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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 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane ir Centro 

generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1V-38 patvirtintame Centro 2015 m. 

veiklos plane. 

2015 m. Centro veiklos prioritetai buvo šie: organizuoti tarptautinę konferenciją, skirtą Antrojo 

pasaulinio karo pabaigai ir jo padariniams Rytų Europai, atliktų pagrindu parengti ir išleisti 

monografijas – Lithuania in 1940–1991: the History of Occupied Lithuania ir LSSR KGB ideologija, 

politika, veikla 1954–1990 m., įgyvendinti LR Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 912 patvirtintus 

projektus. 

Toliau nuosekliai buvo vykdomos metų plane užsibrėžtos tęstinės istorinių ir specialiųjų tyrimų 

programos, projektuojami ir statomi memorialiniai ženklai, sėkmingai plėtojama edukacinė ir 

muziejinė veikla. Efektyviai plėtojami tarptautiniai ryšiai skleidžiant informaciją apie okupacijų 

istoriją ir aukas (renginiai Vokietijoje, Lenkijoje), Centro specialistai skaitė mokslinius pranešimus 

Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Latvijoje.  

Centro veiklos efektyvumą rodo strateginio plano vykdymo kriterijai, pateikti 1 lentelėje. 

Ataskaitą sudaro dvi dalys: 1) prioritetinės veiklos rezultatai bei svarbiausių darbų, vykdant 

patvirtintas ilgalaikes tęstines tyrimo ir įamžinimo programas, apžvalga; 2) priedai, kuriuose 

pateikiami detalizuoti Centro vykdytų programų rezultatai, biudžeto asignavimų panaudojimas ir 

ūkinė veikla. 
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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI 

1 lentelė 

Institucijos 

strateginio tikslo 

pavadinimas, 

kodas 

 

 

 

Vertinimo  

kriterijus 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

2015 metų 

planas 

 

 

 

Įvykdyta   

per metus 

 

 

 

Metinio  

plano 

įvykdymas 

 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos  

 

 

01 Efekto: 

Siekiant atkurti 

istorinę tiesą, 

tirti Lietuvos 

gyventojų fizinį 

ir 

dvasinį genocidą 

bei 

pasipriešinimą 

okupaciniams 

režimams ir 

įamžinti 

istorinių įvykių 

bei 

asmenų 

atminimą 

Ekspozicijų 

lankomumas, 

(asmenų sk.) 

 

E-01-01 55 000 

 

71 073 

 

129% 

 

  

Unikalių 

lankytojų 

skaičius Centro 

tvarkomose ir 

administruoja

mose interneto 

svetainėse per 

metus 

 

 

E-01-02 130 000 

 

192 080 

 

147% 

 

 

Rezultato: 

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

pasipriešinimą okupaciniams režimams, įamžinti istorinių įvykių ir asmenų atminimą, 

skleisti tyrimų rezultatus 

Mokslinių 

publikacijų 

skaičius  

(aut. l.) 

R-01.02-01-

01 

35  

 

93 

 

266% 
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Institucijos 

strateginio tikslo 

pavadinimas, 

kodas 

 

 

 

Vertinimo  

kriterijus 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

2015 metų 

planas 

 

 

 

Įvykdyta   

per metus 

 

 

 

Metinio  

plano 

įvykdymas 

 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos  

 

 

Produkto: 

1 tikslo 1 uždavinys. Įgyvendinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centro įstatymu apibrėžtos srities tyrimus, vykdyti įamžinimo projektus, plėtoti 

muziejinę ir edukacinę veiklą 

Suformuotų 

duomenų bazių 

apimtis, įrašų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-01 

10 000 24 536 245% 

 

  

Istorinių- 

archyvinių 

pažymų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-02 

50 55 

 

110% 

 

  

Suorganizuotų 

konferencijų ir 

seminarų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-03 

2 3 150%   

Išnagrinėtų 

pretendentų 

bylų teisiniam 

statusui gauti 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-04 

800 1061 133%  

Archyvinių-

analitinių 

pažymų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-05  

120 

 

47 39% Dėl 

žmogiškųjų 

išteklių 

stokos. 

Pastatytų 

(įrengtų) 

paminklų, 

atminimo ženk-

lų ir memo-

rialinių lentų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-06 

10 20 200%  

Vaizdo įrašuose 

užfiksuotų prisi-

minimų skaičius  

(asmenų sk.) 

P-01.01-01-

01-07 

32 

 

27 

 

84,38 

 

Dėl 

žmogiškųjų 

išteklių 

stokos. 
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Institucijos 

strateginio tikslo 

pavadinimas, 

kodas 

 

 

 

Vertinimo  

kriterijus 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

2015 metų 

planas 

 

 

 

Įvykdyta   

per metus 

 

 

 

Metinio  

plano 

įvykdymas 

 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos  

 

 

Eksponuotų 

parodų skaičius 

(vnt.) 

P-01.01-01-

01-08 

50 

 

65 

 

130% 

 

  

Edukacinėje 

veikloje 

dalyvavu-sių 

moksleivių ir 

studentų 

skaičius  

P-01.01-01-

01-09 

10000 

 

11 127 111% 

 

  

Leidinių 

lietuvių ir 

užsienio 

kalbomis 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-10 

8 12 150%  

Suinventorintų 

eksponatų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-11 

2000 1493 75% 

 

Keitėsi 

darbuotoja, 

vyko 

perėjimas 

prie naujos 

eksponatų 

apskaitos 

programos 

LIMIS. 
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II. PRIORITETINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS, SKIRTOS ANTROJO PASAULINIO 

KARO PABAIGAI IR JO PADARINIAMS RYTŲ EUROPAI, 

ORGANIZAVIMAS 

 

2015 m. rugsėjo 18 d. organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „1945 m.: Antrojo pasaulinio 

karo pabaiga ir jo pasekmės Rytų ir Vidurio Europos šalims“. Ji vyko Tuskulėnų rimties parko 

memorialiniame komplekse. Dalyvavo mokslininkai iš Austrijos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos 

ir Lietuvos. 
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAGRINDU PARENGTI, IŠLEISTI  

IR PRISTATYTI VISUOMENEI LEIDINIAI 

 

Leidinys anglų kalba „Lithuania in 1940–1991:  

the History of Occupied Lithuania“  

(aut. A. Anušauskas, J. Banionis, Č. Bauža ir kiti) 

 

 

 

 

 

 

Monografija „LSSR KGB ideologija, politika,  

veikla 1954–1990 m.“ (aut K. Burinskaitė)  

 

 

 

 

 

LR VYRIAUSYBĖS 2015 M. RUGPJŪČIO 26 D. NUTARIMU 

NR. 912 PATVIRTINTO ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO 

2015 METŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

 

Įamžinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 

Seimo narių bei kitų Lietuvos piliečių, sušaudytų 

1942–1943 Sverdlovske (Rusija) atminimą išleistas 

kilnojamosios parodos „12-asis kilometras: 

1942–1943 m.) sušaudyti Lietuvos piliečiai“ 

katalogas lietuvių ir anglų kalbomis; 
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pastatytas paminklas LLKS tarybos  

1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarui  

Leonardui Vilhelmui Grigoniui-Užpaliui  

Sėlynės k. Rokiškio kaimiškoji sen.  

Rokiškio r. sav.); 

 

 

 

 

 

 

 

TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS 

 

2015 m. gegužės 8 d., buv. Mauthauzeno (Austrija) koncentracijos stovykloje įrengtame 

memoriale atidengta atminimo lenta, skirta ten kalėjusiems ir žuvusiems Lietuvos gyventojams 

atminti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR ambasadorė Austrijos Respublikoje Loreta Zakarevičienė (pirma iš dešinės), Centro memoria- 

linės lentos autorius skulptorius Jonas Jagėla (trečias iš dešinės) ir kiti LGGRTC darbuotojai 

 



10 

 

III. SVARBIAUSIŲ DARBŲ, 

VYKDANT TĘSTINES ISTORINIŲ IR  

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMAS,  

REZULTATŲ APŽVALGA 

 
Vykdant įstatymu apibrėžtas funkcijas didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokslinio tyrimo 

programų rezultatų skelbimui mokslinėse publikacijose ir konferencijų pranešimuose arba 

dalyvaujant edukacinėse programose, taip pat specialiesiems tyrimams.  

LGGRTC istorikai dalyvavo ir skaitė pranešimus 29 konferencijose ir seminaruose, iš jų 12, 

vykusių užsienio šalyse. 

 

ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS 

 
Programa „NACISTINĖ OKUPACIJA LIETUVOJE 1941–1944 m.“  

Paskelbti 3 straipsniai; perskaityti 8 pranešimai konferencijose ir kituose renginiuose.  

