuoliukų 
sodinimo šventė, 
Ignalinos r. 

T. B. Burauskaitė 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai 
40“  

Minėjimas Lietuvos 
ambasadoje Varšuvoje, 
Lenkijoje 

T. B. Burauskaitė, 
M. Kareniauskaitė, 
E. Peikštenis 

„Sovietinių represinių struktūrų veikla, 
slopinant partizaninį pasipriešinimą“ 

„Partizanų  laužai“, 
Lietuvos liaudies buities 
muziejus 

D. Juodis 

„Genocido aukų muziejaus istorija, 
eksponatų kaupimas, edukacinė veikla“ 
 

Lietuvos politinių 
kalinių bendrijos 
„Kolyma“ konferencija, 
Vilnius 

R. Driaučiūnaitė 

„Karo nusikaltimų ir genocido Antrojo 
pasaulinio karo metais bylų tyrimo 
problematika”, „Komunistų partijos ir 
represinių bei teisėtvarkos struktūrų 
nusikalstama veikla prieš Lietuvos 
žmonės 1940–1991 m.“ 

Seminaras 
„Nusikaltimai 
žmoniškumui ir karo 
nusikaltimai: istoriniai 
ir teisiniai aspektai“ 
Nacionalinės teismų 
administracijos 
mokymo centre,  
Molėtai 

A. Bubnys, 
K. Burinskaitė 
 

,,Ginkluotos rezistencijos 1944–1953 m. 
Lietuvoje taktika“ 
 

Varėnos r. Karaviškių k. 
visuomeninės 
organizacijos 
,,Vanagas“ stovykloje 

V. Pakarklytė 

Paskaita Vasario 16-osios proga Karo akademija, Vilnius R. Narvydas 
„Okupacinė žala ir jos atlyginimo 
klausimas šiandieninėje Lietuvoje“ 

Konferencija „Lietuvių 
tremtinių ir jų 
palikuonių 1941–2011 
m. sukurtos vertybės 
Rusijos valstybės 
naudai“, Šiauliai  

V. Juozevičiūtė 
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IV. MEMORIALINIO DEPARTAMENTO  
VYKDYTŲ PROGRAMŲ REZULTATAI 

 
 
 

EDUKACINĖ VEIKLA 

 
Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“ 

Surengtas 13-asis nacionalinis moksleivių kūrybos konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“, kuriame dalyvavo 1020 mokinių iš Lietuvos ir Punsko (Lenkija) mokyklų. 

Konkursui pateikta: 699 piešiniai, 48 maketai, 11 dainų, 159 rašiniai, 21 filmas, 7 nuotraukos.  

Konkurso laureatai pagerbti tradiciniame dviejų dienų renginyje: Vilniaus mokytojų namuose 

surengtas laureatų apdovanojimas, pravestos ekskursijos LR Seime, Prezidentūroje, po Vilniaus 

senamiestį, surengta vakaronė „Lietuvių namuose“. 

Konkurso laureatams, užėmusiems I ir II vietas, surengta ekskursija į Europos Parlamentą 

Strasbūre. 

Konkurso dalyviams surengta pažintinė-istorinė vasaros stovykla „Vyčio partizanų 

apygarda“. Programa parengta ir suderinta su LR kariuomenės Karaliaus Mindaugo motorizuoto 

pėstininkų bataliono vadovybe ir S5 skyriumi. Stovykloje dalyvavo 44 moksleivių konkurso dalyviai. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Stovyklos dalyviai    
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Ekskursijos dalyviai Strasbūre 
 

Plačiau žr. 5 priedą, p. 59. 

 

 

Programa „ATVERTA ISTORIJA“ 

Per 2012 m. Genocido aukų muziejuje apsilankė 10 867 moksleiviai, iš jų 4064 – Tuskulėnų  
memorialiniame komplekse; 
pravestos 397 ekskursijos moksleiviams, iš jų 91 Tuskulėnų memorialiniame komplekse;  

pravesta 140 edukacinių užsiėmimų, iš jų 28 Tuskulėnų memorialiniame komplekse; 

surengta 81 dokumentinio filmo peržiūra, iš jų 29 Tuskulėnų memorialiniame komplekse.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edukacinio užsiėmimo akimirka  Ekskursija 

 

 

 



26 
 

Pravestos gyvosios istorijos pamokos, edukaciniai užsiėmimai išvykose:  

Lozoraičio, Šv. Kazimiero ir Julijanavos vidurinėse mokyklose ir „Saulės“ gimnazijoje  

Kaune;  

Dieveniškių Ryto gimnazijoje (2 kartai), Baltosios Vokės (2 kartai) ir Jašiūnų (2 kartai)  

vidurinėse mokyklose (Šalčininkų r.); 

Lietuvos krikščioniško fondo Vaikų dienos centre Ginkūnuose (Šiaulių r.); 

Vydūno gimnazijoje Šilutėje; 

Šiaulių universiteto ir „Romuvos“ gimnazijose Šiauliuose; 

Stasio Šimkaus pagrindinėje mokykloje Seredžiuje (Jurbarko r.). 

 

Edukacinių programų sklaida 

Centre vykdoma edukacinė bei parodinė veikla pristatyta: 

Panevėžyje vykusioje konferencijoje „Istorinė atmintis gyvųjų lūpomis“; 

LGGRTC surengtame seminare mokytojams „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir  

rezistencijos tyrimo centre“. Dalyvavo 57 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seminaro mokytojams akimirka 

 

Parengtas informacinis pranešimas apie Centro vykdomą edukacinę veiklą ir išplatintas Alytaus, 

Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos, Vilniaus apskričių 

švietimo įstaigoms. 

 

Parengta informacija apie Centro vykdomas edukacines programas Lietuvos muziejų asociacijos 

vykdomam projektui „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 

mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (www.muziejuedukacija.lt.).  

 

http://www.muziejuedukacija.lt/
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Parengtas programos „Okupacijų istorija jaunimui“ bukletas (A5) su konkurso simbolika ir mokinių 
darbais ir informacija. 

 
Surengta konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų 10 parodų Lietuvoje 

(iš jų 1 – virtuali).  
 

 

MUZIEJINĖ VEIKLA 
 

VYRIAUSYBINĖS PROGRAMOS INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMAS 
TUSKULĖNŲ MEMORIALINIAME KOMPLEKSE 

 
Ištirti istoriniai bei archyviniai šaltiniai ir parengta teminė medžiaga ekspozicijos 

„Projektas – homo sovieticus“ pirmajam etapui „Prisiminimų alėja“, istorinių asmenų ir 

apibendrintų charakteringų sovietinio laikotarpio personažų eskizai. 

Sukurta ir suderinta žaidimo paaugliams koncepcija ir scenarijus, atrinkta ir perduota 

žaidimo paaugliams kūrėjams ikonografinė medžiaga (521 vnt. skaitmeninių eksponatų kopijų). 

Parengta ekspozicijų ir recepcijos įrengimo architektūrinės ir techninės dalies specifikacija. 

Ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ temoms „Sovietinės kasdienybės pilkuma“, 

„Tradicinių moralės ir etikos normų erozija“, „Ateizacija“, „Tautinio tapatumo transformacija“, 

„Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas“ nuskenuoti 36 nuotraukų albumai ir suklasifikuota ikonografinė 

medžiaga (1130 vnt.).  

Ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ terminalai papildyti 623 asmenų dokumentais, 

nuotraukų skaitmeninėmis kopijomis (4122 vnt.) su jų aprašais lietuvių ir anglų kalbomis, 7 naujais 

vaizdo siužetais, režisierių V. Damaševičiaus ir J. Matonio dokumentiniu filmu „Tuskulėnų 

paslaptis“ su subtitrais anglų k. 

Plačiau žr. 6 priedą, p. 61. 

 
 

RENGINIAI 

 

2012 m. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

vyko 44 visuomenei skirti renginiai: atvirų durų dienos, knygų, filmų, parodų pristatymai, susitikimai 

su įdomiais žmonėmis ir kt. 

Nemokamas ekspozicijų ir parodų lankymas vyko atmintinomis ir valstybinių švenčių 

dienomis: sausio 12–13 d., vasario 16 d., kovo 11 d., gegužės 12–13 d., gegužės 18 d., birželio 14–
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15 d., rugpjūčio 23 d., rugsėjo 1–2 d., rugsėjo 14 d., rugsėjo 23 d., lapkričio 1–2 d. (tik Tuskulėnų 

rimties parko memorialiniame komplekse). 

Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė jau tradicine tapusi „Muziejų naktis“ – naktinėje 

programoje dalyvavo daugiau nei 1500 žmonių (Genocido aukų muziejuje apsilankė 1023, 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse – 486 lankytojai).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Muziejų nakties“ akimirkos 
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NAUJOS PARODOS 

 

„Atiduok Tėvynei, ką privalai“  

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale Minaičių k. (Radviliškio r.) parengta ir atidaryta 

paroda-ekspozicija, skirta 1949 m. Lietuvos partizanų vadų suvažiavimui ir LLKS tarybos Vasario 

16-osios Deklaracijai.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parodos-ekspozicijos fragmentas 

 

„Partizano keliu: Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915–1952)“ 

Kilnojamoji paroda, skirta 60-osioms J. Paliūno-Ryto žūties metinėms atminti.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parodos fragmentas 
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„1939–1940 metais Lietuvoje internuoti lenkai“ 

Bendra Lenkijos tautos atminties instituto, Centro ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Parodos atidarymas LR Seime 

 

„Gulag‘as. Vieno lagerio istorija“  

Permės memorialinio centro muziejaus „Permė-36“ kilnojamoji paroda, parengta lietuvių k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Parodos fragmentas 

 
Plačiau žr. 7 priedą, p. 64. 
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KITŲ MEMORIALINIO DEPARTAMENTO PROGRAMŲ  
VYKDYMAS 

 
 
 

Programa „MEMORIALINIŲ VIETŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ 
INVENTORIZACIJA IR SĄVADO SUDARYMAS“  

 
Inventorizuota, suvesta ir patikslinta kompiuterinės duomenų bazės medžiaga (papildyti 

įpaminklintų vietovių ir statinių sąrašai, sutvarkytos nuskenuotos paminklų ir statinių nuotraukos) – 

140 objektų.  

Pagal valstybinių, visuomeninių organizacijų ir juridinių asmenų prašymus paruošta 17 

istorinių-archyvinių pažymų. 

Paruošta 14 istorinių-archyvinių pažymų KPC dėl objektų perrašymo į Kultūros vertybių 

registrą. 

Centro internetiniam puslapiui toliau teikti vietovių ir statinių sąrašai, skenuotos paminklų ir 

statinių nuotraukos.  

 

Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“ 
 

Gauti atsiminimai ir fiksuota 60 naujų tremties ir kalinimo vietų.  

Gauti 53 prisiminimų rankraščiai, 3 asmenų atsiminimai įgarsinti.  

Išnagrinėta ir suklasifikuota 1384 rankraščiai bei laiškai su papildoma informacija. Parašyta 

205 laiškai su papildomais klausimais asmenims.  

Apsilankė 96 asmenys.  

Gautos 2052 nuotraukos (skolintos bei dovanotos). Dėl jų duomenų tikslinimo išsiųsta 116 

laiškų. Pateikėjams grąžintos 1545 nuotraukos.  

Paruošta (identifikuota bei aprašyta) 3742 fotografijos ir negatyvai perdavimui GAM. 

Suderinti perdavimo aktai ir perduota 1007 fotografijų bei negatyvų.  

Gauta 800 įvairių eksponatų, kurie aprašyti ir su sąrašu perduoti į GAM. 

Iššifruota 83 valandos įgarsintų asmenų atsiminimų. 

 
Programa „GYVOJI ATMINTIS“  

Nufilmuoti 33 Lietuvos laisvės kovotojų, tremtinių ir istorinių įvykių liudytojų prisiminimai. 

Kompleksinių ekspedicijų metu, LYA bylose, privačiose kolekcijose surasta, nuskenuota ir 

perduota į Genocido aukų muziejaus fondus apie 200 istorinių fotografijų.  

Iššifruota 74 val. trukmės atsiminimų (173 vnt.) garso įrašų, nuskenuota 5566 lapų 

dokumentų. 
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Surinkti duomenys apie 60 Lietuvai nusipelniusius asmenis, apsvarstytos jų kandidatūros 

valstybės apdovanojimams, Prezidentūros Apdovanojimų tarybai pateikta 12 teikimų ir 4 lydraščiai.  

Filmuoti ir fotografuoti renginiai: 

Iškilmingas partizanų palaikų perlaidojimas Rietave; 

Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūties 60-ies metų minėjimas Zervynų 

miške. 

Koordinuoti archeologiniai tyrimai Zervynų miške (Varėnos r.) ir Dusetų miestelyje Dusetų 

miestelyje (Švenčionių r.). 

      Plačiau žr. 8 priedą, p. 67. 
 

 

ĮAMŽINIMO DARBAI IR PROJEKTAI 

 

Dalyvauta kartu su Kultūros ministerija detalizuojant Lietuvos laisvės kovotojų atminimo 

įamžinimo Lukiškių aikštėje meninės idėjos projekto konkurso sąlygas. 

Dalyvauta sudarant LR užsienio reikalų ministerijos koordinuojamo represuotų Lietuvos 

diplomatų atminimo įamžinimo priemonių planą, teikti siūlymai.  

Dalyvauta darbo grupėse ir teikti siūlymai: 

rengiant žuvusiųjų ir nužudytų asmenų palaikų paieškos ir laidojimo vietų įamžinimo 

įstatymo projektą (LR kultūros ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. ĮV-670); 

dėl tremties ir rezistencijos muziejinių objektų ir atkurtų laisvės gynėjų slėptuvių 

išsaugojimo (Ministro Pirmininko 2012 m. vasario 14 d. potvarkis Nr. 54); 

dėl Sverdlovske 1942 metais sušaudytų LR Vyriausybės ir Seimo narių žūties atminimo 

įamžinimo (Ministro Pirmininko 2012 m. rugpjūčio 31 d. potvarkis Nr.238); 

dėl rezistencijos kovų atminimo ženklų Anykščių rajone išsaugojimo ir pritaikymo 

turizmui (Anykščių r. savivaldybės Administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 12 d. 

įsakymas Nr. AĮ-413); 

LR Seimo narės V. V. Margevičienės inicijuotuose pasitarimuose dėl 1941 m. sukilėlių 

kapų nustatymo ir Kauno Senųjų kapinių teritorijos tvarkymo. 

Pastatyti atminimo ženklai: 

Alytaus r. Daugų sen. Atžalyno k. (iniciatoriaus V. Mačionio lėšos); 

Alytaus r. Alytaus sen. Radžiūnų k.; 

Kupiškio r. Skapiškio sen. Stukonių k.; 

Jurbarko r. Šimkaičių sen. Kalupių k.; 

Kėdainių r. Sosių miškas, 117 kvartalas; 

Panevėžio r. Pašilių miškas, 155 kvartalas;  
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Rietavo r. Žadvainių miškas, 29 kvartalas; 

Varėnos r. Burokaraisčio k. 

Įrengta 1 atminimo lenta Druskininkuose, I. Fonbergo g. 15. 

Pastatytas antkapinis paminklas Nevarėnų (Telšių r.) bažnyčios šventoriuje perlaiduotiems 

Žemaičių apygardos partizanams. 

Suprojektuota memorialinė lenta Kaune, skirta 1940–1941, 1944–1990 m. kovotojams už 

Lietuvos laisvę bei 1972 m. jaunimo antisovietinio pasipriešinimo organizatoriams ir dalyviams 

Vytauto pr. 91/14 (minint 40-ąsias R. Kalantos žūties metines) 

Plačiau žr. 9 priedą, p. 70. 
 

 

 

 

V. LEIDYBA 
 

 

Parengta ir išleista: 

du mokslinio žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ numeriai;  

septyni planiniai leidiniai; 

du kartotiniai leidiniai (anglų k.). 

Centro leidiniai platinti ir viešinti knygų mugėse, įvairiuose teminiuose renginiuose – iš viso 

dalyvauta 3 knygų mugėse ir 21 renginyje viešinant ir platinant naujas Centro knygas.  

Naujos knygos pristatytos žiniasklaidoje: interneto svetainėse, žurnaluose ir laikraščiuose. 

Už parduotas knygas per metus gauta 81 452,24 Lt, išplatinta (parduota, dovanota) apie 10 

tūkst. egz. 
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Plačiau žr. 11 priedą, p. 77. 
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VI. PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ 
KOMISIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 
4 lentelė 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Plačiau žr. 10 priedą, p. 72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eil. 
Nr. 

 
 

Darbo pavadinimas 
 
 

 Asmenų 
 sk. 
 

 

1.  
 

 
Apsvarstyta prašymų dėl kario savanorio ir  laisvės kovų dalyvio teisinio 
statuso pripažinimo 

 
392 

 

 

Iš jų: 
- pripažintas Kario savanorio statusas 
- nepripažintas Kario savanorio statusas 
- pripažintas Laisvės kovų dalyvio statusas 
- nepripažintas Laisvės kovų dalyvio statusas 

 
269 
81 
21 
21 

 

2. 
 
Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio 
statuso pripažinimo 

 
886 

 

 Pripažinta statusų 
Iš jų: 
- Politiniams kaliniams 
- Tremtiniams 
- Represuotiesiems 
- Nukentėjusiesiems 
- Perkeltiesiems 
- Buvusiems beglobiams vaikams 
Nepripažinta statusų 

757 
 
17 
408 
3 
306 
4 
19 
129 

 



36 
 

VII. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2012 m. 
 
 

1.  Programos „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“ vykdymui  

2012 m. Centras gavo ir panaudojo 5 576 220,28 Lt asignavimų , iš jų: 

5 268 614,15 Lt valstybės biudžeto asignavimų iš numatytų 5 272 000,00 Lt (t. y. 

359.642,90 Lt daugiau nei 2011 m.); 

307 606,13 Lt specialiųjų pajamų įmokų iš numatytų 361 800,00 Lt (t. y. 581.486,67 Lt 

mažiau nei 2011 m.). 

2. 16 483,60  Lt Centras gavo ir panaudojo dotaciją iš Europos Sąjungos komisijos agentūros. 

 

TIKSLINĖS LĖŠOS  

Centras iš Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos pagal Istorinės atminties 

puoselėjimo 2012 metų priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 

7 d. nutarimu Nr. 269, remiantis biudžeto lėšų naudojimo sutartimi, gavo ir panaudojo 19991,62 Lt 

Macikų karo belaisvių stovyklų masinių kapaviečių ir palaidojimo vietų (Šilutės r. sav.) žvalgomųjų 

archeologinių tyrimų organizavimui. 