 

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

Parengti ir išleisti leidiniai:  

Lithuania in 1940–1991: the History of Occupied Lithuania, Arvydas Anušauskas, Juozas 

Banionis, Česlovas Bauža... [et.al.], Vilnius, 2015, 592 p.; 

Kolektyvinė monografija lietuvių kalba Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo ir 

GULAG'o lageriai 1939–1953 metais Šilutės apylinkėse, Vilnius, 2015, 192 p.;  

Kolektyvinė monografija anglų kalba Macikai House of Death. The WWII prisoner of war and 

Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė, Vilnius, 2015, 192 p.,  

Paskelbti 6 straipsniai; perskaityta 14 pranešimų konferencijose ir kituose renginiuose. 

 

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 m.“ 

Rengti publikavimui leidiniai:  

„Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis: Atlasas“, d. 2;  

Kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) rengtas dokumentų rinkinio serijos Lietuvių 

ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m. I-asis tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 

1944–1945 m.“  

Rengta knyga apie partizanų uniformas, atpažinimo ženklus, ekipiruotę. 

Parašyta 1 recenzija; perskaityta 16 pranešimų konferencijose ir kituose renginiuose. 

 

Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“ 

Parengta 1 studentų studija.  
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Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSSR KGB veiklos viešinimo darbai http://www.kgbveikla.lt/: 

pagal „Agentų registracijos žurnalą“ ištirta, parengta ir paskelbta viešinimui informacija apie 

373 agentų veiklą. Iš viso nuo tyrimo pradžios paviešinta informacija apie 980 agentų;  

apdorota ir patalpinta 73 naujų dokumentų;  

publikuotos KGB viršininkų biografijos iš 30 rajonų (sukurta 200 biografinių anketų);  

svetainėje suformuotas naujas skyrius „KGB tardymo izoliatorius“, patalpintas darbuotojų 

sąrašas.  

Parengtas ir išleistas leidinys: K. Burinskaitė, „LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954–

1990 m.“, Vilnius, 2015, 264 p.;  

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

tyrimai“ (www.kgbdokuments.eu.;  

Perskaityti 2 pranešimai konferencijose ir kituose renginiuose;  

Parašyta 1 recenzija. 

Toliau buvo vykdomas Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų 

tikrinimas pagal taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. 

nutarimu Nr. 579 (Žin., 2007, Nr. 68–2667, Žin., 2011, Nr. 12–526). Patikrintos 75 bylos.  

 

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“ 

Parengtas 1 straipsnis. 

 

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

Parengtas 1 straipsnis.  

 

http://www.kgbveikla.lt/
http://www.kgbdokuments.eu/
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Programa „MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI 

Archyviniame vardynų skyriuje atlikti darbai: 

V tomo 1 knygai ((1950–1953) iš įvairių šaltinių (879 baudžiamųjų bylų ir baudžiamųjų bylų 

kartotekos, iš 2091 tremties bylos, iš 441 rezistentų bylos,  partizanų katalogo, iš gautų anketų ir kt.) 

sukaupta ir suskaitmeninta duomenų apie 24 684 asmenis; 

Vardyno I, II, III, IV tomų duomenų bazės papildytos 1316 asmenimis; 

susistemintais duomenimis apie represuotus asmenis užpildytos anketos: 1366 politkaliniams, 

8364 tremtiniams ir 911 partizanų; 

suskaitmeninta informacija apie 440 partizanų (iš prisiminimų, knygų, publikacijų). 

Asmeniškai atvykus, telefonu ar elektroniniu paštu suteikta informacija 58-iems asmenims apie 

represuotus gimines, paruošti statistiniai duomenys bei nukentėjusiųjų asmenų sąrašai pagal 

užklausas. 

Plačiau žr. 1 priedą 

 

 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMOS 

 

Programa „PARTIZANINIO KARO LIETUVOJE ŽMONIŲ NUOSTOLIAI“ 

Tiriant žmonių nuostolius pokario metais Alytaus apskrityje surinkta ir išanalizuota medžiaga 

apie 850 atvejų.  

 

Programa „LIETUVOS GYVENTOJŲ TRĖMIMAI“  

Peržiūrėta ir susisteminta 1951 m. vykusių trėmimų (operacija „Ruduo“) archyvinė ir 

memorialinė medžiaga iš 44 rajonų; 

Parengti trumpi 1951 m. rudenį iš Eišiškių r. ištremtų 36 žmonių gyvenimo aprašymai. 

Parengta publikacija žurnalui Genocdas ir rezistencja, 2015, Nr. 2. 

 

Kiti darbai 

Visapusiškai išanalizuotos baudžiamosios bylos ir kiti archyviniai dokumentai, patikslintos ir 

papildytos Tuskulėnuose palaidotų asmenų biografijos: iš viso – 17 biografinių tyrimų. 

Aprašyta, archyvuota 1120 bylų, sudarytų vykdant programą „Atmintis, atsakomybė ateitis“  

Pagal gyventojų prašymus atlikti tyrimai ir parengta 10 istorinių pažymų. 

 

 

Plačiau žr. 2 priedą 
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IV. TARPTAUTINIS IR TARPINSTITUCINIS 

BENDRADARBIAVIMAS 

 
Buvo rengiami tarptautiniai projektai, vykdomas tarpinstitucinis ir tarptautinis 

bendradarbiavimas, leidžiant bendrus leidinius, dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, 

seminaruose ir kitose veiklose, tiriant sovietinio ir nacistinio režimų nusikaltimus ir pasipriešinimą 

okupacijoms bei siekiant įamžinti ir atminti totalitarinių režimų aukų atminimą. 

 

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI IR LEIDINIAI 

 

Pabaigtas ir pristatytas visuomenei tarptautinis projektas „Mirties namai 1939–1955 m. 

Prikeltos atminties žinia“ (REMEMOR) (toliau – Projektas), finansuojamas pagal ES programos 

„Europa piliečiams“ 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“. Projekto pradžia 2014 m. sausio mėn., 

pabaiga – 2015 m. birželio mėn. Projektas buvo vykdomas su 6-iais oficialiais partneriais: Šilutės 

rajono savivaldybės administracija, Šilutės muziejumi, Šilutės Vydūno gimnazija, Lietuvos lenkų 

sąjungos Šilutės skyriumi, Macikų socialinės globos namais, Antrojo pasaulinio karo muziejumi 

Gdanske (Varšuva, Lenkija). Projekte dalyvavo – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos institutas.  

Atlikti Projekto metu istoriniai-archyviniai ir archeologiniai tyrimai suteikė daug vertingų 

žinių istorikams, tyrinėjantiems nacizmo ir stalinizmo istoriją, padidino archyvų ir muziejų 

specialistų kompetenciją. Tyrimų rezultatai: 

parengtos ir išleistos knygos lietuvių ir anglų kalbomis – „Macikų mirties namai. Antrojo 

pasaulinio karo belaisvių ir GULAG’o lageriai 1939–1955 metais Šilutės apylinkėse“, „Macikai 

House of Death. The WWII prisoner of war Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė. 

Knygos turinys paskelbtas internetinėje svetainėje; 

parengtas istorinis turistinis maršrutas ir paslaugų paketas bei informacinis turistinis stendas  

Macikų k. Visa tai padėjo efektyviau dalintis patirtimi ir turimais resursais bei šviesti ir ugdyti 

jaunąją kartą, skleisti informaciją apie ten vykusius tragiškus įvykius Lietuvos ir ES piliečiams; 

surengta tarptautinė konferencija, kurios metu Europos šalių istorikai pasidalino naujausia 

moksline informacija apie totalitarinių režimų nusikaltimus, tyrimų medžiaga apie karo belaisvių 

stovyklas jų šalyse, masinių kapaviečių ir memorialinių vietų išsaugojimo, žodinės istorijos, muziejų 

ir archyvų plėtimo patirtimi;  

atlikti Macikų lagerio kapinių archeologiniai tyrimai, kurių pagrindu nustatyta kapinių 

teritorijos riba; 
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sukurta interneto svetainė www.rememor.eu, turinti viešą prieigą, todėl aukų artimieji, 

tyrinėtojai ar ES šalių suinteresuoti asmenys gali svetainės informaciją papildyti bei paskelbti 

žodinius prisiminimus. Svetainėje taip pat skelbiami Macikų lageryje mirusių kalinių vardai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinė konferencija Šilutėje 

http://www.rememor.eu/
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Karo belaisvio tapatybės žetonas. 1939–1944 m. 