 

SPECIALIOSIOS LĖŠOS  

Centras 2012 m. į valstybės biudžetą įmokėjo 319 282,32 Lt gautų įplaukų už suteiktas paslaugas, 

o atgal programos vykdydui atgavo ir išleido 307 606,13 Lt.  
5 lentelė 

Specialiųjų lėšų rūšis 
2012 m. pajamos 

(tūkst. Lt) 

Gauta pajamų už parduotus Centro leidžiamus leidinius, kompaktinius 
diskus 

81 452,24 
 

Gauta pajamų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties 
parko memorialinio komplekso paslaugas 

237 830,08 
 

Iš viso gauta įplaukų už pajamas 2012 m. 319 282,32 

Nepanaudotų spec. pajamų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 72 808,54 

 
Plačiau žr. 13 priedą, p. 88. 
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VIII. PRIEDAI 
 
 
 

1 PRIEDAS 
 

KONFERENCIJOS IR MINĖJIMAI, MININT SVARBIAS NEGINKLUOTO 
PASIPRIEŠINIMO SOVIETINEI OKUPACIJAI SUKAKTIS 

 
Tarptautinė konferencija „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972–1988 m. Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronika“  

2012 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios salėje vyko konferencija-

minėjimas „Tiesos žodis – kelias į laisvę: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 1972–1988 metais“, 

skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidybos pradžios 40-mečiui paminėti. Ją rengė LR 

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo 

skyrius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 

Renginyje buvo apžvelgta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ (toliau – „Kronika“) 

leidyba, redagavimas, platinimas, sklaida Lietuvoje ir užsienyje, kt. klausimai. Pranešimus skaitė buvę 

„Kronikos“ redaktoriai, leidėjai ir platintojai Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas 

Jonas Boruta, sesuo Gerarda Elena Šuliauskaitė, Petras Plumpa, Arimantas Raškinis, Centro generalinė 

direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, istorikės Inga Arlauskaitė ir Monika Kareniauskaitė, visuomenės 

veikėjas Edvardas Šiugžda ir Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo 

istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Angonita Rupšytė. Atsiminimais dalinosi į minėjimą 

atvykę svečiai iš Rusijos – garsūs žmogaus teisių gynėjai, disidentai Sergejus Kovaliovas ir 

Aleksandras Lavutas, kurių dėka Lietuvos pogrindžio leidiniai, visų pirma „Kronika“, pasiekdavo 

Vakarų valstybes. LR Seimo kancleris Jonas Milerius visiems „Kronikos“ redaktoriams, leidėjams ir 

platintojams įteikė padėkos raštus. 

 
 
 

KONFERENCIJOS-MINĖJIMO PROGRAMA 
2012 m. kovo 16 d. 

10.00 val. 
Seimo Kovo 11-osios salė 

 
 
I posėdis 10.00–11.50 val. 
Pirmininkauja: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas ir Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Povilionis 
 
10.00–10.10 val. 
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo žodis 
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10.10–10.30 val. 
1972–1989 m. neginkluoto pasipriešinimo forma – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 
Arkivyskupas, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorius, leidėjas J. E. Sigitas Tamkevičius 
 
10.30–10.50 val. 
Tiesos žodis melo pasaulyje 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjas, platintojas Petras Plumpa 
 
10.50–11.10 val. 
Silpnojo jėga – tiesa. KGB fiasko gniaužiant tiesos žodį 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė Birutė Burauskaitė 
 
11.10–11.30 val. 
Bendraminčiai: Maskvos mokslininkų – disidentų parama LKBK kelyje į Vakarus 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojas, buvęs Seimo narys Arimantas Raškinis 
 
11.30–11.50 val. 
Buvome vienoje valtyje 
Rusijos disidentas, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojas Aleksandras Lavutas 
 
11.50–12.30 val. 
Kavos pertrauka 
 
12.30–13.10 val. Knygų pristatymas Seimo parodų galerijoje 
J.E. Sigito Tamkevičiaus atsiminimų knygos apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką ir Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Arvydo Anušausko knygos „Teroras 
1940–1958 m.“ 
 
II posėdis 13.10–16.00 val. 
Pirmininkauja: Seimo narys Algis Kašėta ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas, žurnalo  
„Naujasis židinys“ redaktorius Nerijus Šepetys 
 
13.10–13.30 val. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika artėjant sovietmečio pabaigai 
Vyskupas, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorius, leidėjas J. E. Jonas Boruta 
 
13.30–13.50 val. 
Pavojingiausias sovietiniam režimui ginklas – tiesos sakymas 
Laisvės premijos laureatas, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojas, Rusijos disidentas, žmogaus  
teisių gynėjas Sergejus Kovaliovas 
 
13.50–14.10 val. 
Dievas mus saugojo 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorė, platintoja sesuo Gerarda Elena Šuliauskaitė 
 
14.10–14.30 val. 
Pogrindžio spauda ir eucharistijos bičiuliai 
Laikraščio „XXI amžius“ redaktorius Edvardas Šiugžda 
 
14.30–14.50 val. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sklaida Lietuvoje 
Vilniaus universiteto doktorantė Inga Arlauskaitė 
 
14.50–15.10 val. 
Istorinės atminties svarba ir jos perdavimas ateinančioms kartoms 
Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja, projekto „Lietuvos  
valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ vadovė Angonita Rupšytė 
 
15.10–15.30 val. 
Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje: istorinės atminties išsaugojimo ir perdavimo gairės 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji istorikė Monika Kareniauskaitė 
 
15.30–16.00 val. 
Diskusijos 
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Forumas-minėjimas „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“ 

2012 m. rugpjūčio 23 d. Centras kartu su LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos 

departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi surengė forumą-minėjimą 

„Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“, skirtą 1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos laisvės lygos 

organizuoto viešo mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 25-erių metų sukakčiai.  

Forume dalyvavo 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo organizatoriai ir dalyviai, Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarai, Seimo nariai, visuomeninių organizacijų, jaunimo atstovai, kiti 

garbūs svečiai. Pranešimus skaitė neginkluoto pasipriešinimo dalyviai Lietuvos laisvės lygos vadovas 

Antanas Terleckas, Seimo narys Vytautas Bogušis, klubo „Alkas“ pirmininkas Stepas Lukoševičius ir 

Vilniaus universiteto dėstytojas Venantas Mačiekus, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 

deputatė dr. Zita Šličytė, LGGRTC vyresnioji istorikė, Vilniaus universiteto doktorantė Monika 

Karenauskaitė, Vilniaus licėjaus mokinys Antanas Terleckas, Dešiniosios minties centro pirmininkas 

Linas Kojala. LGGRTC generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės pranešimą perskaitė 

Centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė. Forumo metu prisiminimais dalinosi 

žinią apie rengiamą mitingą į Vakarus perdavusi Milda Palubinskaitė, istorinio mitingo dalyviai 

žurnalistas Vidmantas Valiušaitis, Petras Cidzikas ir Jonas Kareniauskas.  

 
 

FORUMO PROGRAMA 
2012 m. rugpjūčio 23 d. 

11.00 val. 
Seimo Konferencijų salė, III rūmai 

 
I posėdis 11.00–13.00 val. 
Pirmininkauja neginkluoto pasipriešinimo dalyvis kunigas Julius Sasnauskas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir  
gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas 
 
11.00–11.20 val. 
Sveikinimai 
Seimo Pirmininko pavaduotojo Eriko Tamašausko sveikinimo kalba 
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro,  
Europos Parlamento nario prof. Vytauto Landsbergio sveikinimo kalba 
 
11.20–11.40 val. 
Lietuvos laisvės lygos vaidmuo kelyje į Lietuvos Nepriklausomybę 
Pranešėjas – Lietuvos laisvės lygos vadovas, neginkluoto pasipriešinimo dalyvis Antanas Terleckas 
 
11.40–11.55 val. 
Žinių apie mitingą sklaida, sovietų struktūrų trukdžiai ir visuomenės drąsos stiprėjimas 
Pranešėjas – Seimo narys, neginkluoto pasipriešinimo dalyvis Vytautas Bogušis 
 
11.55–12.10 val. 
1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo dalyvių prisiminimai ir komentarai 
 
12.10–12.25 val. 
Technokratinės ir humanitarinės minties sandūra klube „Alkas“: konkretūs darbai Lietuvai  
Pranešėjas – klubo „Alkas“ pirmininkas Stepas Lukoševičius 
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12.25–12.40 val. 
Akademinio jaunimo nuostatos 
Pranešėjas – Vilniaus universiteto dėstytojas Venantas Mačiekus 
 
12.40–13.00 val. 
Baimės įšalo tirpsmas kelyje į Sąjūdį 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorės Teresės Birutės Burauskaitės pranešimą  
skaito Centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė 
 
13.00–13.45 val. 
Kavos pertrauka 
 
II posėdis 13.45–15.45 val. 
Pirmininkauja neginkluoto pasipriešinimo dalyvis Jonas Volungevičius ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto  
signataras Vidmantas Povilionis 
 
13.45–14.00 val. 
Mitingo dalyvių persekiojimo ir diskriminavimo metodai: teisinis, socialinis ir lyginamasis aspektai 
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji istorikė, Vilniaus universiteto  
doktorantė Monika Kareniauskaitė 
 
14.00–14.20 val. 
Reikšmingas nusikalstamo sandėrio įvertinimas 
Pranešėja – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatė dr. Zita Šličytė 
 
14.20–14.30 val. 
1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo dalyvių prisiminimai, komentarai 
 
14.30–14.45 val. 
Istorijos ieškokime ne tik vadovėliuose 
Pranešėjas – Vilniaus licėjaus 12-os klasės mokinys Antanas Terleckas 
 
14.45–15.30 val. 
Diskusijos tema „Mitingo svarba stiprinant visuomenės aktyvumą“ 
Pranešėjas – Dešiniosios minties centro pirmininkas Linas Kojala 
 
Diskusijos 

 

 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Varšuvoje 

Centras kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje 2012 m. spalio 25 d. 

organizavo Varšuvoje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimą, kuriame 

dalyvavo Centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Genocido aukų muziejaus vadovas 

Eugenijus Peikštenis ir vyresnioji specialistė Monika Kareniauskaitė. Renginį vedė Krokuvos 

Jogailaičių universiteto Lietuvos studijų centro direktorė dr. Katažyna Koženevska. 

T. B. Burauskaitė supažindino susirinkusius su KGB pastangomis užgniaužti „Kronikos“ 

skleistą tiesos žodį, E. Peikštenis pristatė buvusiuose KGB rūmuose įkurto muziejaus ekspozicijas, 

skirtas Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimui sovietų Lietuvoje, o M. Kareniauskaitė apžvelgė 

„Kronikos“ vietą šiandieniniame Lietuvos istorijos moksle ir istorinėje sąmonėje.  

Ambasadoje buvo atidaryta LR Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo 

įamžinimo skyriaus parengta paroda, kurioje eksponuojamos istorinės nuotraukos, užfiksavusios 
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„Kronikos“ leidėjus ir jų bendražygius, įsimintinas akimirkas, susijusias su jų veikla bei sovietų 

valdžios vykdytomis represijomis. 

 

 

 

2 PRIEDAS 
 
 

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTO   
ISTORINIŲ TIRIAMŲJŲ PROGRAMŲ REZULTATAI 

 
Tiriamąjį darbą dirbo: dr. A. Bubnys, E. Jankauskienė, A. Rukšėnas, S. Buchaveckas, 

dr. J. Banionis, D. Juodis (dirbo nuo balandžio 25 d.),  dr. K. Burinskaitė, L. Okuličiūtė (dirbo iki 

balandžio 13 d.), M. Kareniauskaitė, O. Daniūnienė, D. Butkutė, dr. M. Pocius (0,5 etato), 

dr. V. Tininis (0,5 etato), M. Sereičikas (dirbo nuo lapkričio 13 d.) ir pagal autorines sutartis –

R. Maslauskas, V. Ivanauskas, dr. S. Grybkauskas, R. Masiulionytė, N. Maslauskienė, R. Zagreckas 

ir G. Ereminas. 

Istorinių-archyvinių tyrimų išvados (atsakymai) juridiniams ir fiziniams asmenims pateikti 6 

lentelėje (P. 49). 

 
A. Bubnys atliko darbus: 

Parengė leidybai žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 1 (31) medžiagą. 

Straipsniai: 

A. Brukas „Lietuvos miškininkų likimai 1939–1953 m.“;  

A. Bubnys „Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 m.“;  

R. Zagreckas „Holokausto dalyvio socialinis portretas“;  

D. Noreika „Kalniškės mūšis: laisvės kovų paveikslo detalė“;  

K. Burinskaitė „Režimo priešininkų represavimo ir persekiojimo tendencijos po 1954 m.“;  

V. Ivanauskas „Lietuvos sovietinė nomenklatūra kaip kontrolės objektas ir subjektas“.  

Studentų studijos: 

I. Stalmokaitė „Suomijos ir Švedijos požiūris į Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos 1940–

1944 m. Baltijos šalyse įvykdytas okupacijas“  

Iš archyvų: 

D. Juodis „Dokumentai iš Stasio Žakevičiaus (Žymanto) archyvo“  

Atmintis: 

I. Melianas „Sovietinis Lietuvos stačiatikių šventikų persekiojimas (1939–1958)“;  
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D. Žygelis „Sugrįžę iš nebūties (Rietavo dvaro sodyboje rastų partizanų palaikų 

identifikavimas)“.  

Parengė leidybai žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 2 (32) medžiagą. 

Straipsniai: 

A. Rukšėnas „Lietuvos gyventojų stojimo į Kauno savisaugos batalionus 1941 m. vasarą ir 

rudenį motyvai“; 

T. Balbus „Armijos Krakovos Vilniaus apygardos partizanų brigadų veikla“;. 

D. Noreika „Nuo Lietuvos šaulių iki miško brolių: lokalios ginkluotos struktūros raidos 

tyrimas“; 

J. Banionis „Nuo Belgrado iki Madrido konferencijos“; 

S. Grybkauskas „Stagnacinio laikotarpio lietuvių nomenklatūra sovietinio 

„generalgubernatoriaus“ akimis: Petro Griškevičiaus skyrimo lokalizacija“. 

Iš archyvų: 

S. Buchaveckas „Jonas Ženauskas – 1940–1941 m. sovietų kalinys, 1941 m. Birželio 

sukilimo dalyvis, žydų gelbėtojas“ 

Atmintis: 

A. Ragavičius „Jaunųjų laisvės kovotojų būrelis“; 

A. Vitkus, Ch. Bargmanas „1941 m. Raseinių holokausto byla“. 

 

Moksliniai tiriamieji darbai: 

Archyvinės medžiagos rinkimas monografijai „Lietuvių policijos batalionai 1941–1945 

metais“; 

Parengė mokslinį straipsnį „Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 metais“ (1,8 a. l.), žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1(31); 

Parengė įvadinį straipsnį „Mirties konvejeris Paneriuose: budeliai ir aukos“ LGGRTC 

išleistai knygai Kazimierz Sakowicz, Panerių dienoraštis, 1941–1943 m., V., 2012, p. 5–22; 

Tęstinio 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.“ sudarymo darbai. 

 

Komandiruotės: 

Gegužės 7–9 d. darbinis susitikimas su Tautos atminties instituto (IPN, Lenkija) atstovais Gdanske 

(Lenkijoje) dėl kartu rengiamo dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 

1939–1991 m.“ 1-ojo tomo „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ sudarymo. Komandiruotės metu 

aplankytas Štuthofo koncentracijos stovyklos muziejus ir archyvas dėl ten esančių dokumentų apie Lietuvos 
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gyventojų kalinimą nacistinės okupacijos metais (jie reikalingi vykdant LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 

8 d. nutarimo Nr. 1754 14 punktą dėl holokausto aukų Lietuvoje sąrašo parengimo); 

Rugsėjo 23–26 d. susitikimai su Lietuvos ambasados, Imperinio karo ir Žydų muziejų 

darbuotojais bei aukštųjų mokyklų dėstytojais Londone (Jungtinė Karalystė); 

Spalio 8–10 d. darbinis susitikimas su Tautos atminties instituto (IPN, Lenkija) atstovais Pisz 

mieste (Lenkijoje) dėl kartu rengiamo dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis 

pasipriešinimas 1939–1991 m.“ 1-ojo tomo „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ sudarymo.  

 

A. Rukšėnas atliko darbus: 
Parengė straipsnį „Lietuvos gyventojų stojimo į Kauno savisaugos batalionus 1941 m. vasarą 

ir rudenį motyvai“ žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 2(32); 

Parengė straipsnį  „1941 m. Birželio sukilimas Viekšniuose“, kuris bus publikuojamas 

istoriko Povilo Šverebo rengiamame leidinyje, skirtame Viekšnių mst. istorijai; 

Rengtas straipsnis „Lietuvių traukimosi iš tarnybos Kauno TDA, 2-ajame PPT batalionuose 

priežastys“, 

Rinkta medžiaga straipsniui „Holokaustas Kretingos apskrityje (1941 m. vasara ir ruduo)“; 

Rinkta medžiaga straipsniui apie lietuvių 2 (12) policijos batalioną; 

Vykdė tyrimą dėl Lietuvos žydų asociacijai, esančiai Izraelio valstybėje, priklausančiame 

internetiniame tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il paskelbtų lietuvių pavardžių, kaltinamų 

prisidėjus prie žydų tautybės asmenų žudynių, sąrašo ir parengė ataskaitą. Koordinavo istorikų 

R. Maslausko ir R. Zagrecko darbą.  

 

S. Buchaveckas atliko darbus: 
Parengė straipsnį „Jonas Ženauskas – 1940–1941 m. sovietų kalinys, 1941 m. Birželio 

sukilimo dalyvis, žydų gelbėtojas“ žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 2(32); 

Parengė straipsnį „Krašto švietimo raida“, Joniškio kraštas, 2012; 

Parengė straipsnį „Gelgaudiškio valsčiaus bendrojo lavinimo mokyklos 1940–1944 m.“, 

Gelgaudiškis, 2012; 

Parengė straipsnį  „Gelgaudiškio valsčius nacių okupacijos metais: kai kurie faktai ir 

žmonės“, Gelgaudiškis, 2012; 

Rinko archyvinę  medžiagą straipsniui apie antinacinę rezistenciją Lietuvoje švietimo srityje 

1941–1944 m.; 

Rinko archyvinę  medžiagą straipsniui apie Lietuvos gyventojų kalinimą Štuthofo 

koncentracijos stovykloje Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu;  

http://www.lithuanianjews.org.il/
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Parašytas atsiliepimas apie Centrui įteiktą rankraštį „Reškutėnų mažoji kronika“ (trečioji 

dalis); 

Vykdė tyrimą dėl Lietuvos žydų asociacijai, esančiai Izraelio valstybėje, priklausančiame 

internetiniame tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il paskelbtų lietuvių pavardžių, kaltinamų 

prisidėjus prie žydų tautybės asmenų žudynių, sąrašo. Tirtas ir tikslintas Raseinių, Trakų, Šakių ir 

Vilkaviškio apskričių sąrašas. Peržiūrėtos 22 baudžiamosios bylos. LYA analizuotos baudžiamosios 

bylos, kuriose galėjo būti su 1941 m. Birželio sukilimu ir holokaustu susijusių gyventojų pavardės 

Švenčionių ir Rokiškio apskrityse. 

 

R. Maslauskas (dirbo pagal autorinę sutartį): 

Vykdė tyrimą dėl Lietuvos žydų asociacijai, esančiai Izraelio valstybėje, priklausančiame 

internetiniame tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il paskelbtų lietuvių pavardžių, kaltinamų 

prisidėjus prie žydų tautybės asmenų žudynių, sąrašo. Nustatyti J. Melamedo sąrašuose išvardinti 

asmenys, kuriems yra suteikti karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių statusai; 

Rinkti duomenys rengiamam Holokausto aukų Lietuvoje vardynui. 

 

R. Zagreckas (dirbo pagal autorinę sutartį): 

Parengė mokslinį straipsnį „Holokausto dalyvio socialinis portretas“, (1,0 a. l. ) žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1(31); 

Vykdė tyrimą dėl Lietuvos žydų asociacijai, esančiai Izraelio valstybėje, priklausančiame 

internetiniame tinklalapyje www.lithuanianjews.org.il paskelbtų lietuvių pavardžių, kaltinamų 

prisidėjus prie žydų tautybės asmenų žudynių, sąrašo. 