 

2015 m. kovo 6 d. Romoje, Italijos Parlamento Deputatų rūmuose, įvyko Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio proga surengta konferencija „Sovietinė okupacija ir Lietuvos 

pastangos grįžti į Europą“. Jos metu buvo apžvelgtas sovietinės okupacijos penkiasdešimtmetis: 

masiniai trėmimai, partizaninis karas, neginkluotasis pasipriešinimas, Bažnyčios vaidmuo ir 

pastangos atgauti nepriklausomybę XX a. devintajame dešimtmetyje. Sveikino Lietuvos Respublikos 

ambasados Italijoje įgaliotoji ministrė Lina Terra ir Italijos parlamento narė Deborah Bergamini. 

Pranešimą apie neginkluotąjį antisovietinį pasipriešinimą,skaitė LGGRTC centro generalinė direktorė 

Teresė Birutė Burauskaitė, istorikas ir žurnalistas Rokas M. Tracevskis, o leidybos namų „Il Cerchio“ 

direktorius Adolfo Morganti pristatė neseniai italų kalba išleistą knygą „Nežinomas karas. Ginkluotas 

antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputatų rūmų salėje susirinkę konferencijos dalyviai 
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T. B. Burauskaitė pasakoja apie neginkluotąjį pasipriešinimą Lietuvoje 
 

 

Partnerio teisėmis dalyvauta tarptautiniame projekte „Europoje pamirštas Gulagas“ (angl. 

“Amnesia Gulag in Europe” (AGE). Jis buvo įgyvendinamas pagal ES programos „Europa 

piliečiams“ 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“. Projektu siekiama atgaivinti Gulago lagerių istoriją. 

 

2015 m. kovo 13 d. Vilniuje, 

Tuskulėnų rimties parko 

memorialiniame komplekse, 

LGGRTC pagal AGE projekto 

planą surengė tarptautinę 

konferenciją, kurioje buvo 

apibendrinti projekto AGE 

rezultatai. Dalyvavo Italijos 

Respublikos ambasadorius J. E. 

Stefano Taliani de Marchio, 

įžanginę kalbą pasakė ir 

LGGRTC generalinė direktorė 

Teresė Birutė Burauskaitė. 

Pranešimus skaitė mokslinė projekto                           Italijos Respublikos ambasadorius J. E. Stefano Taliani de Marchio 

koordinatorė Natascia Mattucci iš  

Mačeratos universiteto, Costantino Di Sante ir Lanfranco Di Genio iš Bolcano asociacijos BZ1999, 

Gianluca Vagnarelli ir Rita Forlini iš Išsivadavimo judėjimo Markės regione ir Naujausiųjų laikų 
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istorijos instituto Askoli Pičene, Filippa Calafati iš Lyčių stebėjimo centro Mačeratoje ir trys Loreto 

instituto „Einstein-Nebbia“ studentai. 

Konferencijos metu buvo pristatyta Natascios Mattucci redaguota knyga Prisimenant Gulagą. 

Vaizdai ir įsivaizdavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinės konferencijos dalyviai 

 

2015 m. birželio 9–12 d. grupė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

darbuotojų vyko į Gdanską (Lenkija), kur, įgyvendindami programos „Europa piliečiams“ lėšomis 

finansuojamą projektą „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“, susitiko su projekto 

partneriais iš Antrojo pasaulinio karo muziejaus. Muziejuje buvo pristatyta knyga „Macikų mirties 

namai. Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir GULAG‘o lageriai 1939–1955 metais Šilutės 

apylinkėse“, aptarti darbo rezultatai, projekto sklaidos klausimai ir tolimesnio bendradarbiavimo 

gairės. Gdansko Antrojo pasaulinio karo specialistai pasidalino vertinga informacija apie modernių 

ekspozicijų kūrimą, informacijos  pateikimo ir viešinimo Europoje ir pasaulyje galimybes bei 

pasiekimus, žodinės istorijos kaupimą, prisiminimų rinkimą ir išsaugojimą, muziejaus fondų plėtimą 

bei edukacines programas.  
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Darbinio susitikimo su projekto partneriais iš Antrojo pasaulinio karo muziejaus Gdanske akimirka 

 

 

Vykdant 2010 metų LGGRTC ir IPN sutartį buvo plėtojamas bendradabiavimas su 

Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN), rengiamos parodos ir publikuojami archyviniai 

dokumentai apie lietuvių ir lenkų pokario pasipriešinimo judėjimą. Kartu su IPN pateiktas publikuoti 

dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“ I-asis 

tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“, parašyta jo recenzija. Vykdyta dokumentų 

atranka ir II šio leidinio tomui, personalijų sąrašo sudarymas, kiti darbai. 

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: 

Kultūrine Asiciacija „Identita Europea“, Rimini, Italija (2015-03-23). 

Niujorko universiteto, Politikos mokslų fakulteto docentu Artūru Rožėnu (2015-04-30). 

 

Bendradarbiaujant su kitų šalių institucijomis eksponuotos 2 parodos:  

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta 

Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos archyvo parengta paroda „Srebrenicos pragaras“, (2015-09-15). 
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Parodos atidarymo akimirka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodos „Srebrenicos pragaras“ atidarymas Tuskulėnų rimties parko me- 

morialinio komplekso Konferencijų salėje. Iš kairės: Lietuvos vyriausiasis  

archyvaras dr. R. Kraujelis, Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos archyvo  

direktorius Adamiras Jerkovičius ir jo padėjėja 
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Genocido aukų muziejaus konferencijų salėje (2015-04-29) vyko armėnų tautos 

genocido 100-ųjų metinių minėjimas ir Armėnų genocido muziejaus-instituto parengtos 

parodos „Armėnų genocidas pirmuosiuose pasaulio spaudos puslapiuose“ atidarymas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylos minute pagerbiamos armėnų genocido aukos. Dalyvauja Armėnijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko 

pavaduotojas ir Tarpparlamentinių ryšių su Baltijos valstybėmis grupės pirmininkas Eduardas Šarmazanovas ir Armėnijos 

Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje J. E. Ara Aivazianas (stovi pirmas iš kairės) 
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LGGRTC iniciatyva (birželio 16–21 d.) surengtas pasitarimas Berlyne (Vokietijos Federacinė 

Respublika) Bundestage dėl bendradarbiavimo istorinės atminties įamžinimo klausimais su 

Bundestago parlamentare Erika Steinbach. Aptarta galimybė eksponuoti 1916 m. rudenį „Vilko 

vaikų“ parodą Bundestage. Susitikime su dr. Wolfgang Freiherr von Stetten jis pažadėjo finansuoti 

kelių buvusių Vilko vaikų kelionę į Lietuvą, LGGRTC įsipareigojo tuos asmenis apklausti ir 

nufilmuoti. Dalyvauta Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjime. Taip pat vyko susitikimai su Vilko 

vaikais, kurių metu buvo nufilmuoti jų pasakojimai, perfotografuoti dokumentai ir fotografijos. 

Aplankyti VDR ir Žydų muziejai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Susitikimo su Vokietijos Bundestago nare E. Steinbach (penkta iš kairės) akimirka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieglinde ir Heinrich Kenzler, buvusių Vilko vaikų, sodyboje,  Oranienburge. Jie buvo išgelbėti ir užauginti  

Lietuvoje, ūkininkų šeimoje 
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Konferencija pabėgėlių klausimu. Dalyvavo Vokietijos prezidentas  

Joachimas Gauchas 
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Dalyvauta Karagandos (Kazachija) lietuvių bendruomenės „Lituanica“ organizuotoje 

konferencijoje, skirtoje Kingiro kalinių Didžiojo sukilimo 60-mečiui paminėti, taip pat 

tarptautiniame renginyje Spasko lagerio vietoje įkurtame memoriale, kuriame 2004 m. pastatytas 

paminklas čia žuvusiems lietuviams (aut. Jonas Jagėla, Algis Vyšniūnas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Spasko lagerio kapinės 
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Dalyvauta 2015-10-28–31 Maskvoje vykusiuose renginiuose – GULAG‘o istorijos muziejaus 

ekspozicijų atidaryme naujajame pastate ir Politinio kalinio dienos (Spalio 30 d.) minėjime, kurio 

metu Lubiankos aikštėje, po to Butovo poligone buvo skaitomi sušaudytųjų vardai. Butovo poligone 

vardus skaitė ir Lietuvos atstovai – Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijai – V. Motuzas, ES 

atstovybės Rusijos Federacijai vadovas Vygandas Ušackas, LGGRTC generalinė direktorė Teresė 

Birutė Burauskaitė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolinkos (Kazachija) lagerio muziejaus ekspozicija 
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TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

Toliau vykdytos 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:  

Tvarkyta tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų 

bazė ir palaikyta vieša prieiga. (Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas 

žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinio veiklos plano 1 priedas, nauja redakcija nuo 

2015-01-01 (TAR, 2014, Nr. 2014-14575). 