 

M. Pocius atliko darbus: 
Rengė mokslinį straipsnį „Lietuvos sovietizavimas 1944–1953 m.: vykdytojai, būdai, 

kontrolės mechanizmai“; 

Išanalizavo ir parašė recenziją Laimio Mikelevičiaus straipsniui „Partizanų baudžiamoji 

politika Varėnos krašte“. 

 

V. Tininis atliko darbus: 

Knygos „Lietuva 1940–1990 m.“ (Vilnius, 2007, 719 p.) redagavimas ir rengimas leidybai 

anglų k. 

 

 

http://www.lithuanianjews.org.il/
http://www.lithuanianjews.org.il/
http://www.lithuanianjews.org.il/
http://www.lithuanianjews.org.il/
http://www.lithuanianjews.org.il/
http://www.lithuanianjews.org.il/
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V. Ivanauskas (dirbo pagal autorinę sutartį): 

Parengė mokslinį straipsnį „Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra kaip ideologinės kontrolės subjektas 

ir objektas“ (1,0 a. l.), žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1(31). 

 

S. Grybkauskas (dirbo pagal autorinę sutartį): 

Parengė mokslinį straipsnį  „Stagnacinio laikotarpio lietuvių nomenklatūra sovietinio 

„generalgubernatoriaus“ akimis: Petro Griškevičiaus skyrimo lokalizacija“ (1,0 a. l.) žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 2(32). 

 

E. Jankauskienė atliko darbus: 

Moksliniai tiriamieji darbai: 

Leidiniui „Rytų Lietuvos partizanų sritis“ archyvinės medžiagos rinkimas partizanų kautynių 

su čekistine kariuomene aprašymams. Redaguoti ir tikslinti 1944–1956 m. Vyčio apygardos ribose 

vykusių kautynių aprašymai, remiantis archyvine ir istoriografine medžiaga tikslinti duomenys apie 

žuvusius partizanus; 

Dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–

1991 m.“, rengiamos kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN), 1-ojo tomo „Lietuvių ir 

lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ sudarymas, archyvinių dokumentų vertimas į lietuvių k., 

archeografinis jų sutvarkymas, redagavimas, NKVD-NKGB darbuotojų biografijų rengimas, 

dokumentų rinkinio įvado rašymas; 

 

Kiti darbai: 

Atmintinų datų sąrašo rengimas: 2013 m. Centro internetinei svetainei ir kalendoriui, 

Užsienio reikalų ministerijai; 

Istorinių tekstų ir pasipriešinimo dalyvių biografijų rengimas LGGRT Centro internetinei 

svetainei; 

Paraiškų projektams pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ ketvirtą 

veiksmą „Gyva Europos atmintis“ rengimas. 

 

Komandiruotės: 

Gegužės 7–9 d. darbinis susitikimas su Tautos atminties instituto (IPN, Lenkija) atstovais 

Gdanske (Lenkijoje) dėl kartu rengiamo dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis 

pasipriešinimas 1939–1991 m.“ 1-ojo tomo „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ sudarymo. 

Komandiruotės metu aplankytas Štuthofo koncentracijos stovyklos muziejus ir archyvas dėl ten esančių 

dokumentų apie Lietuvos gyventojų kalinimą nacistinės okupacijos metais (jie reikalingi vykdant LR 
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Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1754 14 punktą dėl holokausto aukų Lietuvoje sąrašo 

parengimo); 

Spalio 8–10 d. darbinis susitikimas su Tautos atminties instituto (IPN, Lenkija) atstovais Pisz 

mieste (Lenkijoje) dėl kartu rengiamo dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis 

pasipriešinimas 1939–1991 m.“ 1-ojo tomo „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ sudarymo. 

 

O. Daniūnienė atliko darbus: 

Leidiniui „Rytų Lietuvos partizanų sritis“ archyvinės ir istoriografinės medžiagos rinkimas 

Didžiosios Kovos apygardos partizanų kautynių su čekistine kariuomene aprašymams. Redaguoti, 

tikslinti ir rengti kautynių aprašymai, tikslinti duomenys apie žuvusius partizanus; 

Paraiškų projektams pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ ketvirtą 

veiksmą „Gyva Europos atmintis“ rengimas; 

 

D. Butkutė atliko darbus:  

Leidiniui „Rytų Lietuvos partizanų sritis“ parengta informacija apie Biržų krašto partizanų 

kautynes su čekistine kariuomene. Įvairiuose istoriografiniuose šaltiniuose ieškota duomenų, 

patikslinančių Biržų krašto partizanų organizacines struktūras bei kuo tikslesnes Dariaus ir Girėno 

apygardos ribas; 

 

D. Juodis atliko darbus:  

Moksliniai tiriamieji darbai: 

Parengta ir atiduota spaudai partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimų knyga „Partizano 

keliu: partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai“;  

Medžiagos straipsnių ciklui „Bandymai prasiveržti pro „Geležinę uždangą“ sovietinės 

okupacijos metais – pilietinio pasipriešinimo ir rezistencinės kovos tęstinumas bei sovietinės 

santvarkos neigimas“ paieška; 

Parengta publikacija „Dokumentai iš Stasio Žakevičiaus (Žymanto) archyvo“ žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1(31); 

Parengė partizano Juozo Lukšos gyvenimo istorijos aprašymą Europos atminties ir sąžinės 

Platformos rengiamai skaitinių knygai mokykloms. 

 

Kiti darbai: 

Sekcijos „Partizanų giraitė: bunkeriai su inscenizuotu partizanų 1945–1953 m. gyvenimu“ 

organizavimas ir dalyvavimas Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos 

šventės Šiauliuose gegužės 26 d. metu; 
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Dalyvauta partizaninėse rekonstrukcijose sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, renginyje 

„Broliai partizanų apygardose“ Pasvalyje, maršruto „Partizanų takais“ 15 metų sukakties renginyje 

Viršurodukyje (Druskininkuose) 

 

M. Kareniauskaitė atliko darbus: 
Moksliniai tiriamieji darbai: 

Rengtas spaudai leidinys „Lietuvos disidentų vardynas“. Sudarytas galutinis Lietuvos laisvės 

kovotojų vardyno variantas su 158 biografijomis, parašytos 44 naujos biografijos. Susisiekta su 45 

Lietuvos neginkluotojo pasipriešinimo dalyviais ir jų pasakojimų pagalba patikslinti ir atnaujinti 45 

biografijų duomenys. Surinktos 46 neginkluotojo pasipriešinimo dalyvių nuotraukos. Peržiūrėtos 284 

Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso bylos; 

Rengtas straipsnis „Baudžiamosios ir administracinės teisės naudojimas kovoje su 

neginkluotu antisovietiniu pasipriešinimu (1954–1988 m.)“. 

 

Kiti darbai: 

Dalyvauta projekto „Misija Sibiras 2012“ ekspedicijoje į Chakasijos Respubliką; 

Rengti projekto „Misija Sibiras 2012“ pristatymai Lietuvos mokyklose ir kitose 

organizacijose (5 pristatymai); 

Parengė straipsnį  „LGGRTC veikla pristatyta tarptautinėje konferencijoje Strasbūre“ žurnalo 

„Genocidas ir rezistencija“, 2012, Nr. 1(31) Kronikos rubrikai; 

Parengė straipsnį  „Ekspedicija „Misija Sibiras 2012“ į Chakasijos Respubliką, žurnalo 

„Genocidas ir rezistencija“, 2012, Nr. 2(32) Kronikos rubrikai; 

Parengė tekstas apie 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo 

Atmintinoms datoms Centro interneto svetainėje; 

Dalyvauta mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konkursо „Lietuvių tautos neginkluotasis 

pasipriešinimas sovietiniam režimui“ vertinimo darbe; 

Rinktos datos, susijusios su neginkluotu pasipriešinimu, 2013 m. Atmintinų datų sąrašui. 

 

K. Burinskaitė atliko darbus: 
Moksliniai tiriamieji darbai: 

Baigtas rengti ir perduotas leidybai dokumentų rinkinys „KGB slaptieji archyvai. 1954–1991 m.“ 

(35,25 sp. l.); 

Parengė straipsnį „Režimo priešininkų represavimo ir persekiojimo tendencijos po 1954 m.“ 

žurnalui „Genocidas ir rezistencija“, 2012, Nr. 1(31); 
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Parengė tekstą apie KGB padalinių periferijoje specifiką bei apie šios institucijos struktūrą 

svetainei www.kgbveikla.lt. Pateikti sutvarkyti 44 miestų ir rajono skyrių kadrinių darbuotojų sąrašai, 

papildyta informacija apie jų gimimo datas, parašyti pilni vardai. Iš viso viešinimui atrinkta ir 

pateikta 1530 dokumentų, padaryta 5563 skenuoti vienetai; 

Dokumentų paieška ir atranka temai ,,KGB prieš lietuvių išeivijos politinę veiklą“. 

Peržiūrėtos 235 operatyvinės bylos, nuskenuota 1408 lapai; 

Dokumentų paieška ir atranka internetiniam puslapiui www.kgbdocuments.eu (kartu su 

L. Okuličiūte). Atrinkta, nuskenuota ir pateikta viešinti internetinei svetainei 45 dokumentai su 

komentarais; 

Vykdytas mokslinis tyrimas „Sovietinio režimo požiūris į pilietinį antisovietinį pasipriešinimą 

ir jo įtaką KGB veiklai“. Šio tyrimo metu peržiūrėta 80 knygų ir publikacijų, 100 dokumentų iš LYA. 

Parengė straipsnį  „Komunistinės ideologijos pokyčių po 1954 m. įtaka represinei politikai ir KGB 

veiklai“; 

Parengė straipsnį  užsienio spaudoje „KGB tegevuse eripärast Leedus aastatel 1954–1990“, 

Tuna, 2012 Nr. 4; 

 

Kiti darbai: 

Parengė atsakymą dėl informacijos šaltinių apie partizaną B. Labėną-Kariūną; 

Parengė tekstą apie dokumentų rinkinį „KGB slaptieji archyvai 1954−1991 m.“, kuris 

publikuotas internetinėje svetainėje www.bernardinai.lt ir žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2012, 

Nr. 2(32). 

 

J. Banionis atliko darbus: 
Parengė straipsnį  „Nuo Belgrado iki Madrido konferencijos“ žurnalui „Genocidas ir 

rezistencija“, 2012, Nr. 1 (31) ir 2 (32): 

Tęsiamas tyrimas tema „Lietuvių išeivių organizacijų politinė veikla, vaduojant Lietuvą 

1975–1990 m.“ (medžiagos apie lietuvių išeivių politinių organizacijų (ALT, VLIK, LLK, PLB) 

veiklą rinkimas); 

Rengiamas straipsnis „Nuo Madrido iki Vienos: politinės veiklos kaitos ženklai Lietuvos 

laisvinime“ (I dalis); 

Parengti straipsniai Visuotinei lietuvių enciklopedijai: „Skriaudžiai. Istorija“ ir 

„Rezoliucijoms remti komitetas“; 

Artliktas ekspertinis vertinimas, įteiktos išvados VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutui rengiant „Lietuvos politinės minties antologijos“ II tomą „Politinė mintis išeivijoje 1945–

1990“. 

 

http://www.kgbveikla.lt/
http://www.kgbdocuments.eu/
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M. Sereičikas atliko darbus: 
Rengtas straipsnis apie Vilnijos lietuvių padėtį Lietuvos spaudos puslapiuose 1920–1939 m., 

bendram projektui su Centru „Karta“ (Lenkija), skirtam Lenkijos ultimatumo Lietuvai metinėms. 

Buvo peržiūrėti 1920–1938 m. periodiniai leidiniai: „Mūsų Vilnius“, „Lietuva“, „Lietuvos Aidas“, 

„Lietuvos Žinios“, išrinkta medžiaga apie Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinius santykius, susijusius 

su Vilniaus klausimu. Taip pat peržiūrėti Lietuvos diplomatų, valstybės tarnautojų, visuomenės 

veikėjų atsiminimai. 

 

 

Istorinių-archyvinių tyrimų išvados (atsakymai) juridiniams ir fiziniams asmenims 
 

   6 lentelė 

Tema Užsakovas Autorius 

Dėl P. Masilionio sudaryto leidinio 
„Partizanų teroro aukų atminimo knyga“ 

Europarlamento narei 
R. Morkūnaitei 

A. Bubnys,  
R. Narvydas 

Duomenys apie Jono Noreikos veiklą 
nacistinės okupacijos metais 

Z. Klapatauskui, LGGRTC 
svetainei A. Bubnys 

Mirties nuosprendžių vykdymas 
Lietuvoje po 1950 m. G. Superfinui (Bremenas) A. Bubnys 

Dėl Kauno geto žydų policininkų sąrašų S. Alperovičiui, Lietuvos 
žydų bendruomenė 

A. Bubnys 

Dėl Lietuvos karininkų veiklos 
nacistinės okupacijos laikotarpiu 

S. Alperovičiui, Lietuvos 
žydų bendruomenė 

A. Bubnys 

Dėl laisvės kovotojų niekinimo viešojoje 
erdvėje 

Ministro Pirmininko 
Kancleriui 

A. Bubnys 

Dėl informacinio karo prieš Lietuvos 
partizanus 

Nevyriausybinių organizacijų, 
padedančių stiprinti Lietuvos 
valstybės gynybinius 
pajėgumus Koordinacinei 
tarybai 

A. Bubnys 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
vermachto nusikaltimus Lazdijų 
apskrityje 1941 m. birželio pabaigoje 

Davidui V. Wildermuthui, 
Vašingtonas 

A. Bubnys 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
Onos Krušienės žuvimo aplinkybes 
nacių okupacijos metais 

L R Generalinės prokuratūros 
Baudžiamojo persekiojimo 
dep. vyr. prokuroro 
pavaduotojui Ž. Radišauskui  

S. Buchaveckas 

Juzefo Andžejaus Gžesiako, kaip AK 
nario veikla Rytų Lietuvoje 

Valstybinei lietuvių kalbos 
komisijai 

S. Buchaveckas 

Dėl duomenų apie Mauthauzeno 
koncentracijos stovykloje kalintus 
Lietuvos gyventojus 

LR ambasados Austrijoje 
laikinajam reikalų patikėtiniui 
E. Raudonikiui 

S. Buchaveckas 

Dėl duomenų apie Lukiškėse kalintą 
Janą Iwanowskį Z. Ivanowski S. Buchaveckas 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1949-02-16  Šakių r. Naidynės k. 
žuvusius partizanus 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

E. Jankauskienė  
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Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1952-03-27 Švenčionių r. Bujutiškės k. 
žuvusius partizanus 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui  

E.Jankauskienė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
partizanus P. Pošių-Gluosnį, V. Miškinį-
Viesulą, B. Jakubonį-Stiklą, A. Dilį 

E. Krištaponytei, 
A. Mačiuliui 

E.Jankauskienė 

Dėl nacistinės okupacijos metu Vilniuje, 
Subačiaus g. egzistavusios karo 
belaisvių stovyklos ir žydų geto 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

E.Jankauskienė 

Dėl duomenų apie Menahemo Begino 
kalinimą Vilniuje 

LR Ministro Pirmininko 
tarnybos Europos ir 
tarptautinių klausimų sk. 

E.Jankauskienė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1945-01-01 Švenčionių r. Antanų miške 
žuvusius LLA Tigro rinktinės partizanus 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

O. Daniūnienė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1947-11-04 žuvusius Didžiosios Kovos 
apygardos partizanus Ukmergės aps., 
Juodpurvių k. 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

O. Daniūnienė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
žuvusį partizaną D. Augūną V. Pupezai O. Daniūnienė 

Dėl duomenų apie Vorkutos lageriuose 
kalėjusį Lietuvos TSR ekonomikos 
ministrą 

A. Avramčiuk (Ukraina) O. Daniūnienė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
žuvusius partizanus: 
- Tauragės r. Sutkų miške  
- Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje 
- Kėdainių r. 
 

 
LPKTS Šilalės filialui, 
Tytuvėnų regioninio parko 
direktoriui, 
LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

D. Butkutė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1951-08-29 žuvusius partizanus 

LPKTS Šilalės filialui 
 

D. Butkutė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
Biržų aps. 1945 m. žuvusius ir 
palaidotus partizanų 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

D. Butkutė 

Dėl žydų žudynių vietos Gerulių miške, 
Degaičių sen., Telšių r. 

Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros 
ministerijos Telšių teritorinio 
padalinio vedėjui A. Eičui 

A.Rukšėnas 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1946-01-29 Latvijoje, Klimbalos miške 
žuvusius lietuvių partizanus 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

D. Butkutė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1946-09-24 Raseinių apskr. Gečaičių k. 
žuvusius partizanus 

G. Gaupšiui D. Butkutė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1948-05-18 Alytaus aps. Daugų vls. 
Vėžionių ir Daškonių k. apylinkėse 
žuvusius Dainavos apygardos partizanus 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

D. Butkutė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1948-08-11 Kretingos aps. Kartenos vls. 
Mikoliškių ir Žutautų k. Žuvusius 
partizanus 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

D. Butkutė 
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Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1945–1953 m. Utenos ir Troškūnų 
apylinkėse veikusius MGB agentus, 
žuvusius bei suimtus partizanus 

M. Šerienei  D. Butkutė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1945–1953 m. Raguvos, Kavarsko ir 
Troškūnų apylinkėse veikusius MGB 
agentus, žuvusius bei suimtus partizanus 

M. Šerienei D. Butkutė 

Dėl duomenų apie partizanų 
Daminauskų šeimą 

LGGRTC Memorialiniam 
departamentui 

D. Butkutė 

Dėl 1941 m. birželio 29 d. Papilės 
miestelio sušaudytų karo belaisvių 
palaidojimo vietos 

LR Kultūros viceministrui  
G. Rutkauskui 

A. Bubnys  

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
Sovietų valdžios Lietuvoje paskelbtą 
amnestijų partizanams ir 1945-05-6–18 
vykdytą karinę-čekistinę operaciją Šakių 
aps. Barzdų vls. 

A. Sutkui D. Butkutė 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
Juzefą Vaškevičių I. Kalninčiui A.Rukšėnas 

Dėl duomenų apie Jono Zakrio veiklą 
Lietuvoje nacistinės okupacijos metu N. Zakriui A.Rukšėnas 

Istoriniai-archyviniai duomenys apie 
1944-07-30 žuvusius lietuvių karius prie 
Racyliškių 

V. Kubertavičiui A. Bubnys 

 

 

 

3 PRIEDAS 

 
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS ATLIKTI DARBAI 

 
Surinkta, susisteminta ir išanalizuota istorinė-archyvinė medžiaga, parengti raštai: 

7 lentelė 

Institucijos pavadinimas Gauta paklausimų Parengta pažymų 

Seimui, Vyriausybei – 2 

Prokuratūroms 93 89 

Policijos komisariatams 32 30 

Teismams 6 3 

Kitoms valstybinėms institucijoms 19 20 

Centro padaliniams 4 30 

Gyventojams 9 8 

Iš viso 163 182 
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MGB agentų-smogikų spec. grupių nusikalstama veikla: 

Tiriant A. Ramanausko suėmimo aplinkybes identifikuoti LSSR MGB–KGB agentai 

„Vytautas“, „Laimė“, „Gulbė“, „Topolis“, „Algimantas“, „Žaibas“, „Oriol“ ir „Rožė“, nustatyti 

LSSR KGB Kauno valdybos 7-ojo poskyrio darbuotojai; 

Atliktas tyrimas dėl galimo N. Sokolovo dalyvavimo partizanų ir jų rėmėjų sulaikymo ir 

sunaikinimo akcijose; 

Nagrinėta SSSR NKVD 4 šaulių divizijos veikla 1944–1946 m.; 

Tirtas Mikalajūnų šeimos apiplėšimas 1947  m. kovo 11–12 d.; 

Surinkti archyviniai duomenys apie agentus ,,Karvelį“ ir ,,Putiną“; 

Vykdytas tyrimas dėl agento ,,Karpukas“ identifikavimo. 