 

Vykdant Istorinių-archyvinių duomenų teikimo sutartį Kultūros paveldo departamentui ir 

savivaldybėms buvo paruošta 13 pažymų apie vietas ir statinius, susijusius su Lietuvos gyventojų 

genocidu ir rezistenciniu judėjimu.  

Rengiant atsakymus kitoms institucijoms, gyventojame, kitiems  LGGRTC padaliniams, 

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyrius atliko tyrimus ir 

parengė 55, Specialiųjų tyrimų skyrius – atliko tyrimus ir parengė 47 istorines-archyvines pažymas. 

LGGRTC memorialinis departamentas surengė 15 susitikimų su LR savivaldybių, Lietuvos 

Laisvės Kovų sąjūdžio, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovais. 

Įamžinimo darbuose (paminklų, atminimo ženklų statymas ir planavimas) bei organizuojant 

renginius nuolat bendradarbiauta su LR ministerijomis bei savivaldybėmis. 
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2015 m. vasario 15 d. Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Minaičių kaime vyko 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 66-ųjų 

metinių minėjimas, kurį tradiciškai organizavo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 

(KAM), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) ir Radviliškio rajono 

savivaldybė. Renginyje dalyvavo KAM Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų 

Aviacijos bazės vadas pl. ltn. Vidmantas Raklevičius, LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė 

Burauskaitė, Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys ir administracijos direktorė 

Jolanta Margaitienė, Seimo narė Zita Žvikienė, Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų iš JAV, 

Italijos ir Lenkijos atstovai, kariai savanoriai, šauliai, visuomenė. Į šventę atvyko ir Laisvės kovų 

dalyviai bei 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarų Jono Žemaičio-Vytauto, Leonardo Grigonio-

Užpalio ir Vytauto Gužo-Kardo artimieji. 
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2015 m. rugsėjo 8 d. su valstybiniu vizitu Izraelyje viešėjęs Lietuvos Respublikos Ministras 

Pirmininkas Algirdas Butkevičius apsilankė Jad Vašemo memorialo Holokausto istorijos muziejuje ir 

įteikė Jad Vašemo bibliotekos direktoriui dr. Robertui Rozettui LGGRTC organizuojamo mokinių 

konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvio, Kaišiadorių Vaclovo Giržado 

progimnazijos moksleivio Augustino Maldžiaus darbą „Žmogaus likimas Antrojo pasaulinio ir 

partizaninio karo metais“. 

 

 

Nuolat bendradarbiauta su politinių kalinių ir tremtinių organizacijomis. 

Dalyvauta Lietuvos muziejų, bibliotekų, mokyklų ir kt. įstaigų renginiuose, istorių tyrimų rezultatų ir 

LGGRT Centro leidinių pristatymuose: 21 renginys. 

 

Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis Centro parengtos parodos eksponuotos 61 vietoje: 

kilnojamosios parodos eksponuotos 47-iose vietose Lietuvoje ir 1-oje vietoje užsienyje; 

nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų 

parodos eksponuotos 13 vietų Lietuvoje. 

Dalyvauta 4 partizaninės kovos rekonstrukcijose.  

Surengti 4 renginiai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir organizacijomis.  

Pasirašytos 7 bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis. 
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Centro darbuotojai dalyvavo mokslinėse konferencijose, seminaruose, ir kituose renginiuose, 

kuriuose perskaitė 29 pranešimus.  

                                                                                                                                                                                     2 lentelė 

Data Renginio 

pavadinimas 

Pranešimo 

pavadinimas 

Vykdytojas Renginio 

vieta 

Kovo 3–4 d.  Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečiui 

skirtas renginys 

„Prakalbinta 

praeitis“ 

Istorinė pamoka apie 

tremties ir sovietinių 

lagerių skirtumus. 

 

 

 

Edita 

Jankauskienė 

Hiutenfeldas 

(Vokietija) 

Kovo 3–4 d.  Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečiui 

skirtas renginys 

„Prakalbinta 

praeitis“ 

Istorinė pamoka apie 

partizaninį karą ir jo 

rekonstrukcijas; 

sovietinio saugumo 

veiklą Rytų Vokietijoje. 

 

 

Darius Juodis 

Hiutenfeldas 

(Vokietija) 

Kovo 6 d. Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečiui 

skirta konferencija 

„Sovietinė okupacija 

ir Lietuvos 

pastangos grįžti į 

Europą“ 

Neginkluotas 

antisovietinis 

pasipriešinimas 

Lietuvoje 1956–1985 

 

 

Teresė Birutė 

Burauskaitė 

Roma 

Italija) 

Kovo 10 d Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečiui 

skirtas minėjimas 

Lietuvos partizanų 

laisvės kovų reikšmė 

 

Darius Juodis 

Kaunas 

Kovo 13 d. Tarptautinio 

projekto AGE 

(„Amnesia Gulag in 

Europe“ / „Europoje 

pamirštas Gulagas“) 

organizuota 

konferencija 

Lietuvos ir Ukrainos 

partizanai kovose ir 

nelaisvėje 

 

 

Darius Juodis 

Vilnius, 

LGGRTC 

Kovo 31 d.  Mokytojų ir švietimo 

darbuotojų 

seminaras „Praeitis 

yra šalia mūsų“ 

Lietuvoje vykdyto 

holokausto specifiniai 

bruožai 

 

 

Alfredas 

Rukšėnas 

Vilnius, 

Valstybinio 

Vilniaus 

Gaono žydų 

muziejaus 

Tolerancijos 

centras 
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Gegužės 5 d. Kauniečio 

menininko Jono 

Lukšės parodos 

„Lietuvos partizanų 

takais“ atidarymas 

LPKTS rengiamų žygių 

partizanų kovų takais 

reikšmė; partizanų 

atminimo įamžinimo 

problemos  

 

 

Darius Juodis 

Lietuvos 

Respublikos 

Seimas 

Gegužės 14–

15 d. 

Tarptautinė 

konferencija 

„Antrojo pasaulinio 

karo belaisviai nacių 

ir sovietų lageriuose 

1939–1948 m. 

Šilutės apylinkėse“ 

Lietuviai karo belaisviai 

Vakarų šalyse po 

Antrojo pasaulinio karo 

 

 

Rytas 

Narvydas 

Šilutė 

Gegužės 14–

15 d. 

Tarptautinė 

konferencija 

„Antrojo pasaulinio 

karo belaisviai nacių 

ir sovietų lageriuose 

1939–1948 m. 

Šilutės apylinkėse“  

„Karo belaisvių 

stovyklos Macikuose 

1941–1948 m.“ 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Šilutė 

Gegužės 30 d. 68-ajais Baltijos 

šalių istorijos 

tyrinėtojų kongresas 

Stalininės represijos 

Lietuvoje 1940–1941 ir 

1944–1953 metais 

 

Arūnas 

Bubnys 

Giotingeno 

universitetas 

(Vokietija) 

Birželio 25–

26 d. 

Tarptautinė 

konferencija 

„Totalitarinių režimų 

aukų masinių 

kapaviečių paieška ir 

identifikavimas. 

Lenkijos patirtis 

Europos kontekste“ 

Totalitarizmo aukų 

paieška, identifikacija, 

įamžinimas. LGGRTC 

patirtis 

 

 

Eugenijus 

Peikštenis 

Bialystoko 

universitetas 

(Lenkija) 

Birželio 25–

26 d.  

Tarptautinė 

konferencija 

„Totalitarinių režimų 

aukų masinių 

kapaviečių paieška ir 

identifikavimas. 

Lenkijos patirtis 

Europos kontekste“ 

Totalitarinių režimų 

aukų trauminės patirties 

įamžinimas: Tuskulėnų 

masinė kapavietė 

 

 

Remigijus 

Černius 

Bialystoko 

universitetas 

(Lenkija) 

Liepos 18 d. 1945 m. trėmimų 70-

ųjų metinių 

minėjimas  

Vokiečių kilmės 

Lietuvos gyventojų 

trėmimas 

 

Dalia Balkytė 

Vilnius 

Rugpjūčio 

30 d.  

Laisvės dienosi ir 

Lietuvos laisvės 

kovotojų sąjungos 

(LLKS) 75-mečio 

minėjimas 

Antinacinė rezistencija; 

LLKS leista spauda 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Vytauto 

Didžiojo 

Karo 

muziejus 
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Rugsėjo 4 d.  Leidinio „Macikų 

mirties namai. 

Antrojo pasaulinio 

karo belaisvių ir 

GULAG’o lageriai 

1939–1955 metais 

Šilutės apylinkėse“ 

pristatymas 

Macikų karo belaisvių ir 

Gulago lageriai 1941–

1955 metais. 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Lietuvos 

užsienio 

reikalų 

ministerija 

Rugsėjo 10 d.  Seminaras 

mokytojams „Kauno 

IX forto istorijos 

vieta istorinės 

atminties suvokime“ 

Masinės žudynės 

1941 m. vasarą ir rudenį 

Kauno IX forte  

 

 

Alfredas 

Rukšėnas 

Kaunas, IX 

forto 

muziejus 

Rugsėjo 22 d. Lietuvos žydų 

genocido dienos 

minėjimo renginių 

ciklas „Neperskaityti 

žodžiai...“ 

Tragiškas Lietuvos žydų 

likimas Antrojo 

pasaulinio karo 

pradžioje  

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Joniškio 

Raudonoji 

sinagoga 

Rugsėjo 25 d. Tarptautinė 

konferencija 

„Salaspilio lageris 

1941–1944: istorija 

ir atmintis“, 

Gen. Povilo 

Plechavičiaus ir 

Lietuvos vietinės 

rinktinės štabo karininkų 

kalinimas Salaspilio 

lageryje 1944 m. 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Salaspils, 

Latvija 

Spalio 2 d.  Lietuvos vokiečių 

draugijos 

organizuota 

Konferencija. 

LGGRTC Genocido 

aukų muziejaus veikla ir 

problemos.  

 

Arūnas 

Bubnys 

Hiutenfeldas 

(Vokietija) 

Spalio 22 d.  Konferencija „Iš 

Panevėžio praeities: 

Vyskupas 

Kazimieras 

Paltarokas ir jo 

epocha“ 

Vyskupas Kazimieras 

Paltarokas sovietų 

saugumo akiratyje.  

 

 

Darius Juodis 

Panevėžys 

Lapkričio 

18 d.  

Tarptautinė 

konferencija  

„Archyvai viešojoje 

erdvėje. Tautos 

atminties instituto 15-

os metų archyvinės 

praktikos 

apibendrinimas“ 

Lenkų–lietuvių archyvų 

bendradarbiavimas. 

Dabartinė padėtis ir 

gairės ateičiai. 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Lodzė 

(Lenkija) 

Lapkričio 

24 d.  

Programos „Europa 

piliečiams“ 

informacinis 

seminas 

Projekto „Mirties namai 

1939–1955 m. Prikeltos 

atminties žinia“ 

(REMEMOR) 

pristatymas  

 

 

Edita 

Jankauskienė 

Panevėžys 
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Lapkričio 

25 d.  

Tarptautinė 

konferencija 

„GULAG‘as–

GUPVI. Sovietinė 

nelaisvė Europoje“ 

Lietuvos gyventojai – 

Gulago lagerių ir 

kolonijų kaliniai 

 

Ramona 

Staveckaitė-

Notari 

Budapeštas 

(Vengrija) 

Lapkričio 

27 d. 

Mokytojų seminaras 

„Lietuvos laisvės 

kovų istorija: sausi 

faktai ar gyvos 

istorijos pavyzdys?“ 

Partizanų kovų 

rekonstrukcija – istorijos 

pažinimo būdas 

 

 

Darius Juodis 

Kaunas 

Lapkričio 

28 d.  

Mažosios Lietuvos 

gyventojų genocido 

Rytų Prūsijoje 70-

ųjų metinių 

paminėjimas 

Sovietų nusikaltimai 

Rytprūsiuose ir 

Mažojoje Lietuvoje 

1944–1948 m. 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

LGGRTC 

Genocido 

aukų 

muziejus 

Lapkričio 

4 d.  

Diskusija „Lietuva 

nuo Hitlerio–Stalino 

pakto iki stalinizmo: 

nutylėta prievartos, 

tremčių ir 

deportacijų istorija“ 

Stalininės represijos 

1940–1941, 1944–1953 

metais 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Berlynas 

(Vokietija) 

Gruodžio 

14 d. 

Minėjimas, skirtas 

1918 m. vasario 16-

osios 

Nepriklausomybės 

akto signatarui 

Pranui Dovydaičiui 

ir LLKS Tarybos 

1949 m. vasario 16-

osios Deklaracijos 

signatarui  

Partizanas Leonardas 

Grigonis-Užpalis. 

Mokytojas ir Laisvės 

kovotojas 

 

 

Darius Juodis 

Kaunas 

Gruodžio 

15–17 d. 

Konferencija 

„Totalitarinės 

visuomenės kontrolė 

ir represijos: 

dokumentų tyrimas 

ir metodologija“ 

KGB paveldas 

Lietuvoje: dokumentai, 

jų prieinamumas ir 

visuomenės reakcija 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Liepoja 

(Latvija) 

Gruodžio 2–

3 d.  

Tarptautinė 

konferencija 

„Gulagas. 

Struktūros, kadrai, 

kaliniai“ 

Pranešimas apie Macikų 

karo belaisvių ir Gulago 

lagerius 1941–1955 

metais 

 

 

Arūnas 

Bubnys 

Belchatovas  

(Lenkija)  

 

 

     Plačiau 3 priede 
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V. MEMORIALINIO DEPARTAMENTO 

VYKDYTŲ PROGRAMŲ REZULTATAI 
 

EDUKACINĖ VEIKLA 

 
2015 m. edukacinėje veikloje iš viso dalyvavo 11 127 moksleiviai (Genocido aukų muziejuje 

bei Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse). 

Edukaciniams užsiėmimams sukurtos 5 naujos praktinės užduotys bei sukurti ir pagaminti jų 

atlikimui reikalingos priemonės. 

 

Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“ 

Organizuotas nacionalinis mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ Jame 

dalyvavo 958 mokiniai. 

Surengta 15 konkurso dalyvių darbų parodų ir viena virtuali paroda.  

Surengta 11 programos pristatymų Lietuvos mokyklose. 

 

Gediminas Kvecys. „Miško brolių partizanų                                          Monika Žemgulytė. „Istorinės laisvės kelias“. 

kova už Lietuvos laisvę.“                                                                       Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija 

Šilalės r. Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazija 
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Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ baigiamasis vakaras 
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2015 m. sausio 27 d. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta LGGRTC parengta 

nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda 

„Piešiu istoriją“, skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti.  

LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė dovanojo Vilniaus žydų viešosios 

bibliotekos vedėjui Žilvinui Beliauskui ir renginyje dalyvavusiam Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriui Petrui Zurliui firminius LGGRTC kalendorius, kurie 

taip pat iliustruoti konkurso dalyvių piešiniais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalba T. B. Burauskaitė, prie stalo sėdi Ž. Beliauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie konkursą pasakoja LGGRTC Atminimo 

                                                                                              programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė 
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Grupė parodos atidarymo dalyvių 

 

 

Programa „ATVERTA ISTORIJA“ 

 

Edukacinėje programoje „Atverta istorija“ dalyvavo 3035 moksleiviai ir studentai. Iš viso 

pravesti 83 edukaciniai užsiėmimai. 

Edukacinė programa „Atverta istorija“ pristatyta 6 Lietuvos mokyklose. 

Genocido aukų muziejuje vyko 3 edukaciniai užsiėmimai (temomis „Pabėgimas iš sovietinės 

pilkumos – jaunimo maištas“, „Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės (1942–1944)“.  

Demonstruota 40 seansų dokumentinių filmų.  
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2015 m. vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 

komplekse vyko atvirų durų diena. Konferencijų salėje parengta eksponuoti nacionalinio mokinių 

konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda, skirtą Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai. Vyko popietė, kurios metu buvo gaminamos trispalvės 

gėlytės ir apyrankės, žaidžiamas intelektualusis žaidimas „Rankos kuria, rankos griauna“. Gausus 

vilniečių būrys dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Tuskulėnų rimties parko 

 

 

 

 

 

Tuskulėnų memorialinio komplekso lankytojai žiūri filmą 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Žaidžiamas žaidimas „Rankos kuria, rankos griauna“ 
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      Šeimos popietės metu pinamos trispalvės apyrankės 

 

 

MUZIEJINĖ VEIKLA 

 

Genocido aukų muziejus 

Įsigyta naujų eksponatų – 438 vnt.; 

Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 1807 vnt.; 

Įrašyta į rankraštines inventorines knygas – 834 vnt.; 

Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta naujų eksponatų – 1493 vnt.  