 

Lietuvos gyventojų trėmimai: 

Atliktas tyrimas dėl trėmimų iš Klaipėdos 1951–1953 m. ir H. Vaigausko, dalyvavusio 

trėmimuose, veiklos; 

Atliktas tyrimas dėl trėmimų iš Ukmergės r. 1951–1953 m. ir J. Brazausko veiklos 1952 m. 

trėmimuose; 

Atliktas tyrimas dėl O. Lučinskaitės, J. Cirtauto ir kt. asmenų trėmimo; 

Nustatyti LSSR MGB pareigūnai, prisidėję tremiant Bajerčių, Reinartų, Bacevičių, Jablonskių 

ir kt. šeimas; 

Šiaulių apskrities gyventojų trėmimai 1951 m. spalio 2 d. ir J. Rumeikos veikla trėmimo 

operacijoje. 

 

Ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo slopinimas: 

Atlikti tyrimai: 

Dėl ,,Viesulo“ būrio partizanų veiklos; 

Dėl 1945m. Gaurės operacijos ir joje dalyvavusių partizanų; 

Dėl „Barzdos“ būrio sunaikinimo Zarasų aps. Salako vlsč. 1944 m. gruodžio mėn.; 

Dėl partizanų ir gyventojų naikinimo 1945 m. balandžio mėn. Marijampolės aps.; 

Dėl A. Bagdonavičiaus suėmimo ir jame dalyvavusių asmenų; 

Dėl galimo I. Gaigalo bendradarbiavimo su represinėmis struktūromis. 

 

KGB ir kitų sovietinių institucijų pareigūnų organizuotas ir vykdytas Lietuvos disidentų 

persekiojimas: 

Parengti raštai apie S. Kudirkos, A. Terlecko, R. Žemaičio, O. Vitkauskaitės, J. Kuodytės, 

A. J. Raškinio, G. Navickaitės, M. Vitkūnaitės, Br. Zinkaus, J. Stanelytės, V. Narbutaičio, A. Juškos, 



53 
 

A. Untano, P. Gvazdausko, A. Petrusevičiaus, J. Volungevičiaus, L. Laurinsko, L. Doršienės, 

G. Juknevičiūtės, A. Lukšos, P. Kimbrio, kt. suėmimą ir įkalinimą; 

Toliau rinkta archyvinė ir kitokia medžiaga apie kun. J. Zdebskio atžvilgiu taikytas 

agentūrines-operatyvines, specialiąsias ir kitas priemones, apie autoavarijos, kurios metu kunigas 

žuvo, aplinkybes. 

 

Tuskulėnų parko teritorijoje palaidotų asmenų veiklos istoriniai-archyviniai tyrimai: 

Atlikti tyrimai ir parengtos biografinės pažymos apie 27 asmenis, sušaudytus KGB vidaus 

kalėjimo šaudymo kameroje 1944–1947 m., kurių palaikai užkasti Tuskulėnų rimties parko 

teritorijoje: 

 

 
                                                                          8 lentelė 

Eil. Nr. 

 

Pavardė, vardas, tėvavardis 

 

Gimimo metai 

 

Nuosprendžio 

įvykdymo data 

1. Abromaitis Juozas, Stasio 1923 m. 1945-10-25 

2. Andriuškevičius Leonas, Petro  1911 m. 1945-03-29 

3. Bagdonas Adolfas, Jono 1916 m.  1946-05-10 

4. Birbilas Antanas, Mataušo 1918 m. 1946-06-07 

5. Budrevičius Juozas, Jurgio 1889 m. 1945-02-07 

6. Činga Pranas, Juozo  1918 m.  1946-07-01 

7. Daraškevičius Vladas, Juozo (Taraškevičius) 1921 m. 1946-12-17 

8. Vidugirytė Elena , Juozo 1919 m. 1947-02-07 

9. Gogelis Antanas, Jurgio 1918 m. 1945-08-27 

10. Griška Nikodemas, Jono 1900 m. 1945-03-29 

11. Jereliūnas Antanas, Igno 1926 m. 1945-11-21  

12. Kolinis Simonas, Jono 1891 m. 1946-01-23 

13. Lasauskas Vladas, Ipolito 1926 m. 1946-12-25 

14. Liutkevičius Kazimieras, Jono 1888 m. (1883 m.) 1945-03-29 

15. Mirinavičius Vincas, Vinco 1913 m. 1946-10-18 

16. Masilevičius Antanas, Juozo 1922 m. 1946-07-01 

17. Metelionis Anatolijus, Vlado 1913 m.  1945-01-29 

18. Montvilas Stasys, Stasio 1925 m. 1946-12-25 

19. Morkūnas Kazys, Antano 1899 m. 1946-10-18 

20. Noreika Jonas, Baltraus 1910 m. 1947-02-26 
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21. Pšitulskis Vaclovas, Eustachijaus 1920 m. 1945-10-25 

22. Pšitulskis Vladas, Eustachijaus 1923 m. 1945-10-25 

23. Sereika Justinas, Jono 1922 m.  1946-12-17 

24. Šulskis Vytautas, Juozo 1925 m. 1946-12-17 

25. Tamulaitis Bernardas, Vincento 1893 m. 1945-03-02 

26. Derbutas Steponas, Ferdinando 1904 m. 1946-03-09 

27. Stančikas Antanas, Mykolo 1897 m. 1945-01-29 

 

MGB–KGB pareigūnų biografijos, jų veikla: 

Pagal prokuratūrų paklausimus paruošti raštai apie asmenų, dirbusių LSSR MVD–MGB 

pareigūnais, anketinius duomenis (apie 1100 asmenų); 

Surinkta medžiaga apie F. Mikalėno veiklą; 

Surinkta medžiaga apie N. Markulio, A. Rašymo, S. Denisovo, V. Kucevičiaus, R. Vinciūno 

darbą LSSR MGB–MVD Vilkaviškio apskr. skyriuje. 

  

Žūtys partizaninio karo metu: 

Atliktas tyrimas dėl J. Klimo ir Lavoriškių lietuviškos mokyklos mokytojo nužudymo 1944 

metų balandžio mėnesį; 

Atliktas tyrimas dėl V. ir Z. Žitkevičių, S. Augūnaitės ir kt. asmenų žūčių. 

 

Holokausto dalyvių tyrimai: 

Ištirta P. Kasperovičiaus veikla jo tarnybos policijoje vokiečių okupacijos metais (1941–

1944 m.) laikotarpiu. 

 

Parengtos istorinės-archyvinės pažymos (specialisto išvados): 

„Lietuvos gyventojų trėmimai 1951–1953 m.“ (D. Balkytė); 

„Įvykiai Ukmergės apskr. Gelvonų vlsč. 1941 metų vasarą–rudenį“ (V. Petrauskaitė); 

„Dėl 1945-02-12 Miroslavo puolimo“ (L. Mikelevičius); 

„Apie žydų padėtį Alsėdžiuose 1941 metų antroje pusėje“ (T. Jaskelevičius); 

,,Apie 1941 metų įvykius Pušaloto valsčiuje“ (T. Jaskelevičius); 

„Įvykiai Trakų aps. Vievio vlsč 1941 metų vasarą–rudenį“ (V Petrauskaitė); 

,,Vilniaus miesto viešosios policijos 7-os nuovados veikla 1941–1944 m.“ (V. Pakarklytė). 

 

Programa „Bendri negrįžtamieji žmonių nuostoliai Lietuvoje 1944–1953 metais“  

Tęsiami 1944–1953 metų laikotarpio nužudymų atvejų Alytaus, Biržų-Pasvalio, Varėnos, 

Lazdijų, Tauragės, Zarasų apskrityse tyrimai: tikrinami įrašai duomenų bazėje, renkami papildomi 
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duomenys iš archyvų, periodinės spaudos ir kitų šaltinių. Darbus vykdo L. Mikelevičius, taip pat 

pagal autorines sutartis dirbę T. Jaskelevičius, G. Savičius. I. Vaisiūnaitė.  

Tiriami atskiri atvejai pagal gyventojų pareiškimus ar valstybinių institucijų pavedimus – pagal 

galimybes renkami paliudijimai ir kitokia medžiaga iš gyventojų; 

Parengė mokslinį straipsnį  ,,Partizanų baudžiamoji praktika Varėnos krašte 1944–1952 m.“ 

(L. Mikelevičius).  

 

„Atmintis, atsakomybė ateitis“ fondo bylų tvarkymas 

Suarchyvuota 1100 bylų (2011 m. – 2836 bylų) (G. Kareniauskienė). 

 

Komandiruotės ir kita veikla: 

Komandiruotė į Lazdijų r. Veisiejų ir Leipalingio mstl. dėl įvykių Vainežerio dvaro sodyboje 

(R. Narvydas, L. Mikelevičius); 

Komandiruotė į Miroslavą (L. Mikelevičius); 

Dalyvauta Kauno apygardos teismo bylose dėl civilių asmenų trėmimų (R. Narvydas, 

D. Balkytė); 

Organizuota vieša ats. mjr. Alberto Daugirdo paskaita ,,Partizanų taktika“ Genocido aukų 

muziejaus salėje; 

Agentų duomenų kėlimas į duomenų bazę: 2670 agentai ir informatoriai 

(B. Doronenkovienė); 

KGB veiklos Lietuvoje tyrimui nuskenuota 9 017 lapų archyvinių dokumentų (Z. Jakulytė; 

B. Doronenkovienė). 

 

Partizanų palaikų paieškos 

2012 m. birželio 20–22 d. ir 2012 m. rugsėjo 26–28 d. dalyvauta archeologiniuose 

žvalgomuosiuose tyrimuose spėjamoje partizanų palaikų užkasimo vietoje Alytaus r. Alovės sen. Alytaus 

šilo 24-ame kvartale. Juos vykdė grupė archeologų, STS darbuotojai. Ieškota 1947 m. rugpjūčio 11 d. 

Punios šile žuvusių Dainavos apygardos vado D. Jėčio-Ąžuolio ir kitų partizanų (iš viso 4 žm.) užkasimo 

vietos. Paieškos metu palaikų aptikti nepavyko (dalyvavo I. Vaisiūnaitė, M. Ėmužis, L. Mikelevičius, 

V. Petrauskaitė, D. Balkytė, B. Šeškaitė, V. Pakarklytė).  
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4 PRIEDAS 

 
 

MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI 
ARCHYVINIAME VARDYNŲ SKYRIUJE  

 

 

Pabaigtas formuoti tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“, 1949 m., IV tomo 1-oji knyga 

(A–M) (836 psl.), kuriame pateiktos trumpos biogramos 21 840 žmonių, iš jų: 18 400 tremtinių, 

išvežtų į Sibirą per masinių trėmimų akciją „Priboj“ („Bangų mūša“), 2600 suimtų ir išvežtų į 

lagerius ir 840 nužudytų ar žuvusių Lietuvoje asmenų.  

 

„Lietuvos gyventojų genocidas“ vardyno duomenų bazės formavimas 
 

Naujos informacijos suvedimas į Vardyno IV tomo 1–2 knygų duomenų bazę (DB):  
 

         9 lentelė 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  I
š v

is
o 

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

531 391 457 560 1939 

1.2. Iš tremties bylų, asm. 1067 1665 1585 1632 5949 

1.3. Partizanų katalogo ir kitų skyrių 
duomenų apie partizanus, vnt. 

229 238 40 399 906 

1.4. Iš gautų anketų, asm. 152 748 30 1321 2251 

1.5. Iš kitų šaltinių (VRM8 ir KIT), asm. 255 302 146 390 1093 

 Iš viso 2234 3344 2258 4302 12138 
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Vardyno IV tomo 1 knygos teksto korektūra, klaidų paieška:  
                                                                                                                                                            10 lentelė 

 
Duomenų tikslinimas, papildymas Vardyno I, II, III tomų DB: 

11 lentelė 

 
Darbas su archyvinėmis bylomis bei dokumentais: 

                      12 lentelė 
 

 
 
 

Darbuotojas Konvertuotas tekstas, psl. Maketuotas tekstas, psl. 

J. Kasperavičienė 896 286 
V. Urbonaitė 841 171 
N. Vijeikienė 703 190 
V. Maskaliūnienė 837 268 
D. Lenkutienė 1342  

Darbuotojas 
 

Patikslinta, įvesta asm. 
 

J. Kasperavičienė 216 
V. Urbonaitė 351 
N. Vijeikienė 168 
V. Maskaliūnienė 547 

Darbuotojas 
 
 
 
 
 

Išnagrinėta bylų ir archyvinių dokumentų, vnt. 

Baudž. bylos 
(arch. vnt.) 
 
 

Tremties bylos  
 
 
 

BBK 
 
 
 

Rezistentų 
teisių 
komisijos 
bylos 

Agentūrinės- 
operatyvinės 
bylos 

 

V. Basanavičiūtė 309 (720)  478   

R. Dževeckaitė  97 (250)  120 42 125. 

V. Sasnauskaitė 
(0,5 etato) 84 (191)  57   

V. Vosyliūtė 225 (557)  198 96  

V. Žilinskienė  
(0,5 etato) 201(495)     

L. Maldutytė  
(0,5 etato)    83  

V. Ramanauskienė 8(63)    109 (117)/-
/4631(4489) 

V. Urbonaitė 254     

D. Lenkutienė   157 2011    
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Darbai vardynų skyriaus archyve: 
 

                              13 lentelė 
 

Darbuotojas Bylų 
tikrinimas  
vnt., psl. 

Duomenys iš įvairių 
šaltinių apie 
partizanus 
įvesta/papildyta asm. 

Iš įvairių 
publikacijų 
įvesta/papildyta 
asm. 

Kopijos, vnt. 

J. Valevičienė  
(0,8 etato)  408/1278/ (2472) 113/321/1419  

E. Mincevičienė 1097 
(11795)   1834 

D. Striogaitė    2905 (77)  

 

Parengta medžiaga iš duomenų bazių valstybinėms institucijoms, privatiems asmenims, 

visuomeninėms organizacijoms: 

Varėnos r. Marcinkonių kaimo tremtinių sąrašas – 46 įrašai; 

Išvykusių į Vokietiją tremtinių sąrašas – 71 įrašas; 

Pabėgusių iš tremties statistika iš  Vardyno I ir II tomų duomenų bazių; 

Joniškio r. politinių kalinių sąrašas iš visų Vardyno duomenų bazių – 164 įrašai; 

Pakruojo r. tremtinių ir politinių kalinių sąrašas iš visų Vardyno duomenų bazių – 3782  

įrašai; 

Radviliškio r. tremtinių (nuo 1952 m). sąrašas – 24 įrašai; 

Lageriuose gimusių vaikų statistika; 

Joniškio r. žuvusių partizanų sąrašas iš visų Vardyno duomenų bazių – 152 įrašai; 

Intos lagerio politinių kalinių sąrašas iš visų Vardyno duomenų bazių –5355 įrašai; 

Šakių r. politinių kalinių ir tremtinių sąrašas iš visų Vardyno duomenų bazių – 5119  

įrašų; 

Ištremtųjų į Chakasijos respubliką statistika; 

Varėnos miesto tremtinių sąrašas – 60 įrašų; 

Dolinkos lagerio politinių kalinių sąrašas – 85 įrašai; 

Krasnojarsko kr. tremtinių sąrašas;  

Mirusių Krasnojarsko kr. tremtinių pagal mirties vietas sąrašas – 3473 įrašai; 

Mielagėnų seniūnijos politinių kalinių ir tremtinių sąrašas iš visų Vardyno duomenų  

bazių – 53 ir 124 įrašai; 

Panevėžio ir Lazdijų r. tremtinių statistika; 

Represuotų žydų tautybės asmenų sąrašas pagal amžių - 2674 įrašai; 

Sverdlovsko sr. sušaudytų politinių kalinių sąrašas – 79 įrašai; 

Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio r. tremtinių statistika; 
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Šilutės kalėjime ir Macikų lageryje kalėjusių asmenų sąrašas – 121 įrašas; 

Tremtyje mirusiųjų moterų sąrašas – 48 551 įrašas; 

Tremtyje mirusių mokytojų sąrašas – 128 įrašai; 

Tremtyje mirusių vaikų pagal amžių sąrašas - 483 įrašai; 

Vyrų, mirusių lageriuose, sąrašas – 3720 įrašų; 

Moterų, mirusių lageriuose, sąrašas – 112 įrašų; 

Vardyno II tomo visų suimtųjų sąrašas – 41 161 įrašas. 

 

 

 

5 PRIEDAS 

 

MEMORIALINIO DEPARTAMENTO  
VEIKLOS REZULTATAI 

 

 
Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“  
                 (vykdo D. Rudienė, R. Steiblytė, J. Sinkevičiūtė ) 

 
Atliekami darbai Darbo rezultatai   

2011–2012 m. moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 
baigiamieji darbai 

Suvesti konkurso dalyvių 
duomenys.  
Suregistruoti gauti mokinių darbai.  

• Konkurse dalyvavo 1020 moksleivių; 
• Konkursui atsiųsta: 699 piešiniai, 48 maketai, 11 dainų, 

159 rašiniai, 21 filmas, 7 nuotraukos.  
Vertinimo komisija, darbo 
organizavimas 

Koordinuotas vertinimo komisijų darbas; Surašyti posėdžių 
protokolai. 
 

Konkurso rėmėjų ir partnerių  
paieška, bendradarbiavimo sąlygų 
derinimas  

Susitarta dėl paramos su 13 įstaigų ir 3 Europos Parlamento 

nariais 

Konkurso baigiamasis renginys Parengta 2 dienų programa konkurso dalyviams 

Konkurso laureatų apdovanojimai 
 

Surengta kelionė į Europos Parlamentą  
Parengti diplomai bei padėkos raštai konkurso laureatams, 
mokytojams partneriams ir rėmėjams 

Piešinių eksponavimas  Piešiniai parengti vertinti ir eksponuoti. 

2012–2013 m. moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ rengimas 

Konkurso nuostatų koregavimas  Konkurso nuostatai suderinti su Švietimo ir mokslo 
ministerija ir kitais konkurso partneriais. 
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Bendradarbiavimas su konkurso 
partneriais 

Suderinti konkurso rengimo ir pravedimo darbai su 
Mokytojų namais ir Pilietinės gynybos centru prie KAM  

Informacijos apie Konkursą sklaida • Konkurso nuostatai paskelbti: LGGRTC interneto 
svetainėje, išsiųsti ŠMM, lietuviškoms mokykloms 
užsienyje. 

• Atsakyta į mokytojų ir mokinių klausimus, susijusius su 
konkurso organizavimu. 

• Parengta 11 konkurso dalyvių piešinių parodų 

Rėmėjų paieška  Parengti ir išsiųsti 28 oficialūs raštai konkurso rėmėjams. 