Pateikta konservavimui bei restauravimui pažeistus eksponatų – 105 vnt. 
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Ekspozicijų ir parodų rengimas bei atnaujinimas: 

Parengta ir eksponuojama Genocido aukų muziejaus kalėjimo 8 kameroje paroda, skirta romų 

genocidui (remiantis turima medžiaga apie represijas patyrusius Panevėžio regiono romus); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kalba VšĮ romų visuomeninio centro direktorė Svetlana Novopolskaja 
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Rengta paroda „Vilko vaikai“. nufilmuota 18 asmenų, surinka 8 val. vaizdo ir 3 val. audio 

medžiagos. Nuskanuoti 36 dokumentai (59 objektai) ir 218 fotografijos (298 objektai); 

Pagaminti 8 rengiamos parodos „Dainavos apygardos Genio būrio partizanų žūtis“ stendai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Pagaminta paroda „Už Uralo, žemės galo...“ (17 vnt. pakabinamų stendų). 

Iš viso eksponuotos 65 parodos,  

Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse per 2015 

metus apsilankė 71 073 lankytojai , tarp jų: 

2015 m. spalio 24 d. – Jungtinių Amerikos Valstijų Specialiųjų operacijų vadavietės vadas 

generolas Joseph Votel ir jį lydinti delegacija.  

2015 m. spalio 2 d. – Austrijos ambasadorius Lietuvoje J. E. dr. Johannas Spitzeris su lydinčiais 

asmenimis. 

2015 m. balandžio 3 d. – Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso delegacija, vadovaujama Kongreso 

ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininko Maco Thornberry.  

2015 m. kovo 5 d. – Lenkijos kariuomenės vadas generolas Mieczyslawas Gocul ir jį lydinti delegacija. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Lenkijos kariuomenės vadas generolas Mieczyslawas Gocul pasirašo svečių knygoje 

 

 

2015 m. vasario 20 d. Tauragėje, vadinamojoje „Šubertinėje“, buvo atidaryta Tauragės krašto 

muziejaus Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų ekspozicija. Renginyje dalyvavo LGGRTC 

generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 

vedėja Dovilė Lauraitienė ir Genocido aukų muziejaus vyriausioji specialistė Gailė Ambrazienė. 

Buvo aptarti ateities planai modernizuojant Tauragės muziejau ekspozicijas, LGGRTC konsultuojant 

ir  teikiant metodinę ir dalykinę paramą. 
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2015 m. gegužės 21 d. į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį 

registrą buvo įrašyti septyni nauji objektai. Vienas jų – dokumentai ant beržo tošies (Sibiro 

tremtinių laiškai), saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) 

Genocido aukų muziejuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 E. Peikštenis pristato dokumentus ant                                                                       

beržo tošies                    

 

 

 

                Registro liudijimas 
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Bendra renginio dalyvių nuotrauka 

 

VYRIAUSYBINĖS PROGRAMOS INVESTICINIO PROJEKTO 

VYKDYMAS TUSKULĖNŲ MEMORIALINIAME KOMPLEKSE 

 

Tęsiamas ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ įrengimas ir edukacinė veikla. 

Tęsiamas darbas analizuojant archyvinius dokumentus asmenų, kuriems 1944–1947 m. NKGB 

(MGB) vidaus kalėjime buvo įvykdyta mirties bausmė. Ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 

įkelta 1396 vnt. archyvinių dokumentų.  

Aprašytos 549 Tuskulėnų dvaro tyrimų (1994–1996) fotografijos. Įvyko 20 renginių. 

 

Ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ apsilankė 47 ekskursijos – 4413 asmenų (830 

individualiai ir 3583 – organizuotomis grupėmis). 

 



44 

 

 

 

„Muziejų nakties 2015“ eisena į koplyčią-kolumbariumą 

 

 

Gedulo ir vilties dienos bei Lietuvos okupacijos 75-mečio minėjimas. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos  

  kuopos kariai padeda gėlių vainiką koplyčioje-kolumbariume 
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Mokiniai apžiūri parodą „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tuskulėnų aukų atminimo dienos akimirka. Koplyčioje-kolumbariume susirinkę lankytojai atlieka tautišką giesmę  
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KITA MUZIEJINĖ VEIKLA 

 

LGGRTC padaliniuose eksponuota 14 parodų ir 2 instaliacijos.   

Valstybinių švenčių, miesto švenčių, kitų švenčių proga, muziejuose vyko Atvirų durų dienos. 

Valstybinėms šventėms ir atmintinoms datoms, susijusioms su LGGRTC tiriamu istoriniu 

laikotarpiu, paminėti LGGRTC padaliniuose buvo organizuoti 32 renginiai.  

 

PROGRAMA „MEMORIALINIŲ VIETŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ INVENTORIZACIJOS 

IR SĄVADO SUDARYMAS“ 

Išanalizuoti ir papildyti 62 objektų aprašymai. 

Suskaitmeninti duomenys apie 32 objektus; 

Kultūros paveldo departamentui ir savivaldybėms parengta 13 pažymų dėl vietų ir statinių, 

susijusių su gyventojų genocidu ir rezistenciniu judėjimu   

 

PROGRAMA „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“  

Išanalizuotos 42 kalinimo vietos viešai prieigai „Lietuviai Sibire“. 

Parengti 65 buvusios Buriat-Mongolijos tremties vietos aprašai.  

Aprašyti 1233 fotografijos ir eksponatai ir perduoti į Genocido aukų muziejaus fondą.  

 

PROGRAMA „GYVOJI ATMINTIS“ 

Fiksuoti video audio būdu 28 buvusių laisvės kovų dalyvių, tremtinių ir politinių kalinių 

prisiminimai.  

Anksčiau suformuotų video laikmenų aprašymas, konvertavimas ir perdavimas į Genocido aukų 

muziejaus fondą: suvesta 117 nufilmuotų atsiminimų, suregistruotos 127 laikmenos, perduotos 85 

video laikmenos. 
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ĮAMŽINIMO DARBAI IR PROJEKTAI 

 
 

Iš viso pastatyta 20 paminklų, atminimo ženklų ir memorialinių lentų, iš jų: 14 atminimo 

ženklų, 2 paminklai, 4 atminimo lentos. Taip pat įrengti 6 informaciniai stendai.  

 

 

LGGRTC darbuotojos prie iškilmingai atidengto ir pašventinto atminimo ženklo Daugėliškės miške, Raseinių r. 

 

 

 

Atminimo ženklai Planginių k. Raseinių r. 
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2015 m. gegužės 17 d., Lietuvoje minint Kariuomenės ir visuomenės vienybės ir partizanų 

pagerbimo dieną, Ignalinos r. Kazitiškio sen. Švedriškės k. buvo iškilmingai perlaidoti trys Ignalinos 

krašto partizanai. Jų palaikai buvo rasti 2014 m. rugsėjo mėn., kai Ignalinos r. Miškiniškių k. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) užsakymu buvo atlikti 

žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Nustatyta, kad 1944 m. gruodžio 28 d. minėtame kaime per 

okupacinės sovietų kariuomenės antpuolį žuvo grupė partizanų. 

 
 

 

Garbės sargyba prie žuvusiųjų karstų Švedriškės bažnyčioje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plačiau 4 priedas 
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VI. LEIDYBA 

 
IŠLEISTI LEIDINIAI 

 
                                                                                                                                            3 lentelė 

Eil. Nr. 

Leidinio pavadinimas Apimtis spaudos lankais 

Planiniai leidiniai 

1. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2015, 1 (37) 9,5 

2. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2015, 2 (38) 10,5 

3. 
Bronius Kemeklis-Kerštas „Nesipriešinti genocidui 

negalėjome“ (partizano atsiminimai) 
9,75 

4. 
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ rašinių rinktinė 
24 

5. Vytautas Pupelis „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“ 10,5 

6. Justinas Sajauskas „Unforgettable Names of Lithuania“ 22,5 

7. 
Kristina Burinskaitė „LSSR KGB ideologija, politika, 

veikla 1954–1990 m.“ 
16,5 

8. „Kęstučio apygardos  vadai“ 23,5 

9. 
„Iš sovietinės praeities į laisvės erdvę: vienuolijos 

Liertuvoje XX a. antroje pusėje“ 
16,75 

10. 
„Lithuania in 1940-1991: the History of Occupied 

Lithuania“ 
37 

11. 
„Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo ir 

GULAG'o lageriai 1939-1953 metais Šilutės apylinkėse“ 
12 

12. 
„Macikai House of Death. The WWII prisoner of war and 

Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė“ 
12 

Kartotiniai leidiniai 

1. Arūnas Bubnys „Vilnius Ghetto “  4 

2. 
Rokas Tracevskis „The Real History of Lithuania in 20th 

Century“ 
12 

3. Arūnas Bubnys „Kauno getas “  9 

4. „Siberia“  3,25 

5. 
Rokas Tracevskis „Istinnaja istorija Litvy XX veka“ (rusų 

k.) 
14 

Iš viso 204,5 
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LEIDINIŲ SKLAIDA 

 

Centro leidiniai platinti ir viešinti 3 knygų mugėse: Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos mažųjų ir 

vidutinių leidėjų asociacijos organizuotose kalėdinėse knygų mugėse 

 

Vilniaus knygų mugėje (2015-02-19–22) 

 

Dalyvauta 4 proginiuose renginiuose viešinant ir platinant Centro knygas:  

Trakinių partizanų sąskrydyje 2015 m. (2015-09-05) 
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Politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ (2015-08-01),  

Žydų kultūros dienų renginyje Žagarėje (2015-09-11),  

Lietuvos žydų genocido atmintinos dienos minėjime Joniškyje (2015-09-22).  