Pažintinė stovykla „Vyčio apygarda 2012 m.“ konkurso dalyviams 

Stovyklos vadovų konsultavimas ir 
parengimas 
 

• Supažindinta su stovyklos taisyklėmis; 
• Aptarta preliminari stovyklos programa; 
• Pateikta informacija apie stovyklautojų kiekį, jų amžių, 

gyvenimo kareivinėse sąlygas; 
• Parengta metodinė medžiaga stovyklos vadovams; 
• Pristatytos pareigos ir atsakomybės bei pasiskirstyta 

jomis. 

Informacija stovyklautojams, kita 
medžiaga  

• Stovyklautojams išsiųstos sutartys su LGGRTC ir 
stovyklautojų tėvais, stovyklos dalyvio taisyklės bei 
atmintinė stovyklautojui; 

• Suteikta informacija stovyklos dalyvių tėvams el. paštu 
bei telefonu. 

Istorinės pažintinės vasaros 
stovyklos „Vyčio apygarda 2012 m.“ 
programa 

• Parengta stovyklos programa; ekskursijos maršrutas; 

Dokumentai ir kita medžiaga 
stovyklos vadovams ir 
stovyklautojams 

• Parengta 10 autorinių sutarčių su stovykloje dirbsiančiais 
vadovais; 

• Paruoštas ir suderintas stovyklos vadovų pareigų ir 
atsakomybių sąrašas; 

• Parengtos ir suderintos stovyklos taisyklės, skirtos 
stovyklautojams; 

• Parengti ir atpausdinti stovyklos sertifikatai moksleiviams 
ir stovyklos vadovams bendradarbiaujant su Pilietinės 
gynybos centru prie KAM. 

• Sudarytas ir patvirtintas 40 stovykloje dalyvausiančių 
moksleivių sąrašas; 

Stovyklos dalyvių saugos 
instruktažas, kita būtina 
informacija. 

• Paskirstytos dalyvių ir vadovų grupės į būrius, 
supažindinta su saugos ir elgesio dalinyje taisyklėmis; 

• Stovyklautojams pristatyta stovyklos programa bei 
stovyklos vadovai. 

Parengta informacija apie konkursą 
bei stovyklą. 

• Parengta ir perduota KAM Viešųjų ryšių skyriui 
informacija apie konkursą ir stovyklą; 

• Parengtas straipsnis apie stovyklą ir atrinktos stovyklos 
nuotraukos. 
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Moksleivių konkurso laureatų kelionė į Strasbūrą 
Konkurso laureatų kelionės į 
Strasbūrą organizavimas. 

Sudarytas keliaujančių į Strasbūrą sąrašas, suderintas 
išvykimo laikas. Informacija perduota EP nario  
A. Saudargo biurui. 

Informacija apie konkurso laureatų 
kelionę į Europos Parlamentą. 

Parengtas straipsnis apie konkurso laureatų kelionę į 
Europos Parlamentą Strasbūre, atrinktos nuotraukos. 

Konkurso dalyvių piešinių 
rengimas dovanojimams įvairiomis 
progomis 

Skenuoti piešiniai įteikti konkurso rėmėjams, įvairių 
minėjimų, centro jubiliejaus proga svečiams ir centro 
darbuotojams, A. Saudargui EP Strasbūre ir kt. 

 

 

 

6 PRIEDAS 

 
 

TUSKULĖNŲ MEMORIALINIAME KOMPLEKSE  
ATLIKTI DARBAI 

 
 
Investiciniam projektui „Projektas – homo sovieticus“ atlikta: 
1. Remiantis istoriniais šaltiniais ir istoriografija apsvarstyta ir parengta „Prisiminimų alėjai“: 
7 istorinių asmenų ir apibendrintų  personažų pasakojimų eskizai (personažų istorinė 

medžiaga, skirta personažų pasakojimams): Bronius Krivickas, Agentas, Jaunimo atstovas, Juozas 
Markulis, Gudaitis-Guzevičius, Juozas Zdebskis, Kolūkio pirmininkas; 

4 personažų pasakojimų eskizai: Statybininko, Prekybininko, Melžėjos, Antano Sniečkaus;  
Parengta techninė užduotis interaktyvių terminalų turinio dizainui ir meniniam 

apipavidalinimui; 
Sukurta ir suderinta žaidimo  paaugliams koncepcija ir  scenarijus; 
Atrinkta ir perduota žaidimo paaugliams kūrėjams ikonografinė medžiaga (521 vnt. 

skaitmeninių eksponatų kopijų).  
2. Tuskulėnų dvaro ekspozicijoms „Projektas – homo sovieticus“ temoms „Sovietinės 

kasdienybės pilkuma“, „Tradicinių moralės ir etikos normų erozija“, „Ateizacija“, „Tautinio 
tapatumo transformacija“, „Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas“:  

Nuskenuoti 36 nuotraukų albumai;  
Suklasifikuota ir sutvarkyta ikonografinė medžiaga 1130 vnt.;  
Parengta ekspozicijų ir recepcijos įrengimo architektūrinės ir techninės dalies specifikacija 

(remiantis Darbo projektu). 
 

Muziejinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ terminalai papildyti: 
623 asmens 4122 vnt. dokumentų skaitmeninėmis kopijomis su jų aprašais lietuvių ir anglų 

kalbomis; 
24 fotografijomis; 
Režisierių V. Damaševičiaus ir J. Matonio dokumentiniu filmu „Tuskulėnų paslaptis“ (2009 m., 

30 min.), kuriam parengti ir įkelti subtitrai anglų k.  
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Kiti darbai:  
Sukurti 7 vaizdo siužetai: „Palaikų fiksavimas ir tyrimas“ (8:32 min.), „Palaikų 

identifikavimas“ (5:45 min.), „Pasmerktųjų žudymo būdai“ (4:38 min.); „Paskutinė Tuskulėnų dvaro 
valdytoja (5:18 min.); „Interviu su Jelena Parasoniene“ (3:07 min.);  „Interviu su architekte Gražina 
Kirdeikiene“ (5:33 min. ir 5:43 min.). Vaizdo siužetai įkelti į ekspozicijos terminalus;  

Sukurta ir papildyta 1157 fotografijomis Tuskulėnų memorialiniame komplekse 
organizuojamų renginių archyvinė fotografijų bazė; 

Sudaryta Tuskulėnų memorialiniame komplekse saugomos garso ir vaizdo medžiagos 
duomenų bazė; 

Bendradarbiaujant su Valstybinės teismo medicinos tarnyba prie LR Teisingumo ministerijos 
identifikuoti A. Buloto ir P. Jasinevičiaus palaikai; 

Parengti 6 oficialūs atsakymai nužudytųjų artimiesiems į jų pateiktus prašymus dėl galimybės 
identifikuoti palaikus. (R. Černius); 

LGGRTC interneto svetainės rubrikai „Atmintinos datos“ parengti 6 pasipriešinimo dalyvių, 
nužudytų 1947 m. NKGB (MGB) kalėjime Vilniuje, biografiniai aprašymai; 

Parengtas tekstas apie partizaną Zigmą Šerkšną-Tigrą (1924–1947) Visuotinei lietuvių 
enciklopedijai.   
 

Renginiai visuomenei: 
Sausio 12–13 d. – atvirų durų dienos. 
Sausio 15 d. – Šeimos centro VšĮ „Kartu saldu“ iniciatyva surengtas Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas.  
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas: dalyvavo folklorinis 

ansamblis „Visi“ ir Šilalės kraštiečių draugijos organizuotas koncertas „O mes stovėsim...“ 
Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas: rodyti filmai 

„Raudonasis teroras gintarinėje pakrantėje“ (rež. Ken Gumbert, 2008 m.) ir „Sovietų pasaka“ (rež. 
Edvins Snore, 2008 m.)  

Balandžio 12 d. – partizanų dainų vakaras „Šalia mirties“. 
Balandžio 20 d. – pavasario švaros talka Tuskulėnų memorialinio komplekso teritorijoje bei 

dešiniajame Neries krante.  
Balandžio 25 d. – Arvydo Anušausko knygos „Teroras 1940–1958 m.“ pristatymas.  
Gegužės 18 d. – tarptautinė akcija „Muziejų diena 2012“: nemokamas lankymas bei 

klasikinės muzikos koncertas-rečitalis. 
Gegužės 19 d. – tarptautinė akcija „Muziejų naktis 2012“: muzikavo kanklių duetas, 

garsiausių pasaulio kompozitorių kūrinius atliko jaunieji muzikos virtuozai, demonstruoti 
dokumentiniai filmai (Sauliaus Beržinio „Lietuviški kino dienoraščiai“, Giedrės Žickytės „Kaip mes 
žaidėme revoliuciją“), vyko naktinė ekskursija po Tuskulėnų memorialinio komplekso teritoriją, 
žaidimas jaunimui – Tuskulėnų dvaro lobio paieška, surengta viktorina „Pasmerktųjų kelias 1944–
1947 m.“ 

Birželio 12 d. – Medardo Vasiliausko fotografijų parodos „Tarpukario Lietuva karininko 
akimis (1930–1940)“ atidarymas ir koncertas „Kamerinės sonatos“.  

Birželio 14–15 d., minint Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas, vyko atvirų 
durų dienos.  

Rugpjūčio 23 d., prisimenant Europos stalinizmo ir nacizmo aukas ir Baltijos kelią, vyko 
atvirų durų diena. 
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Rugsėjo 1–2 d., minint Mokslo ir žinių dieną moksleiviams, jų tėveliams pravestos 
nemokamos ekskursijos.  

Rugsėjo 2 d., minint Europos žydų kultūros dieną pristatyta paroda apie Antonovičių šeima, 
kuri nacių okupacijos metais Tuskulėnų dvare slėpė žydus, bei parodytas rež. Algio Kuzmicko 
dokumentinis filmas „Įkaitai. 1941 m. liepa“. 

Rugsėjo 14 d. paminėtos Europos paveldo dienos: organizuotos nemokamos ekskursijos, 
surengtas klasikinės muzikos koncertas „Garsų kelionė“. 

Rugsėjo 21 d. kartu su moterų bendruomene „Bitės“ organizuotas Europos paveldo dienų 
tęsinys: surengta mugė, Dienos centras „Šviesa“ nariai parodė spektaklį „Barbora ir Augustas“.  

Rugsėjo 23 d. – atvirų durų diena, skirta Holokaustui Lietuvoje prisiminti. 
Rugsėjo 24 d. – diskusija „Dabarties iššūkiai posovietinėms valstybėms“.  
Rugsėjo 28 d. – Tuskulėnų aukų atminimo diena: vaizdo pasakojimų rinktinės „Laisvės 

kovoms atminti“ pristatymas, jaunųjų atlikėjų klasikinės muzikos koncertas. 
Spalio 17 d. – knygos „Partizano keliu: partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai“ ir 

parodos „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915–1952)“ 
pristatymas.  

Spalio 24 d. – Kęstučio Grigaliūno trilogijos „Mirties dienoraščiai“ ir vaizdinės instaliacijos 
„Apie Meilę“ pristatymas. 

Lapkričio 1–2 d. – atvirų durų dienos, nemokamos ekskursijos. 
Lapkričio 14 d. – susitikimas su projekto „Misija Sibiras“ dalyviais, aplankiusiais Chakasijos 

Respubliką.  
Lapkričio 21 d. – susitikimas su bendrijos „Lemtis“ ekspedicijų dalyviais.  
Lapkričio 28 d. – susitikimas, skirtas ekspedicijai „Kraslagas '12. Prezidento A. Stulginskio 

tremčiai atminti“. 
Gruodžio 12–14 d. – atvirų durų dienos minint LGGRTC ir GAM veiklos 20-metį: nemokama 

pažintinė ekskursija, dokumentinių filmų rodymas. 
 

Centro sukurtų ir pagamintų parodų eksponavimas Tuskulėnų dvaro rūmuose ir 
konferencijų salėje: 

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

Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų darbų 
paroda;  

Leitenanto Medardo Vasiliausko fotografijų paroda „Tarpukario Lietuva karininko akimis 
(1930–1940)“; 

Dailininko Henriko Cipario paroda „Lietuvos kančia“, skirta SSRS–Vokietijos slaptųjų 
susitarimų pasirašymo metinėms atminti;  

Paroda „Už Uralo, žemės galo“, skirta Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietoms;  
Paroda „Paskutiniai Tuskulėnų dvaro valdytojai – Pasaulio Tautų Teisuoliai“; 
Politinių represijų istorijos memorialinio muziejaus „Permė-36“ parengta ir Centro pagaminta 

kilnojamoji paroda „Gulag‘as. Vieno lagerio istorija“.  
 

LR Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus ir kt. 
parengtų parodų eksponavimas: 

Vlado Liatuko grafikos darbų paroda „Lietuva mano“, skirta Laisvės gynimo metinėms 
paminėti;  

http://www.genocid.lt/centras/lt/1710/a/
http://www.genocid.lt/centras/lt/1657/a/
http://www.genocid.lt/centras/lt/1681/a/
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Paroda „Laisvės sparnai“, skirta Kovo 11-ajai;  
Paroda „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai – 40“; 
Paroda „Romas Kalanta – Laisvės šauklys ir 1972 m. Kauno pavasaris“;  
Kęstučio Grigaliūno vaizdinė instaliacija „Apie Meilę“.  

 
Lankytojų aptarnavimas, edukacinė veikla 
Per 2012 m. Tuskulėnų memorialiniame komplekse apsilankė 10 548 žmonės (iš jų – 4064 

moksleiviai): 
Pavieniai ir renginiuose dalyvavo – 3840 (iš jų – 1085 moksleiviai); 
Muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ – 4164 (individualiai – 1869, 
organizuotomis grupėmis – 2295, iš jų 1572 – moksleivių); 
Apžvalginėse ekskursijose „Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas“ – 1275 
(iš jų 614 –moksleivių); 
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo – 568 (iš jų – 437 moksleiviai); 
Dokumentinius/vaidybinius filmus žiūrėjo – 701 (iš jų – 356 – moksleiviai). 

Pravesta 179 (iš jų – 91 moksleiviams) apžvalginių ekskursijų;  
Pravesti 28 edukaciniai užsiėmimai;  
Surengti 29 dokumentinių/vaidybinių filmų seansai;  
Parengtas naujas edukacinis užsiėmimas su praktine užduotimi „Pabėgimas iš sovietinės 

pilkumos: jaunimo maištas“.  
 
 
 
 

7 PRIEDAS 

 
 

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS  
ATLIKTI DARBAI 

 

 

Rinkinių komplektavimas ir apskaita: 
Įsigyta naujų eksponatų 4528 vnt.; 

Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 2217 vnt., iš jų:  

Į gaunamų eksponatų rankraštinę knygą (GEK) – 1229;  

Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą (GAMA) – 988; 

Įrašyta į rankraštines inventorines knygas pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatų – 1385 vnt.; 

Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta 1769 vnt., iš jų 512 eksponatų, 

suinventorintų iki 1999 m.; 

Perduota nuolatiniam saugojimui Lietuvos ypatingajam archyvui – 870 vnt.; 

Perduota įvairioms institucijoms ilgalaikiam saugojimui (deponuota) – 36 vnt.;  

Perduota įvairioms institucijoms trumpalaikiam saugojimui – 106 vnt.;  

Suskaitmeninta muziejaus eksponatų  – 2191 vnt. (4957 obj.). 
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Lankytojų aptarnavimas 
Per metus muziejų aplankė 44 068 lankytojai: 

Individualiai – 31 276; 

Organizuotomis grupėmis – 12 792 (iš jų 6803 – moksleiviai); 

Pravesta 112 edukacinių užsiėmimų; 

Muziejaus lankytojams surengtos 52 dokumentinių filmų peržiūros;  

Pravestos 727 ekskursijos (iš jų 306 – moksleiviams); 

Su muziejaus ekspozicijomis susipažino 20 oficialių delegacijų iš Lietuvos ir užsienio 

valstybių;  

Atrinkta ir pateikta muziejuje saugomų eksponatų skaitmenų – 1031 vnt., iš jų: 

Valstybinėms institucijoms – 95 vnt.; 

Lietuvos muziejams – 44 vnt.; 

Mokymo įstaigoms pateikta – 70 vnt.; 

Leidykloms ir kt. – 575 vnt.; 

Užsienio leidėjams ir kt. – 85 vnt. 

 

Parodų ir ekspozicijų rengimas: 
Baigta rengti paroda-ekspozicija „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ Minaičių k., Radviliškio r.; 

Baigta rengti bendra Lenkijos tautos atminties instituto, Centro ir Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus kilnojamoji paroda „1939–1940 metais Lietuvoje internuoti lenkai“; 

Į lietuvių k. išversta ir pagaminta Permės memorialinio centro muziejaus „Permė-36“ 

kilnojamoji paroda „Gulag‘as. Vieno lagerio istorija“; 

Parengta nauja kilnojamoji paroda „Partizano keliu: Prisikėlimo apygardos vadas Juozas 

Paliūnas-Rytas 1915–1952“, skirta 60-osioms J. Paliūno-Ryto žūties metinėms atminti. 
 

Kilnojamųjų parodų eksponavimas: 

„KARAS PO KARO: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ 

eksponuota: 

Prie muziejaus „Teroro namai“ Budapešte (Vengrija); 

Vilniaus Radvilų gimnazijoje; 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje; 

Biržų r. Pabiržės pagrindinėje mokykloje. 

„PO SVETIMU DANGUM: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ 

eksponuota: 

Lenkijos Tautinės atminties instituto Janušo Kurtykos edukacijos centre (Varšuva); 

Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų foje; 
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Akmenės krašto muziejuje; 

Ignalinos kultūros ir sporto centre; 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse; 

Švenčionių r. Nalšios muziejuje. 

„SMURTO KRONIKA: Lietuva 1939–1941 m.“ eksponuota: 

Tiuringijos žemės Landtage (parlamente) Vokietijoje. 

„Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ eksponuota: 

Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje; 

Visagino kultūros centre; 

Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose; 

Zarasų krašto muziejuje; 

Kaišiadorių kultūros ir meno centre; 

Ignalinos kultūros ir sporto centre; 

Vilniaus Radvilų gimnazijoje; 

Pasieniečių muziejuje; 

Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje; 

Rūkainių vidurinėje mokykloje; 

Šilutės r. Usėnų pagrindinėje mokykloje. 

„Kun. Jono Augustausko fotografijos“ eksponuota: 

Paparčių pagrindinėje mokykloje, Kaišiadorių r.; 

Lazdijų Laisvės kovų muziejuje; 

Šilutės muziejuje; 

Visagino kultūros centre. 

„Ir jie mokėjo džiaugtis…“ eksponuota: 

Veisiejų krašto muziejuje; 

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventės metu Karinių oro 

pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose;  

Ignalinos kultūros ir sporto centre; 

Pasvalio miesto kultūros centro I aukšto fojė, projekto „Broliai“ partizanų apygardose“ 

metu; 

Vilniaus Salininkų gimnazijoje. 

„Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915–1952)“ 

eksponuota: 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. 

„Už Uralo, žemės galo…“ eksponuota: 

Veliuonos Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje; 
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Radviliškyje, prie geležinkelio stoties rekonstruotame tremties vagone; 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. 

„1939–1940 m. Llietuvoje internuoti lenkai“ eksponuota: 

Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje. 

„Gulag’as. Vieno lagerio istorija“ eksponuota: 

Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų foje;  

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse; 

Šilutės rajono Usėnų pagrindinėje mokykloje. 

 

Finansinė veikla  
Per metus už suteiktas paslaugas, GAM reklaminių bukletų, LGGRTC leidinių pardavimą 

gauta 194 307 Lt, iš jų: 

Už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuostės nuoma) – 170 385 Lt, (iš 

jų už bilietus – 151 033 Lt); 

Už parduotus suvenyrus – 358 Lt; 

Už parduotus LGGRTC leidinius – 23 564 Lt. 

 

 

 

 

8 PRIEDAS 

 
 

ATMINIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS 
ATLIKTI DARBAI 

 
 

Programa „MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR STATINIŲ INVENTORIZACIJA,  

                  SĄVADO SUDARYMAS“ (vykdo Rūta Trimonienė) 

Inventorizuota, suvesta ir patikslinta kompiuterinės duomenų bazės medžiaga (papildyti 

įpaminklintų vietovių ir statinių sąrašai, sutvarkytos nuskenuotos paminklų ir statinių nuotraukos) – 

140 objektų;  

Pagal pateiktus valstybinių, visuomeninių organizacijų ir juridinių asmenų prašymus paruošta 

17 istorinių-archyvinių pažymų; 

Paruošta 14 istorinių-archyvinių pažymų KPC dėl šių objektų perrašymo į Kultūros vertybių 

registrą, 2 Istorinės-archyvinės pažymos Trakų miškų urėdijai ir Anykščių r. sav.; 
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Centro internetiniam puslapiui toliau teikti vietovių ir statinių sąrašai, skenuotos paminklų ir 

statinių nuotraukos:  

Naujais objektais papildyta Telšių ir Utenos apsk. rajonų medžiaga;  

Patikslinta Vilniaus aps. Širvintų ir Švenčionių r. medžiaga; 

Paruošta  Vilniaus m., Vilniaus ir Šalčininkų r. medžiaga; 

Naujais objektais papildytas Klaipėdos, Kretingos, Skuodo r. vietovių ir statinių sąrašai. 

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ Kronikos rubrikai paruošti straipsniai: „Apskritojo stalo 

diskusija Kijeve“ Nr. 1 (31), „Nacionalinis muziejus „Ukrainos holodomorų aukų atminimo 

memorialas“ Nr. 2 (32) 

 

Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“ (vykdo Elena Stulgienė, Birutė Panumienė, 

Jolanta Sinkevičiūtė, Dalia Narušienė, Violeta Jasinskienė, Ignas Sičiūnas) 

Tremties ir kalinimo vietų duomenų bazės pildymas ir koregavimas: 

Nuolatos pildoma, koreguojama Tremties ir kalinimo vietovių duomenų bazė (3353 vietovės); 

Tvarkoma ekspedicijų į tremties ir kalinimo vietas medžiaga: perimta 8 DVD iš Kultūros 

ministerijos ekspedicijų ataskaitos, jos suskaitmenintos, aprašytos. 

Tremties vietų paieškos ir sisteminimo rezultatai 

Gauti didelės apimties rankraštiniai arba skaitmeniniai atsiminimai iš 20 žmonių; 

Gauti dokumentai, sąrašai, nuotraukų albumai, eksponatai, parengti jų aprašymai perduoti į 

Genocido aukų muziejų; 

Įrašyti ir suskaitmeninti 8 pateikėjų atsiminimai, suformuotos jų naujos bylos; 

Baigtas iš Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo ir Palangos rajonų gautų neinformatyvių rankraščių 

tyrimas, suklasifikuota į aplankus 760 rankraščių (su gautais atsakymais); 

Papildytas tremties vietų sąrašas 60 naujų tremties vietų pavadinimų;  

Padaryta Chabarovsko krašto tremtinių atsiminimų nauja klasifikacija, suformuotos 4 naujos 

bylos,  pertvarkyti 7 aplankai. 

 

Fotografijų duomenų bazės pildymas ir koregavimas: 

Gauta 2018 naujų nuotraukų, tikslinti jų duomenys aprašymams bei parengimui ir perdavimui 

į Genocido aukų muziejų: 

Paruošti aktai ir parengtos perdavimui 3003 fotografijos; 

Perduota į GAM fondą 18 negatyvų juostų (po 36 kadrus) ir 13 plokštelių ir 442 fotografijos. 

Per metus skenuotų nuotraukų ir dokumentų sukaupta 1119 vnt.; 

Pagal tremties kraštus ir sritis paruošta 739 nuotraukų aprašymų.  
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Kalinimo vietų paieškos ir sisteminimo rezultatai 

Išnagrinėti 624 rankraščiai, iš jų 23 pateikti papildomi klausimai, gauta 14 atsakymų su 

papildymais; 

Gauta 14 naujų atsiminimų, 33 nuotraukos iš kalinimo laikotarpio; 

Įrašyti Nijolės Sadūnaitės ir Mons. Alfonso Svarinsko atsiminimai apie kalinimą lageriuose; 

Suredaguoti 4 iššifruotų garso įrašų tekstai; 

Gauta 800 įvairių eksponatų iš lagerių; 

Iš viso suinventorizuoti 664 rankraščiai apie kalinimo vietas; 

Nuskenuota 1881 nuotrauka, 5 lagerio schemos; 

Nustatytos 42 naujos Lietuvos gyventojų kalinimo vietos; 

Papildytas buv. politkalinio Pupelio pateiktas Magadano lagerių ir kalinių sąrašas, sudarytas 

nuotraukų šaltinių sąrašas, teikti pasiūlymai dėl leidinio struktūros, turinio ir vartojamų sąvokų; 

Iššifruota 74 val. bendros trukmės atsiminimų (173 vnt.) garso įrašų, nuskenuota 5566 lapų 

dokumentų. 

 

Programa „GYVOJI ATMINTIS“ (vykdo Dalius Žygelis) 

Vykdytas atsiminimų filmavimas:  

Nufilmuoti 33-jų Lietuvos laisvės kovotojų, tremtinių ir istorinių įvykių liudytojų 

prisiminimai; 

Užpildyti filmavimo aktai, aprašyta ir suskaitmeninta filmuota medžiaga, papildyta 

duomenų bazė; 

Atrinkta 10 valandų filmuotos medžiagos, skirtos perrašymui į DVD, perkelta 10 

valandų į skaitmenines laikmenas, parengti skaitmenintos medžiagos darbiniai 

aprašymai; 

Atrinkta, perrašyta ir apipavidalinta apie 15 valandų filmuotos medžiagos Centro 

padaliniams, 4 valandos filmuotos medžiagos – LR Seimui.  

Kompleksinių ekspedicijų metu, LYA bylose, privačiose kolekcijose surasta, nuskenuota, 

perduota į GAM fondus apie 200  istorinių fotografijų (didžioji jų dalis identifikuota);  

Surinkti duomenys apie 60 Lietuvai nusipelniusių asmenų, apsvarstytos jų kandidatūros 

Valstybės apdovanojimams, Prezidentūros Apdovanojimų tarybai pateikta 12 teikimų  ir 4 lydraščiai; 

Valstybės apdovanojimų klausimais parengta ir išsiųsta 15  raštų valstybės institucijoms ir 

privatiems asmenims; 

Vykdyta rezistentų palaikų paieška, archeologiniai tyrimai Zervynų miške (Varėnos r.) ir 

Dusetų miestelyje (Švenčionių r.): 

Atlikti archyviniai-istoriniai tyrimai, analizuojant archyvinius dokumentus, apklausiant 

istorinių įvykių liudininkus; 
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Vykdyti paruošiamieji darbai  archeologinėms ekspedicijoms kartu su archeologu 

dr. G. Vėliumi; 

Atlikti detalūs partizanų bunkerio Zervynų miške archeologiniai tyrimai, surasta ir 

suregistruota apie 800 radinių; 

Aptikti žuvusiųjų partizanų kūnai, atlikta ekshumacija; 

Atlikti detalūs archeologiniai buvusio NKVD kiemo Dusetose tyrimai; 

Aptiktos keturios kapaduobės ir atlikta ekshumacija; 

Dusetose surasti ir suregistruoti radiniai perduoti Lietuvos nacionaliniam muziejui; 

Dėl Zervynų miške ir Dusetose rastų palaikų identifikacijos surinkta archyvinė, foto 

iliustracinė ir speciali specifikuojamoji medžiaga pateikta Teismo medicinos ekspertizės 

institutui. 

Renginių filmavimas ir fotografavimas: 

Iškilmingas partizanų palaikų perlaidojimas Rietave; 

Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūties 60-ties metų minėjimas Zervynų 

miške. 

 

 

 

9 PRIEDAS 
 

 

MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIAUS  

DARBAI 

 
Darbus vykdė Dalia Urbonienė, Vilma Dubonienė. Rinkta istorinė-archyvinė medžiaga 

dėl atminimo įamžinimo, peržiūrėta 39 operatyvinės veiklos, 25 rezistencinės veiklos, 24 

baudžiamosios bylos (43 tomai ir 35 priedai); 

Parengti 64 raštai atminimo įamžinimo klausimais:  

14 lentelė 

Tema Įamžinimo vieta Susirašinėta/derinta su 

Asmenų duomenų tikslinimas 
atminimo ženklų tekstams 

Varėnos r. Burokaraisčio k. Dainavos apygardos vadu, LR 
Seimo nariu A. Kašėta  

Dėl atminimo ženklo 
įrengimo 

Alytaus r. Radžiūnų k. Dainavos apygardos vadu, 
žuvusiųjų partizanų  
giminaičiais 

Dėl atminimo lentos įrengimo Kupiškio r. Adomynės k. Adomynės mokyklos 
direktore 
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Dėl atminimo ženklo 
įrengimo 

Kupiškio r. Stukonių k. Skapiškio seniūnu, LLKS 
pirmininku J. Čeponiu 

Dėl atminimo ženklo 1940–
1941 m., 1944–1990 m. 
kalintiems, kankintiems ir 
žuvusiems kovotojams už 
Lietuvos laisvę bei 1972 m. 
jaunimo antisovietinio 
pasipriešinimo 
organizatoriams ir dalyviams 

Kaunas, Vytauto pr. 91 (buv. 
KGB būstinė) 

Kauno r. savivaldybės 
Kultūros paveldo skyriumi 

Dėl Algimanto apygardos 
štabo viršininko Albino 
Pajarsko atminimo įamžinimo  

Rokiškis, Vaižganto 
gimnazija 

Iniciatoriumi Vladu Pajarsku 

Dėl atminimo lentos įrengimo 
ant buvusio NKVD pastato 
1945–1953 m. kalėjusiems ir 
kankintiems kovotojams už 
Lietuvos laisvę 

Druskininkai, I. Fonbergo  
g. 15 

Druskininkų savivaldybe 

Dėl valstybės turto (paminklo, 
skirto Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos 1949 m. 
vasario 16 d. deklaracijai ir 
signatarams, skulptūrinės 
dalies) perdavimo 
savivaldybei 

Radviliškio r. Minaičių k. Radviliškio r. savivaldybe 
 

Dėl valstybės turto (Vytauto 
apygardos paminklo 
skulptūrinės dalies) 
perdavimo savivaldybei 

Utena Utenos savivaldybės Turto 
valdymo skyriumi 

Dėl atminimo ženklo 
įrengimo  

Kretingos r. Kartena Kartenos seniūnijos seniūne 

Dėl atminimo ženklo 
įrengimo 

Jurbarko r. Kalupių k. Petru Girdzijausku 

Dėl tipinio atminimo ženklo 
įrengimo žuvusiems Vyčio 
apygardos partizanams 
statybai 

Kėdainių r. Lažų k. Danieliumi Štaru 

Dėl atminimo ženklo 
įrengimo 

Panevėžio r. Pašilių miške Lietuvos žygeivių sąjungos 
Panevėžio skyriumi 

Dėl tipinio atminimo ženklo 
žuvusiems Žemaičių 
apygardos Kardo rinktinės 
partizanams 

Kretingos raj. Darbėnų mst. Stanislovu Burba 

Dėl vietos parinkimo tipinio 
ženklo žuvusiems Kęstučio 
apygardos partizanams 
statybai 

Rietavo r. Žadvainių miške Rietavo urėdija 

Dėl atminimo ženklų tekstų 
apimties 

 Atminimo ženklų gamintoju 
„Sonetas ir Ko‘‘ 

Asmenų duomenų tikslinimas 
atminimo ženklų tekstams 

 Valstybiniu istorijos archyvu 
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Pastatyti atminimo ženklai: 
Alytaus r. Daugų sen. Atžalyno k. (iniciatoriaus V. Mačionio lėšos); 
Alytaus r. Alytaus sen. Radžiūnų k.; 
Kupiškio r. Skapiškio sen. Stukonių k.; 
Panevėžio r. Pašilių miškas, 155 kvartalas;  
Jurbarko r. Šimkaičių sen. Kalupių k.; 
Rietavo r. Žadvainių miškas, 29 kvartalas;  
Varėnos r. Burokaraisčio k.; 
Kėdainių r. Sosių miškas, 117 kvartalas. 

Įrengta 1 atminimo lenta ant buvusio NKVD pastato Druskininkuose, I. Fonbergo g. 15; 

Pastatytas antkapinis paminklas Telšių r. Nevarėnų bažnyčios šventoriuje perlaiduotiems 

Žemaičių apygardos partizanams; 

Suprojektuota memorialinė atminimo lenta 1940–1941, 1944–1990 m. kovotojams už 

Lietuvos laisvę bei 1972 m. jaunimo antisovietinio pasipriešinimo organizatoriams ir dalyviams 

Vytauto pr. 91/14, Kaune;  

Suformuota pastatytų atminimo ženklų ir įrengtų atminimo lentų nuotraukų kompiuterinė 

bazė. 

 

 

 

10 PRIEDAS 

 

 

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS 

ATLIKTI DARBAI 

 

Pretendentų į teisinį statusą prašymų nagrinėjimo suvestinė: 
                     15 lentelė 

Teisinis statusas Išnagrinėta 

prašymų 

Pasiūlyta 

pripažinti 

Pasiūlyta 

Nnepripažinti 

Išduota teisinio statuso 

pažymėjimų 

Kario savanorio teisinis 

statusas 

290 269  21 93 (nesant šeimos narių, 

žuvusiems pažymėjimas 

negaminamas) 

Laisvės kovų dalyvio 

teisinis statusas 

102   81 

 

 21 

 

89 (dalis – iš 2011 m.) 

Nuo okupacijų 

nukentėjusio asmens 

teisinis statusas: 

   Politinio kalinio 

 

886 

 

 

 

 

 

757 

 

 

 

129 

911 (dalis iš 2011 m.; 

dalis išduota vietoje 

prarastų pažymėjimų) 
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  Tremtinio 

  Perkeltojo  

  Represuotojo 

  Nukentėjusio  

  Buvusio beglobio vaiko 

 

   17 

408 

    4 

    3 

 

    0 

  95 

   2 

   0 

   

Iš viso 1278 1107 171 1093 

 

Išduoti nauji teisinio statuso pažymėjimai vietoje prarastų, sugadintų, asmeniui pakeitus pavardę: 

nukentėjusių asmenų – 150; rezistencijos dalyvių – 4 pažymėjimai. 

 

Komisijos pirmininkas G. Šidlauskas: 
             16 lentelė 

Organizavo Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkavo       7  

Peržiūrėjo ir įvertino pretendentų prašymus (su prašymais svarstyti 

kartotinai): 

Iš jų: 

Pretendentų į rezistento teisinį statusą  

Pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą 

  

1395 

 

425 

970 

Atliko pretendentų į rezistento teisinį statusą veiklos ištyrimus     31 

Įteikė pažymėjimus   143 

Parengė raštus, iš jų: 

Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, teismams, kitoms institucijoms 

Centro direkcijai 

Piliečiams (pareiškėjams, pretendentams) 

  534 

    71 

    12 

  184 

Parengė išvadas nukentėjusiųjų asmenų bylose   138 

Parengė pretendentų rezistencinės veiklos, žūties aprašymus   115 

Parengė protokolinius nutarimus    15 

Dalyvavo: 

LR Seimo darbo grupės veikloje dėl Teisių atkūrimo įstatymo naujos 

redakcijos parengimo; 

Dalyvavo Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje; 

Dalyvavo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Apdovanojimų 

skyrimo komisijos posėdžiuose; 

Mėnraščiui „Varpas“ parengė tęstinę informaciją apie rezistencijos dalyvio 

teisinio statuso pripažinimą; 
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Suteikė išsamią rašytinę konsultaciją dėl partizano Šakir Sadygov pilietinių 

teisių atkūrimo jo atstovui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui nagrinėjant 

reabilitavimo klausimą; 

Pateikė informaciją apie Komisijos veiklą rengiamam LGGRTC leidiniui; 

Pateikė žuvusių partizanų duomenis kenotafui Rasų kapinėse; 

Teikė duomenis Valstybės kontrolei;  

Inicijavo proceso atnaujinimą civilinėje byloje, kurioje nepagrįstai nustatytas 

juridinę reikšmę turintis faktas; 

Analizavo teismų sprendimus, gautus dokumentus, pavedė atsakyti į gautus 

raštus, konsultavo pareiškėjus. 

 

Komisijos posėdžių sekretorė Edita Žostautaitė: 

Sekretoriavo 7 Komisijos posėdžiuose;  

 

Parengė 7 Komisijos posėdžių protokolus su priedais, 94 lapus;   

Pagal 11 perdavimo aktų parengė ir perdavė Archyvinės analizės ir informacijos grupei ištyrimui 

194 išanalizuotas bylas. 

 

Parengti ir įregistruoti Veiklos procesų ir dokumentų valdymo organizavimo sistemoje 102 

Centro įsakymai dėl kario savanorio, laisvės kovų dalyvio, nuo okupacijų nukentėjusio asmens 

teisinio statuso pripažinimo ir nepripažinimo, naujų teisinio statuso pažymėjimų vietoje prarastų 

išdavimo ir kitais klausimais.  

Gauta ir įregistruota 4150 raštų, laiškų, paklausimų, dokumentų Komisijos veiklos 

klausimais. Parengti ir išsiųsti 1962 raštai Komisijos veiklos klausimais Lietuvos ypatingajam 

archyvui, Lietuvos valstybės naujajam archyvui, Lietuvos centriniam valstybės archyvui, Lietuvos 

valstybės istorijos archyvui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos 

Vidaus reikalų ministerijai, Aukščiausiajam Teismui, Socialinio draudimo fondo valdybai ir jos 

teritoriniams skyriams, Krašto apsaugos ministerijos karo prievolės teritoriniams centrams, Rusijos 

Federacijos gynybos ministerijos centriniam archyvui), teikimus Krašto apsaugos ministerijai dėl 

rezistencijos dalyvių valstybinio apdovanojimo, teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

dėl pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų rezistencijos dalyviams skyrimo ir kt. fiziniams 

bei juridiniams asmenims. Taip pat parengti 203 informaciniai pranešimai Komisijai.  

Sudaryti pretendentų į kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio teisinį statusą 5 sąrašai  

publikavimui savaitraščiui „Tremtinys“, mėnraščiui „Varpas“  

Suformuotos 277 naujos pretendentų į kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio teisinį statusą 

bylos. 

Iš viso gauti 1326 prašymai, suformuotos bylos (vid. 110 per vieną mėn.). 
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Įsigaliojus Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, 

teisinio statuso įstatymo papildymui (įtrauktas naujas įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto k 

papunktis), sukaupta informacija apie konkrečius asmenis, 1990–1991 m. atsisakiusius priverstinės 

karinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusius, atliktas įstatymo papildymo įgyvendinimo 

parengiamasis darbas (nustatyti įrodomąją reikšmę turintys dokumentai, institucijos, kuriose jie 

saugomi, sukaupta teorinė ir praktinę reikšmę turinti medžiaga).  