 

Buvo surengta 12 knygų pristatymų. 

Knyga „...pergyventų jausmų atogarsis: 

partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir 

eilėraščiai“ pristatyta Istorinėje LR 

Prezidentūroje Kaune (2015-01-15), 

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės viešojoje bibliotekoje (2015-01-20), 

Ramygalos kultūros centre (2015-01-23), 

Kėdainių r. sav. M. Daukšos viešojoje 

bibliotekoje (2015-02-10). 
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Arūno Bubnio knyga „Šiaulių getas“ pristatyta 

Lietuvos žydų bendruomenėje (2015 01 26). 

 

 

 

 

 

Antano Terlecko knyga  

„Iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus“  

pristatyta Genocido aukų muziejuje  

(2015 02 03), 

istorinėje LR Prezidentūroje Kaune  

(2015-03-19), A. ir M. Miškinių  

viešojoje bibliotekoje Utenoje  

(2015-04-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlasas „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pristatytas Kaišiadorių muziejuje (2015-04-

21), Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje (2015-04-29), Biržų krašto muziejaus 

„Sėla“ Vabalninko skyriuje (2015-04-30), Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (2015-04-28), 

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (2015-05-20), Kėdainių r. sav. 

M. Daukšos viešojoje bibliotekoje (2015-06-09). 
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Knyga „Macikų mirties namai.  

Antrojo pasaulinio karo 

belaisvių ir GULAG’o lageriai 

1939–1955 metais  

Šilutės apylinkėse“ pristatyta 

LR užsienio reikalų ministerijoje 

(2015-09-04). 

 

 

 

Seimo Europos informacijos biure (Seimo III rūmai) pristatyta kolektyvinė monografija anglų k. 

“Lithuania in 1940–1991: the History of Occupied Lithuania”. Knygą pristatė lietuviškojo 

knygos leidimo redaktorius, parlamentinės grupės „Už istorinę tiesą ir teisingumą“ pirmininkas 

dr. Arvydas Anušauskas, straipsnių autoriai dr. Algirdas Jakubčionis ir dr. Juozas Banionis 

(2015-12-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

VII. PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ 

KOMISIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 
Surengti 6 Komisijos posėdžiai, kurių metu išnagrinėti 1061 prašymai: 

                                                                                                                                         4 lentelė 

Teisinis statusas 

 

Pasiūlyta 

pripažinti 

Pasiūlyta 

nepripažinti 
Pagaminta teisinio statuso pažymėjimų 

Kario savanorio 

teisinis statusas 

64 7 22 (žuvusiems partizanams, nesant 

šeimos narių, pažymėjimai negaminami) 

Laisvės kovų 

dalyvio teisinis 

statusas 
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16 59 (dalis iš 2014 m. pab.) 

Nuo okupacijų 

nukentėjusio asmens 

teisinis statusas: 

795 126 1017 (kartu su išduotais vietoje prarastų 

pažymėjimų; kai statusas pripažintas 

įsakymais, įvykdant teismų sprendimus; 

dalis iš 2014 m. pab.; taip pat išduoti 

pagaminti pažymėjimai, skirti 

Afganistano karo dalyviams, kuriems 

statusas buvo anksčiau pripažintas) 

Politinio kalinio 3 

 

2 

 

 

Tremtinio 260 

 

88 

 

 

Perkeltojo 182 2  

    

Nukentėjusio 140 24  

Buvusio beglobio 

vaiko 

 

Afganistano karo 

dalyvio 

10 

 

200 

8 

 

2 

 

Iš viso 912 149 1098 
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VIII. CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2015 m. 
 

1. Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centras programos „Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“ vykdymui 2015 m. gavo ir panaudojo:  

 

1.1. 1.816.954,88 Eur asignavimų iš Valstybės iždo, iš jų: 

1.636.649,57 Eur valstybės biudžeto lėšų iš patvirtintos 1.636.677,00 Eur 2015 m. išlaidų 

sąmatos (t.y. 42.202,21 Eur daugiau nei 2014 m.); 

180.305,31 Eur specialiųjų pajamų įmokų lėšų iš patvirtintos 195.898,00 Lt 2015 m. išlaidų 

sąmatos (t.y. 72.701,22 Eur daugiau nei 2014 m.); 

 

1.2. 9.900,00 Eur iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pagal biudžetolėšų 

naudojimo sutartis (Istorinės atminties puoselėjimo 2015 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 912 7 ir 9 punktai), iš jų: 

2.900,00 Eur įamžinti 1942–1943 metais Sverdlovske sušaudytų buvusių Lietuvos 

Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių ir kitų asmenų atminimą: 

parengti ir išleisti katalogą lietuvių ir anglų kalbomis „12-asis kilometras: 1942–1943 m. 

Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“; 

7.000,00 Eur įrengti memorialinį ženklą Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 metų 

Vasario 16-osios deklaracijos signatarui Leonardui Grigoniui-Užpaliui atminti. 

 

1.3. 34.356,68 Eur Europos Sąjungos lėšų ir  užsienio šalių organizacijų, iš jų: 

30.454,44 Eur iš Europos Komisijos 2014-2015 metų vykdyto projekto „Mirties namai 1939-

1955 m. Prikeltos atminties žinia“ išlaidų kompensavimui; 

3.902,24 Eur iš Maceratos universiteto projekto „Europoje pamirštas Gulagas“ vykdymo 

išlaidų kompensavimui. 

 

Centro ir jo struktūrinių padalinių 2015 m. išlaidos detalizuojamos 1 lentelėje (5 priedas). 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2015 m. į Valstybės biudžetą įmokėjo 

183.715,56 Eur gautų įplaukų už suteiktas paslaugas, o atgal programos vykdydui atgavo ir išleido 

180.305,31 Eur. Kadangi šios išlaidos įeina į aukščiau pateiktos lentelės sudėtį, 2 lentelėje pateikiama 

įmoketų specialiųjų pajamų įmokų suvestinė pagal rūšis. 

 

 

 

 

 



58 

 

                      5 lentelė  

Specialiųjų pajamų įmokų rūšis 
2015 m. įplaukos 

Eur 

Įmokėta įplaukų už parduotus Centro leidžiamus leidinius, kompaktinius diskus 23.116,61 

Įmokėta įplaukų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko 

memorialinio komplekso paslaugas 160.598,95 

Iš viso gauta specialiųjų pajamų įplaukų 2015 m. 183.715,56 

Nepanaudotų spec. pajamų likutis 2015-12-31 d., iš viso: 26.932,50 

 

Centro specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis,  atlyginimai 2015 m. 

                                                                                                                                                    6 lentelė 

Pareigybės 

 

 

 

Koefi-

cientas, 

BMA 

dydžiais 

(35,50 

Eur) 

Atlyginimas, 

neišskaičius 

mokesčių, Eur 

 

 

Parei-

gybių 

skaičius 

 

 

Išsilavinimas 

Mokslų 

dakta-

ras 

 

Aukštasis 

universi-

tetinis 

 

Aukš-

tasis 

neuni-

versi-

tetinis 

Spec. 

vidu-

rinis 

 

Vedėjas 16 568,00 5  5   

Vyriausieji specialistai 13 461,50 41 5 33 2 1 

Vyriausieji specialistai/ 

Vyresnieji  specialistai 
12 426,00 5  3 1 1 

Vyresnieji specialistai 11,5 408,25 22,5  15 5,5 2 

Vyresnieji specialistai 11 390,50 8  7 1 3 

Vyresnieji specialistai 10,5 372,75 2  1 1  

Vyresnieji 

specialistai/specialistai 
10 355,00 9  5 3 1 

Vyresnieji 

specialistai/specialistai 
9,6 340,80 8 1 1  6 

Darbininkai MMA 325,00 15,5   1,5 14 

 

Plačiau žr. 5 priedą 
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PRIEDAI 

 
1 PRIEDAS  

 

 

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS DEPARTAMENTO ISTORINIŲ 

TIRIAMŲJŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

Istorinių tyrimo programų skyrius (tiriamąjį darbą dirbo 14 etatinių darbuotojų ir 3 – pagal 

terminuotas autorines sutartis) skelbdamas tyrimų rezultatus, informacinę medžiagą bei dokumentus: 

Parengė ar paskelbė 7 straipsnius,  

Mokslinių tyrimų pagrindu parengtos ir išleistos 4 knygos.  