 

Rezistentų dokumentų rengimo grupė formavo ginkluoto pasipriešinimo kovoje žuvusių 

partizanų, kitų pretendentų į rezistento statusą bylas, kurios pateiktos Komisijai išvados priėmimui.  

Parengtos 38 pažymos apie karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių žūtį (mirtį) dėl 

vienkartinės pašalpos gavimo ir našlių, našlaičių pensijos skyrimo, 34 pažymos dėl valstybinės 

pensijos ir valstybės paramos rezistencijos dalyviams skyrimo, 6 pažymos apie karių savanorių, 

laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimą, rezistencinę veiklą. 

Parengti 3 Karių savanorių teikiamieji dokumentai dėl pirmojo laipsnio valstybinės pensijos 

skyrimo, 29 Laisvės kovų dalyvių dokumentai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo. 

Pateikti 13 karių savanorių dokumentai Krašto apsaugos ministerijai apdovanoti Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, ir 9 teikimai dėl kario laipsnio 71 partizanui (po mirties) 

suteikimo.  

Nuolatos pildytos ir tikslintos rezistencijos dalyvių ir nukentėjusių asmenų elektroninės 

laikmenos Rezistentai (2199 operacijos) ir Lirris (keli tūkstančių operacijų):  

Pagal LGGRTC 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-62 patvirtintą tvarką sutvarkytos 194 

nuolatinio saugojimo tarnybinio naudojimo karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių teisinio statuso 

asmens bylos (6786 lapai). Iš jų 80 bylų (2903 lapai) pagal perdavimo aktą perduota į LGGRTC 

archyvą.  

 

Archyvinės analizės ir informacijos grupė iš Rezistentų dokumentų rengimo grupės gavo 

194 pretendentų į rezistencijos dalyvio teisinį statusą bylas pagal 11 perdavimo aktų.  

Vykdydami pretendentų gyvenimo ir rezistencinės veiklos archyvinių bei kitokių duomenų 

paiešką, patikrą, analizę ir ištyrimą, grupės specialistai peržiūrėjo 3872 Lietuvos ypatingojo archyvo 

bylas, atliko 188 rezistencinės veiklos  ištyrimus, jų pagrindu parengė pretendentų į rezistencijos 

dalyvio teisinį statusą gyvenimo ir rezistencinės veiklos ar žūties  208 aprašymus (anotacijas), iš jų 

dokumentų rengimo grupės specialistai (93 bylos), Komisijos pirmininkas (115 bylų). 

 

Nukentėjusiųjų asmenų dokumentų rengimo grupės specialistai suformavo ir parengė 

Komisijos išvados priėmimui 886 bylas. Iš šio skaičiaus 221 sudėtingesnio turinio bylos (šiame 
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skaičiuje bylos, kuriose nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas nepripažintinas) 

pateiktos Komisijos išvados pateikimui atskiruoju svarstymu.  

Grupės specialistai pagamino ir išdavė 911 nukentėjusių asmenų pažymėjimų.  

Grupė suformavo nukentėjusių asmenų sąrašus: dėl teisinio statuso pripažinimo pagal 

miestus, rajonus, savivaldybes; šie sąrašai prijungti prie Komisijos posėdžių protokolų kaip priedai, 

prieš tai Komisijos pirmininko patikrinti ir pasirašyti; dėl teisinio statuso pažymėjimų asmenims 

išdavimo; dėl naujų teisinio statuso pažymėjimų išdavimo vietoje prarastų, pamestų ir kt. 

Atnaujinta informacija apie Komisijos veiklą LGGRTC interneto svetainėje. 

Pagal poreikį teikta bylų medžiaga LGGRTC Teisės ir personalo administravimo skyriui, 

pareiškėjams apskundus LGGRTC sprendimus administraciniam teismui.  

Centro darbuotojams, interesantams išduotos 675 Komisijos tarnybinio naudojimo bylos.  
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11 PRIEDAS 

LEIDYBA 
17 lentelė 

Eil.  

Nr. 

Leidinio pavadinimas Apimtis 
spaudos 
lankais 

Tiražas egz. 

Planiniai leidiniai 

1. Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 1 (31) 15,25 300 

2. Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2 (32) 14 300 

3. „Tie, kurie gelbėjo / Those who rescued. 1941–1944. 

Žydų gelbėjimas Lietuvoje“ 

12,25 3500 

4. Dokumentų rinkinys „KGB slaptieji archyvai. 1954–1991 

m.“ 

35,25  500 

5. „Partizano keliu. Partizano Juozo Paliūno-Ryto 

prisiminimai“ 

11,75 500 

6. Arūnas Streikus „The Church in Soviet Lithuania“ 3 500 

7. Kazimierz Sakowicz „Panerių dienoraštis“ 12,75 500 

8. Bronius Genzelis „Tautinės savimonės išlikimas ir 

brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis“ 

9,75 500 

9. Sovietinio genocido aukų vardynas „Lietuvos gyventojų 

genocidas“, 1949 m., IV t. (A–M) 

104,5 500 

Iš viso                                                                                                     218,5               7100 

Kartotiniai leidiniai 

10. „KGB in Lithuania“ 3 1000 

11. „Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR“ 3,25 1000 

 

Centro leidiniai platinti ir viešinti knygų mugėse:  

per Lietuvos leidėjų asociaciją Frankfurto ir Londono knygų mugėse, kuriose lankytojai 

įsigijo Centro išleistų knygų: „KGB in Lithuania“, „The Holocaust in Lithuania between 

1941 and 1944“,  

Vilniaus knygų mugėje (parduota leidinių už 4260 Lt). 

 

Dalyvauta 21 teminiame renginyje viešinant ir platinant naujas Centro knygas: 

Gargždų J. Lankučio viešojoje bibliotekoje,  

Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune,  

Jurbarko krašto muziejuje, 
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Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventėje Zokniuose; 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje; 

Lietuvos Republikos Seimo renginiuose; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje;  

Šilalės kultūros centre;  

Šilutės Vydūno gimnazijoje ir seniūnijoje; 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute Vilniuje; 

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje; 

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje; 

Vilniaus edukologijos universitete; 

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, minint 71-ąsias 1941 m. Birželio sukilimo metines; 

Vilniuje ir Kaune partizano Juozo Paliūno-Ryto žūties minėjimuose. 

Naujų knygų pristatymai žiniasklaidoje: 

Visos naujos knygos pristatytos Centro ir kitose interneto svetainėse: bernardinai.lt, 

patogupirkti.lt, humanitas.lt.;  

K. Sakowicziaus „Panerių dienoraštis“ pristatytas žurnale „Tautinių bendrijų naujienos“; 

Publikuoti straipsniai apie knygas „Lietuvių tautos sukilimas“, „Partizano keliu. Partizano 

Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai“, „Laisvės priešaušryje“ žurnale „Karys“, laikraščiuose 

„Voruta“, „Tremtinys“, „XXI amžius“. 

Už parduotas knygas per metus gauta 81 452,24 Lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bernardinai.lt/
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12 PRIEDAS 

 

 

KITŲ CENTRO PADALINIŲ VEIKLA 
 

ŪKINĖ VEIKLA 

 
Daug dėmesio pareikalavo Tuskulėnų rimties parko pastatuose atsiradę defektų ir 

eksploatavimo nesklandumų šalinimo darbai (Tuskulėnų rimties parko pastatų restauravimo ir 

pritaikymo defektų ištaisymo komisija Centro iniciatyva 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). Ypatingas dėmesys skiriamas oficinos 

,,sėdimui“: atliekamas ,,sėdimo“ stebėjimas, 2013 m. pavasarį numatytas minėtos komisijos posėdis 

su statinį projektavusiais architektais. 2012 m. pradžioje, užšalus  daliai vandentiekio sistemos 

Valickio viloje, buvo rasti sprendimai ir nutiesti vamzdžiai aplenkiant užšalimo vietą; 

Vadovauta 10 viešųjų pirkimų komisijų darbui; 

2012 m. kovo 28 d. LGGRTC generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-76 buvo patvirtintos 

naujos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, kuriomis vadovaujantis LGGRT Centre yra vykdomi 

viešieji pirkimai; 

LGGRTC generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-78 buvo patvirtinta 

nauja Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudėtis ir jos darbo reglamentas;  

Vykdyti 452 mažos vertės supaprastinti viešieji pirkimai už 715 900 Lt. Pirkimai buvo 

atliekami tiekėjų apklausos būdu, iš jų: darbai buvo pirkti 9 kartus, paslaugos – 261 kartus, o prekės – 

182 kartus. Leidybos ir Specialiųjų tyrimų skyriai sudarė 53 autorines sutartis už 120 850 Lt. 

2012 metais viešųjų pirkimų buvo atlikta maždaug už 1 519 600 Lt (vieną milijoną penkis 

šimtus devyniolika tūkstančių šešis šimtus litų ). 

Per 2012 metus 2 pirkimai buvo įvykdyti supaprastinto atviro konkurso būdu CVP IS 

priemonėmis:  

1. Ekspozicijos „Projektas-Homo Sovieticus“ „Prisiminimų alėjos“ ir recepcijos įrengimo bei 

multimedijos dalies sukūrimo“ paslaugos buvo nupirktos už 703 219,14 Lt (šių paslaugų vertė 

Centro skaičiavimais – 817 098,13 Lt.). 2012-09-03 sudaryta sutartis su laimėtoju UAB „Salgesta“ 

Nr. 2F-42. 2012-12-20 buvo pasirašytas Atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas, pažymintis, 

kad visos 2012 metams numatytos paslaugos buvo atliktos kokybiškai ir laiku už 198 987,00 Lt 

(vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus). 

 



80 
 

         18 lentelė 

Išlaidų pavadinimas 
Išlaidų augimas 2012 m., lyginant 

su 2011 m., % 

Pastatų šildymas termofikaciniu vandeniu 9,09 

Elektros energija 6,21 

Vanduo ir nuotekos 8,33 

Šildymo sistemų paruošimas žiemai 18,11 

 

 

 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 
ATLIKTI DARBAI 

 

Vadovaujantis Informacinių sistemų priežiūros skyriaus ir  Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso 2012 m. darbo veiklos planais 2012 m. atlikti šie darbai: 

Nuolatiniai darbai: 

Nuolat prižiūrima kompiuterinė technika Didžioji g. 17/1, Gedimino pr. 40 ir Aukų g. 2A, 
Žirmūnų g. 1F ir 1N. 

Pildoma bei tikslinama Centro kompiuterinės technikos gedimų, remonto ir modernizacijos 
apskaitos duomenų bazė. 

Vykdoma Telefono pokalbių stotelių ,,Alcatel“ (Gedimino pr. 40/1 ir Didžioji g. 17/1) pokalbių 
apskaitos programos priežiūra ir formuojamos telefoninių pokalbių ataskaitos. 

 
Informacinių sistemų analizė ir plėtra 

Pagal Centro ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) 
pasirašytą sutartį buvo parengti ir išsiųsti 8 sąrašai apie valstybės lėšomis draudžiamuosius asmenis.  

Buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentų tikriniasi ir analizavimas, parengti ir atiduoti 15 
Lietuvos raj. KGB darbuotojų sąrašai. 

Vykdant 2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 686 „Dėl 
Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros 
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ ir įgyvendinant uždavinio „informacijos skleidimas apie 
Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus“ priemones, 
parengta projekto „Kalinimo ir tremties vietos. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapai ir 
palaidojimo vietas žymintys paminklai“ techninė užduotis, įvykdytas viešasis pirkimas, sudaryta 
paslaugos teikimo sutartis. 

Patvirtintas projekto  „Kalinimo ir tremties vietos.Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapai ir 
palaidojimo vietas žymintys paminklai“ tinklalapio „Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietos 
Sovietų Sąjungoje“ titulinis puslapis. Pasirašytas atliktų darbų aprobavimo aktas. 
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Kompiuterinio tinklo įrangos derinimas 

Nuolat vykdoma techninė Centro lokalinio tinklo priežiūra. 
Atliekama nuolatinė maršrutizatorių priežiūra. 
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. 
Vykdyta Tuskulėnų memorialinio komplekso kompiuterių tinklo problemų, susijusių su apsaugos 

kamerom, analizavimas ir sprendimas. 
Surinkti naujai įsigyti serveriai ir  bei pajungti į Centro lokalinį tinklą. 
Atlikti naujų HP ML 370 serverių programinės įrangos diegimo bei konfigūravimo darbai. 
Serveris D-17 perkeltas į virtualią aplinką bei atlikti konfigūravimo darbai. Atlikti duomenų 

migravimo iš buvusio į naują serverį darbai. 
Pakeista serverio D-17 Active Directory serviso struktūra. Analizuoti serverio D-17 Active 

Directory serviso veiklos sutrikimai; vykdyti atstatymo darbai. 
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Duomenų bazių tvarkymas bei administravimas 

Dalyvauta vienoje didžiausių Lietuvoje IT paslaugų teikėjų „Affecto Lietuva“ ir „ABBYY“ 
organizuotame seminare: „Nuo popierinių dokumentų iki duomenų elektroninėje erdvėje“.  

Parengti 35 tarnybiniai pranešimai dėl viešųjų pirkimų, įvykdytos apklausos, įsigyjant įvairius 
kompiuterinius mazgus bei periferinius įrenginius programinę įrangą, vertimo paslaugas internetinei 
svetainei www.genocid.lt ir kitas paslaugas organizavimo. 

Vykdant Centro 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 Rezistentų perkėlimas. 

Išanalizuotas Rezistentų bei Lirio programų duomenų bazėse ir pateiktas Specialiųjų tyrimų 
skyriui asmenų, gavusių Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio statusą 2008–2012 m., skaičius.  
Parengtas asmenų, kurie tarnavo Tėvynės apsaugos rinktinėje, sąrašas. Duomenys surinkti iš 
Rezistentų programos. 

Parengtas asmenų, gavusių Laisvės kovų dalyvio statusą ir kuriems nėra dar sukakę 70 metų, 
sąrašas. Duomenys surinkti iš Rezistentų programos.  

Iš DB parengta 12 Lietuvos rajonų KGB darbuotojų sąrašai (skelbimui tinklalapyje 
http://www.kgbveikla.lt). 

 
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) Centro naudotojams suteiktų teisių atitiktis vykdomoms 
funkcijoms.  

Buvo diegiamos ir  konfigūruojamos elektroninių dokumentų kopijų programos bei 
konfigūruojami kompiuteriai. 

Buvo atliktas atsarginių kopijų serverio konfigūravimas ir testavimas. 
Buvo atliktas atsarginių kopijų darymo programinės įrangos konfigūravimas ir testavimas. 
Surengtas planinis ISPS posėdis dėl dokumento „Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo 

taisyklės“ atitikmens dabartinėms Centro realijoms. 
Visose tarnybinėse stotyse bei kompiuterinėse darbo vietose tikrinamos įdiegtos programos ir 

jų sąranka.  
Buvo konfigūruojami Tuskulėnų vaizdo stebėjimo serveriai bei klientiniai apsaugos 

kompiuteriai. 
 

Vartotojų programinių priemonių poreikių analizavimas, realizavimas bei programinės įrangos 
diegimas 

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) – 33 komp.; 
Adobe Flash, Adobe Reader ir Java atnaujinimai – 4 komp. 
Buvo atliekama Dokumentų valdymo sistemos (DOVAS SP)  priežiūra ir administravimas. 

http://www.genocid.lt/
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.genocid.lt/
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Buvo atliekamas kompiuterių konfigūravimas darbui su Dokumentų valdymo sistema (DOVAS 
SP). 

Testuotas muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ esančių terminalų ir 
Tuskulėnų dvaro rūmuose edukacinėje klasėje esančių kompiuterių veikimas, „VKS“ darbuotojams 
prijungus juos prie „Active Directory“. 
 

Kompiuterinės įrangos apskaita, tvarkymas bei derinimas 

Diegta įranga: 
ATX tipo maitinimo šaltiniai (Super power 400 Watt)  – kompiuteriuose su inv. nr. 1062, 1037, 

1064, 1126, 1480, 1041, 1154, 1476, 1041, 1156, 1477, 1495;    
Intel Core i3-2100, 3.10GHz procesorius, Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 pagrindinė plokštė, 

WD CAVIAR GREEN 750GB 3.5" SATA2 IP 64MB kietasis diskas, DDR3 Crucial 2GB 1333MHz 
CL9  laisvosios kreipties atmintinė – inv. nr. 1062, 1044. 960;  

pagrindinė plokštė su procesoriumi ir atmintimi vietoj sugedusios į kompiuterį su inv. nr. 1153. 
Parengti darbui (įdiegtos reikalingos programos, perkelti duomenys ir seno kompiuterio, 

pastatytas ir pajungtas vartotojo vietoje kompiuteris su monitoriumi) 34 komp.  
Birželio 21 ir 26 d. kartu su „Olio“ atstovu skyriaus specialistas dalyvavo atliekant UPS 

(nepertraukiamų maitinimo šaltinių) techninę apžiūrą.  
Atlikta 2012 m. Centro kompiuterių inventorizacija, parengti nurašymui skirtos įrangos sąrašai.  
Sugedus kamerų programinei įrangai bendrauta su garantinę priežiūrą atliekančiu asmeniu ir 

nuotoliniu būdu su programinės įrangos gamintojo atstovu iš „ACTi  Customer Helpdesk“. Įdiegta ir 
sukonfigūruota nauja programinė įranga. 
 

Centro tinklalapių priežiūra1 

www.genocid.lt 

Centro internetinė svetainė pertvarkyta („Paslaugos“ ir „Teisinė informacija“) remiantis 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija) patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“. 

Nuolat tvarkoma informacija apie Centro išleistus naujus leidinius. 
Pateikta medžiaga apie vaikų ir jaunimo stovyklą 2011 metais. 
Bendradarbiaujant su Genocido aukų muziejumi (www.genocid.lt/muziejus), nuolat 

atnaujinama ir koreguojama informacija apie renginius ir muziejaus svečius, talpinama nauja 
informacija į skyrių „Naujienos“. 
Nuolat tvarkomas Tuskulėnų memorialinio komplekso Rimties parko puslapis 
www.genocid.lt/tuskulenai, atnaujinama ir koreguojama informacija apie renginius, parodas, 
talpinama informacija į skyrių „Anonsai“. 

                                                           
1 Svetainių www.genocid.lt (pagrindinė), www.genocid.lt/tuskulenai/ (Tuskulenų), 

www.genocid.lt/muziejus/ (Muziejus)  lankytojų skaičius 2012 m. apie 375000 (vidutiniškai 31250 lankytojų per 

mėnesį) 

 

http://www.genocid.lt/
http://www.genocid.lt/
http://www.genocid.lt/tuskulenai/
http://www.genocid.lt/muziejus/


84 
 

Nuolat pildoma 2012 m. atmintinų datų medžiaga, patalpinta informacija apie 2013 m. 
atmintinas datas. 

Tvarkoma oficiali Centro informacija (darbuotojų darbo užmokestis, planai, ataskaitos ir 
pan.). 

Bendradarbiaujat su Leidybos skyriumi pertvarkyta medžiaga apie Centro išleistus leidinius. 
Sutvarkyta ir pateikta žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 31 ir Nr. 32 medžiaga. 
Paviešinta informacija apie LGGRTC ir Bernardinų projektą „Laisvės  kryžkelės“ (prieš tai 

suderinus su tinklaraščio www.bernardinai.lt vyr. redaktoriumi). 
Įdėta medžiaga apie įvykusio 2012 m. ir vyksiančio 2013 m. konkursus. 
Sutvarkyta medžiaga apie Anykščių, Telšių, Mažeikių, Plungės, Rietavo, Molėtų ir Ignalinos 

rajono paminklus. 
Tvarkyta tinklalapio medžiaga rusų ir anglų kalbomis, papildytos galerijos 

 

www.kgbveikla.lt 
Pagrindinis dėmesys 1-ame ir 2-ame 2012 m. ketv. buvo skiriamas projektui „KGB veikla 

Lietuvoje“. 
Bendradarbiaujant su tinklalapio programinės įrangos kūrėju tobulinta turinio valdymo 

sistema bei taisytos klaidos. 
Dalyvauta posėdžiuose dėl tolesnės projekto eigos. 
Nuolat buvo atnaujinama ir tvarkoma projekto medžiaga (tekstai, nuotraukos, puslapio 

navigacija), apdorota ir patalpinta: 
~ 2225 naujų dokumentų; 
~ 180 naujų rezervistų bylų; 
KGB rezervo karininkų papildomas sąrašas (93 kortelės); 
medžiaga apie periferinių padalinių veiklą (apie 50 darbuotojų sąrašų); 
informacija apie 60 agentų. 

Įdiegtas naujas modulis (agentų bylų ir kortelių atvaizdavimas). 
 

Edukacinės IT priemonės 

Sukurtas žemėlapis ir prizai-pakvietimai pažintiniam edukaciniam žaidimui „Atrask 
Tuskulėnų dvaro lobį“ vykusiam per renginį „Muziejų naktis 2012“. 

Parengta ir į muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ esantį terminą įkelta 
vaizdinė medžiaga. 

Peržiūrėti, atrinkti ir patalpinti Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso interneto 
svetainėje www.tuskulenumemorialas.lt. „Rankos kuria, rankos griauna“ smėlio terminale sukurti 
vaizdo siužetai. 
 

Centro darbuotojų konsultavimas bei mokymas 

Teikta pagalba: 
Centro specialistams dėl MS Office, Open Office bei dėl  Dovo SP funkcinių galimybių, 

Parengta „Trumpa atmintinė, dirbant su vidaus dokumentais sistemoje Dovas SP“. 

http://www.bernardinai.lt/
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.tuskulenumemorialas.lt/
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Viešųjų pirkimų specialistei, rengiant technines specifikacijas bei skelbiant viešuosius 
pirkimus per CVP (centrinė  viešųjų pirkimų informacinė sistema). 

„Elsio“ firmos atstovams dėl planuojamos naujos telefonų stotelės Gedimino pr. 40.  
GAM prijungiant kompiuterinę įrangą naujoje darbo vietoje, keičiant darbo dislokacijos vietą.  
Vasario 28 d. pravesti mokymai Centro darbuotojams „Darbas teksto redagavimo režime“. 
Apskaitos sk. suformuota 2F registro byla. 
 

 

 

SEKRETORIATO SKYRIAUS  

ATLIKTI DARBAI 

 
Pagal perdavimo aktą į Centro archyvą perduota Sekretoriato dokumentacijos bylos ir 

registrai už 2010 metus. 

Parengta 20 generalinio direktoriaus įsakymų veiklos klausimais. 

Parengta 11 tarnybinių raštų Sekretoriato veiklos klausimais. 

Parengtos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 1992, 1993, 1994, 

1995 metų veiklos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymos ir pateiktos Lietuvos Valstybės 

naujajam archyvui. 

Per 2012 metus įvyko 5 Centro tarybos posėdžiai, posėdžiuose dalyvavo ir posėdžio eigą 

protokolavo Sekretoriato skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Bernotienė. 

Buvo vykdoma Centro strateginio veiklos plano stebėsena, analizuojama ir rašytine forma 

pateikta generalinei direktorei. 

Centro archyvo veikla: Centro padalinių funkcijų vykdymui įvykdyti 565 užsakymai 

tarnybinio naudojimo byloms ir  archyvinio fondo dokumentams, iš viso išduotos 1597 bylos.  

Į Centro archyvą perimtos 1277 bylos.  

 

 

 

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS  
ATLIKTI DARBAI 

 
Centro interesai atstovauti:  

3 bylose Vyriausiajame administraciniame teisme; 

6 bylose Vilniaus apygardos administraciniame teisme;  

1 byloje Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje. 
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Pateikti 29 asmenų-laisvės kovų dalyvių dokumentai Antrojo laipsnio valstybinei pensijai 

gauti. 

Parengti 268 oficialūs raštai institucijoms Centro veiklos ir kitais klausimais. 

Teiktos išvados: 

LR įstatymo projektui Nr. XIP-1968(2), kuriuo būtų pripažįstamas laisvės kovų 

dalyvio teisinis statusas žydų gelbėtojams holokausto metu;  

„LR asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo 

įstatymo pakeitimo įstatymo“ projektui;  

„Dėl LR žuvusiųjų ir nužudytų asmenų palaikų paieškos ir laidojimo vietų įamžinimo“ 

įstatymo projektui; 

LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų 

okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo preambulės ir 4 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projekto Nr. XIP-1968(2)“ projektui;  

LR Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 484 „Dėl žalos, padarytos 

Lietuvos Respublikai 1940–1991 metais buvusios TSRS ir 1991–1993 metais – 

Rusijos Federacijos kariuomenės, apskaičiavimo“ pakeitimo projektui;  

Pareikšta nuomonė LR Konstituciniam teismui konstitucinės justicijos byloje. 

Paruoštas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl paminklų skulptūrinių dalių 

perdavimo Radviliškio rajono ir Utenos rajono savivaldybių nuosavybėn“ projektas. 

 
Personalo valdymas: 
 

Centre patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, pareigybių skaičius – 147, iš jų valstybės tarnautojų – 19 ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis pareigybių skaičius – 128.  

2012 m. sausio 2 d. centre patvirtinta 137 pareigybės, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 118 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2012 m. gruodžio 31 dienai centre patvirtinta 140 

pareigybių, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 121 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Iš viso 

dirbo 147 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. 

 

Rengti valstybės tarnautojų mokymo planai kitiems metams, tikslinti einamųjų metų 

mokymo planai ir derinti su Valstybės tarnybos departamentu, vykdyti mokymai pagal nustatytas 

lėšas; 

Teiktos ataskaitos valstybės tarnybos departamentui, Statistikos departamentui; 

Teiktos konsultacijos ir metodinė pagalba personalui įvairiais personalo administravimo 

klausimais; 
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Tvarkyti valstybės tarnautojų registro duomenys ir valstybės tarnybos valdymo 

informacinės sistemos (VATIS) duomenys; 

Tvarkyti valstybės tarnautojų registro duomenys ir valstybės tarnybos valdymo 

informacinės sistemos (VATARAS) duomenys; 

Rengtos pažymos, susijusios su darbo santykiais – 13 vnt.; 

Rengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

sąrašai; 

Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai, iš viso 

dalyvavo mokymuose 38 dalyviai, išnaudota lėšų mokymams 8663 Lt.; 

Rengtos ir registruotos darbo sutartys ir jų pakeitimai – 40 vnt.; 

Priimti 32 darbuotojai ir atleisti 27 darbuotojai; 

Siųsti pranešimai valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 56 vnt.; 

Skaičiuotas stažas valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 

sutartis; 

Rengta ir derinta kasmetinių atostogų suteikimo eilė; 

Rengti ir tikslinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

vardiniai sąrašai; 

Rengti įsakymų projektai ir registruoti įsakymai: 

personalo klausimais – 185 vnt.; 

atostogų klausimais– 401 vnt.; 

komandiruočių klausimais – 45 vnt.; 

veiklos klausimais – 42 vnt. (registruoti veiklos klausimais – 193 vnt.). 

Pildyti skyriaus darbo laiko apkaitos žiniaraščiai, metodiškai vadovauta ir tikrinti kitų 

skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; 

Organizuotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

pažymėjimų išdavimas: pagaminti ir išduoti 68 darbo pažymėjimai darbuotojams; 

Visi personalo dokumentai registruoti sistemoje Dovas. 
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13 PRIEDAS 

CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 
 

      19 lentelė  

Išlaidų pavadinimas Suma, Lt 

I. Bendros išlaidos prekėms ir paslaugoms (1+2+3+4) 5.305.706,91 

1. Darbo užmokestis pinigais: 2.631.978,25 
1.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas 492.281,53 
1.2. Memorialinis departamentas 360.081,97 
1.3. Genocido aukų muziejus 443.079,22 
1.4. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 162.977,26 
1.5. Specialiųjų tyrimų skyrius 491.114,35 
1.6. Leidybos skyrius 109.970,73 
1.7. Informacinių sistemų priežiūros skyrius 171.388,90 
1.8. Kiti skyriai (Direkcija, Sekretoriatas, Teisės ir personalo administravimo, 

Apskaitos, Ūkio skyriai) 644.781,33 

1.9. Terminuotos darbo sutartys 50.261,02 
2. Socialinio draudimo įmokos 903.993,90 
3. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos: 1.483.002,51 

3.1.  Ryšių paslaugos: 86.000,00 
3.2.  Transporto išlaikymas: 55.600,00 
3.3.  Spaudiniai (leidinių įsigijimas bibliotekai, prenumerata) 5.963,90 
3.4.  Kitos prekės (ūkinių, raštinės reikmenų ir smulkaus inventoriaus 

įsigijimas) 164.477,45 

3.5.  Komandiruočių išlaidos 39.867,18 
3.6.  Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros) einamasis remontas: 49.936,42 

3.6.1. Archyvo remontas, Gedimino pr.40/1 38.700,00 
3.6.2. Patalpų remontas Didžioji g. 17/1 2.905,00 
3.6.3. Aparatūros, inventoriaus remontas 8.331,42 

3.7.  Kvalifikacijos kėlimas 7.942,95 
3.8.  Komunalinės paslaugos: 429.500,00 

3.8.1. Šildymas 225.750,53 
3.8.2. Elektros energija 196.979,59 
3.8.3. Vandentiekis ir kanalizacija 6.769,88 

3.9.  Kitos paslaugos: 643.714,61 
3.9.1.  Planiniai mokėjimai: 170.969,85 

3.9.1.1. Apsaugos paslaugos,  77.629,21 
3.9.1.2  Tuskulėnų parko priežiūra  77.838,20 
3.9.1.3. Šiukšlių išvežimas, kilimėlių keitimas, deratizacija  9373,16 
3.9.1.5. Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas  4.840,00 
3.9.1.7. Teisinė sistema „Litlex“  929,28 
3.9.1.8. Programos „Telehansa“ mokestis  360,00 

3.9.2.  Kitos bendrosios centro veiklos ir ūkinės išlaidos: 66.079,15 
3.9.2.1. Informacijos sklaida žiniasklaidoje (UAB „BNS“) 726,00 
3.9.2.2. Dokumentų kopijos (Lietuvos ypatingasis archyvas) 5.079,15 
3.9.2.3. Vertimų paslaugos  4.005,10 
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3.9.2.4. Interneto svetainės, serverių nuomos ir kt. paslaugos 3.382,45 
3.9.2.6. Tuskulėnų rimties parko teritorijos informacinė sistema 6.485,60 
3.9.2.7. Tuskulėnų rimties parko pastatų priežiūra, valymas 4211,53 
3.9.2.11. Avariniai remontai   4764,47 
3.9.2.13. Aparatūros techninė profilaktika ir priežiūra,  11.356,61 
3.9.2.14. Kitos smulkios ūkinės išlaidos 6.660,03 
3.9.2.15. Centro renginys 20-ojo jubiliejaus proga 7.693,43 
3.9.2.16. Reprezentacinės išlaidos 9.357,14 

3.9.3.  Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos: 406.665,61 
3.9.3.1.  Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas: 55.825,50 

3.9.3.1.1. Mokslo tiriamųjų programų autorinės sutartys  48.098,76 
3.9.3.1.2. Vardyno duomenų bazės unifikavimo, programų analizės ir 

paprogramės sukūrimo paslauga  5.671,43 

3.9.3.1.3. Vertimų paslaugos 2.607,55 
3.9.3.1.4. Tarptautinės konferencijos, skirtos  neginkluotam antisovietiniam 

pasipriešinimui, išlaidos 1.805,40 

3.9.3.2.  Specialiųjų tyrimų skyrius: 48.433,28 
3.9.3.2.1. Žmonių nuostolių  studijų autorinės sutartys  42.843,88 
3.9.3.2.2. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų spėjamoje partizanų palaikų 

užkasimo vietoje, esančioje Alytaus raj.,  Alovės sen.,  Alytaus šilo 24-me kvartale, 
paslauga  

2.619,60 

3.9.3.2.3. Sąrašų spausdinimas „Tremtinyje“ 2.715,00 
3.9.3.2.4. Kitos paslaugos 254,80 

3.9.3.3.  Leidybos skyrius: 118.659,15 
3.9.3.3.1. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ 2012 Nr. 1 (31) ir Nr. 2 (32): 

1.Vertimų paslaugos  8.206,43 

3.9.3.3.3. Leidinys „Tie, kurie gelbėjo“: 1. Vertimas, viršelio ir leidinio vidaus 
dizainas, sudarymas  7.061,44 

3.9.3.3.4. Sovietinio genocido aukų vardynas „Lietuvos gyventojų genocidas“ 
1949 m. IV t. A–L: vidaus dizainas, viršelio ir antraštinio lapo dizainas, spauda  44.646,18 

3.9.3.3.5. Leidinys Kazimierz Sakowicz, „Panerių dienoraštis“: rankraščio 
redagavimas, viršelio, antraštinio lapo ir leidinio vidaus dizainas, spauda  7.070,73 

3.9.3.3.6. Leidinys „Partizano Juozo Paliūno-Ryto dienoraštis“: įvado, 
dienoraščio teksto paaiškinimų, priedų, iliustracijų sukūrimas, viršelio, antraštinio 
lapo, vidaus lankų dizainas, spauda  

9.812,65 

3.9.3.3.7. Leidinys Arūnas Streikus, „Bažnyčia Sovietų Lietuvoje (anglų k.)“: 
1.Vertimas, viršelio, antraštinio lapo, vidaus lankų dizainas, spauda  7.394,68 

3.9.3.3.8. Leidinys Bronius Genzelis, „Tautinės savimonės išlikimas ir 
brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis“: recenzija, rankraščio redagavimas,  
pagalbinių rodyklių sudarymas, autoriaus atlyginimas, spauda  

13.675,04 

3.9.3.3.9. Leidinys „KGB in Lithuania“: vidaus dizainas, spauda  5.802,61 
3.9.3.3.10. Brošiūros „Siberia“ spauda 4.305,50 
3.9.3.3.11. Leidinio „Sibiro Alma Mater. Ave vita“ (4-oji knyga) ir „Sibiro 

Alma Mater. Post tenebras lux“ (5-oji knyga) bendra leidyba su VšĮ „Šiaulių 
universiteto leidykla“ 

3.600,00 

3.9.3.3.12. Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“ rašinių rinktinės rengimas leidybai (sudarymas)  1.309,80 
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3.9.3.3.13. Leidinio „Kupiškio krašto partizanai“ rengimas  
leidybai (recenzijos) 2.871,25 

3.9.3.3.14. Kitos su leidyba susiję išlaidos (dalyvavimo knygų mugėse, nario 
mokestis ir pan.) 2.902,84 

3.9.3.4.  Memorialinis departamentas: 119.158,19 
3.9.3.4.1. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei  pastatymas  40.936,43 
3.9.3.4.2. Dainavos apygardos Vytauto partizanų grupės štabo bunkerio Varėnos 

rajone, Zervynų-Palkabalių miške detalieji archeologiniai tyrimo darbai 9.950,00 

3.9.3.4.3. Dusetų miesto buvusios MGB (KGB) būstinės kiemo teritorijos 
archeologiniai tyrimo darbai 9.950,00 

3.9.3.4.4. Atmintinų dienų renginių organizavimo išlaidos 3.776,66 
3.9.3.4.5. Programos „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių 

inventorizacijos ir sąvado sudarymas“  autoriniai atlyginimai   3.143,52 

3.9.3.4.6. Moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ 
organizavimo išlaidos 10.436,61 

3.9.3.4.7. Stovyklos „Vyčio kovos apygarda“ organizavimo išlaidos 10.664,97 
3.9.3.4.8. Tarpinstitucinio projekto „Kalinimo ir tremties vietos. Lietuvos 

tremtinių ir politinių kalinių kapai ir palaidojimo vietas žymintys paminklai“ 
įgyvendinimas  

30.300,00 

3.9.3.5.  Genocido aukų muziejus: 57.007,89 
3.9.3.5.1. Ekspozicija, skirtos Minaičių memorialui  14.009,56 
3.9.3.5.2. Parodos „Gulagas. Lagerių istorija“ parengimas lietuvių kalba 12.489,64 
3.9.3.5.3. Parodos „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“ gamyba 17.437,23 
3.9.3.5.4. Parodos, skirtos partizano J.Paliūno Ryto 60-osioms žūties metinėms, 

gamyba 1.258,40 

3.9.3.5.5. Kilnojamos parodos kun. J.Augustausko fotografijos darbų 
pasportavimas 832,00 

3.9.3.5.6. Lankstukų su ekspozicijos planais  spauda  1.984,00 
3.9.3.5.7. Genocido aukų muziejaus eksponatų apskaitos Genocid IS 

informacinės sistemos funkcionalumo išplėtimo paslauga 3.000,00 

3.9.3.5.8. Eksponatų restauravimas-konservavimas  2.210,00 
3.9.3.5.9. Kitos smulkios muziejaus veiklos išlaidos  3.786,66 
3.9.3.6.  Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas: 7.581,60 
3.9.3.6.1. Tuskulėnų parko teritorijoje buv. masinėje kapavietėje ekshumuotų 

palaikų identifikavimas 4.968,00 

3.9.3.6.2. Ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankstinuų spauda  1.210,00 
3.9.3.6.3. Ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ skrajučių lietuvių ir anglų 

k. spauda 798,60 

3.9.4.5.4. Renginių organizavimo išlaidos 605,00 
4. Darbdavių socialinė parama  13.665,32 
4.1. Ligos pašalpos už 2-i pirmas nedarbingumo d.d. 8.065,32 
4.2. Vienkartinės materialinės pašalpos sunkios materialinės būklės ir mirties 

atveju 5.600,00 

II.  Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (1+2) 266.105,84 
1. Investicinis projektas „Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 

ekspozicijos įrengimas“ iš viso: 228.000,00 

1.1. Ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ edukacinės klasės ir renginių 
salės įrengimas  23.771,80 
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1.2. Ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ interaktyvių terminalų turinio 

dizainas ir meninio apipavidalinimo techninė užduotis 4.356,00 

1.3. Ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ Prisiminimų alėjos“ ir 
recepcijos įrengimas bei multimedijos dalies sukūrimas  199.872,20 

2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso: 38.105,84 
2.1. Ūkinis inventorius; kompiuterinė įranga 33.508,84 
2.2. Programinė įranga 3.546,00 
2.3. Genocido aukų muziejinės vertybės 1.051,00 
Centro išlaidos iš viso (I+II) 5.592.703,88 
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