Parengtas žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 1 (37) ir 2(38)  

 

„Genocidas ir rezistencija“ Nr. 1 (37), 9,5 sp. l. 

Straipsniai: 

S. Buchaveckas, „Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: bolševikinė indoktrinacija, 

suaugusiųjų mokymo kampanija Šakių apskrities mokyklose; švietimo darbuotojai tarp 

kolaboravimo, konformizmo ir rezistencijos“ (3 dalis). 

A. Rukšėnas, „Holokaustas Lietuvoje: Kretingos apskrities Palangos ir Darbėnų valsčių žydų 

bendruomenių žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį“. 

T. Vaiseta, „Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos diegimo atspindys gyventojų skunduose 

(1944–1953 m.). 

V. Stravinskienė, „Migraciniai procesai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1960–1980 metais“, 15 p. 

J. Banionis, „VLIK‘as 1986–1992 m.: Lietuvos laisvinimo misija įvykdyta“. 

G. Ereminas, „Lenkijos valdžios politika lietuvių tautinės grupės atžvilgiu 1920-1939 metais“. 

 

„Genocidas ir rezistencija“ Nr. 2 (38), 9 sp. l. 

Straipsniai: 

S. Buchaveckas, "Mokyklos sovietizavimas 1940-1941 m.: rašytojų vaidmuo "perauklėjant" 

mokytojus; pionierių organizacijos kūrimas Šakių apskr. mokyklose; pedagogai tarp 

rezistencijos, konformizmo ir kolaboravimo; represijos“ (4 dalis). 

T. Jaskelevičius, „1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje“. 
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D. Balkytė, „1951 m. Lietuvos gyventojų trėmimo operacija „Ruduo“: deportacijos iš Eišiškių 

rajono“. 

M. Ėmužis, „Partinės bausmės Sovietų Lietuvoje (XX a. penktasis–septintasis dešimtmečiai): 

tarp klientelizmo ir kolektyvizmo“. 

A. Balmbals, „Vokiečių kareiviai Latvijos SSR karo belaisvių lageriuose: problemos atspindys 

sovietų represinių struktūrų dokumentuose“. 

Studentų studija 

A. Masiulionytė, „Neginkluotojo pasipriešinimo dalyvio psichologinis portretas“, 32 p. 

 

Atsakymai valstybinėms institucijoms, privatiems asmenims, centro padaliniams 

Departamento darbuotojai atliko specialius istorinius tyrimus ir parengė 55 istorinius-

archyvinius atsakymus (iš jų 43 valstybinėms institucijoms ir privatiems asmenims, 12 – Centro 

padaliniams).  

Buvo teikiamos konsultacijos istoriniais klausimais Lietuvos ir užsienio institucijoms – LR 

Prezidentūrai, LR Seimui, LR Vyriausybei, ministerijoms, Prokuratūrai, Teismams, Kultūros 

paveldo departamentui, muziejams, Lietuvos žydų bendruomenei, LLKS, LPKTS skyriams, 

savivaldybėms, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Tautos atminties institutui (IPN, 

Lenkija), ir kt., privatiems asmenims bei LGGRT Centro padaliniams – Memorialinio 

departamento skyriams, Genocido aukų muziejui, Tuskulėnų rimties parko memorialiniam 

kompleksui ir kt. 

 

Rengiant mokslinius straipsnius ir istorinius atsakymus Lietuvos ypatingajame archyve buvo 

peržiūrėta: LSSR NKVD–MVD, NKGB–MGB, skyrių agentūrinio-operatyvinio darbo 

medžiaga – 516 archyvinių bylų, 627 baudžiamosios, 200 filtracinių bylų; VRM skyriuje – 24 

bylos. Lietuvos centriniame valstybės archyve – 682 archyvinės bylos. Lietuvos mokslų 

akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje – 14 bylų, Nacionalinėje M. Mažvydo 

bibliotekos rankraščių skyriuje – 12.  

Iš viso departamento darbuotojai išanalizavo 2075 bylas. 

 

Kiekvienoje mokslinio tyrimo programoje buvo stengiamasi realizuoti kelis tikslus: vykdyti 

tyrimus ir juos skelbti, organizuoti mokslinės konferencijas, tyrimų rezultatus paviešinti dalyvaujant 

tarptautinėse ir Lietuvos akademinių institucijų konferencijose, dalyvauti tarptautiniuose 

moksliniuose ir edukaciniuose projektuose, recenzuoti tyrimams aktualius mokslinius darbus.  
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2 PRIEDAS 

 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS 

VEIKLOS REZULTATAI 
 

Pagal gyventojų prašymus atlikti tyrmai:  

Dėl Kauno aps. Aukštosios Panemunės vls. Rokelių k. gyventojos, LSSR MGB agentės 

slap. „Bronė“ tapatybės ir jos veiksmų. Parengtas raštas išsiųstas kraštotyrininkui R. 

Kauniečiui. 

Dėl Kvaraciejaus žūties fakto bei aplinkybių. 

Dėl Vytauto apygardos Tigro rinktinės partizano K. Survilos jo žūties aplinkybių ir palaikų 

buvimo vietos. Atsakyta žuvusiojo giminaičiui D. Kalinauskui. 

Dėl partizanų B. Vailionio „Narsuolio“, A. Vailionio „Špoko“ bei V. Vailionio „Šakerio“ 

veiklos ir žūties aplinkybių čekistinės karinės operacijos metu. 

Dėl V. Stasio ir jo žmonos Marijos žūties aplinkybių’ Marijampolės aps. Krosnos vls. 

Gudeliškių kaime. 

Dėl dėl tragiškų įvykių 1947-05-19 Ukmergės aps. Taujėnų vls. Juodvisinės kaime. 

 

Gautų pavedimų ir atliktų tyrimų suvestinė: 

   7 lentelė 

Rezultatas Prezidentūra, 

Seimas, 

Vyriausybė, 

ministerijos 

Lietuvos 

Respublikos 

prokuratūros 

Apskričių, 

rajonų 

policijos 

komisaria-

tai 

Kitos 

įstai-

gos 

SODRA  LGGRTC 

padaliniai 

Gyven

tojai 

Iš viso 

Gauta 4 4 3 3 7  11 41 

Išsiųsta 3 5 2 4 7 17 11 47 

 

Skyriaus darbuotojai pavedimams ir kitiems tyrimams atlikti peržiūrėjo archyvines bylas: 

8 lentelė 

LYA baudžia- 

mosios bylos 

LYA 

tremties 

LYA kitų 

fondų 

LCVA LGGRTC 

archyvas 

Iš viso 

532 395 1505 437 251 3 120 
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Parengtos istorinės-archyvinės pažymos 

Ikiteisminėms institucijoms (prokuratūroms, policijos komisariatams) 

dėl Mongirdų šeimos trėmimo bei likimo (darbuotoja D. Balkytė); 

dėl A. Ūkenieko veiklos 1941 m. vasarą bei dalyvavimo žydų genocide (darbuotoja D. Balkytė); 

dėl Rokiškio apsaugos kuopos nario K. Braželio veiklos 1941 m. vasarą bei dalyvavimo žydų 

genocide (darbuotoja D. Balkytė); 

dėl LSSR MGB pareigūno A. Kardanovskio dalyvavimo tremiant gyventojų ( A. Tumavičius). 

Kultūros paveldo centrui: 

dėl LSSR tarybinių rašytojų sąjungos narės V. Valsiūnienės veiklos iki pirmosios sovietinės 

okupacijos 1940 m., jos kalinimo, užverbavimo LSSR NKGB-MGB agente slap. „Oras“ bei 

slapto bendradarbiavimo su sovietų represinių struktūromis (A. Tumavičius). 

Klaipėdos m. savivaldybei: 

dėl galimų aukų palaikų užkasimo vietų Klaipėdos m. – prie senųjų kapinių ir kitur (D. Balkytė; 

nebaigtas). 

Italijos Respublikos ambasadai:: 

dėl vokiečių nelaisvėje buvusio Italijos kareivio G. Amadasio žūties aplinkybių Vilniuje 1944-07-

09 (A. Tumavičius). 

Kitoms institucijoms 

dėl Įvykių 1941 m. vasarą Ukmergės aps. Giedraičių vls.“;  

dėl 1941 m. birželio–spalio mėnesio įvykių Vievyje“ (V. Pakarklytė); 

Dėl žinybinės Grinkiškio dvaro komplekso priklausomybės ir sovietų represinių struktūrų 

Grinkiškio mst. 1944–1953 m.; 

dėl DOSAAF veiklos (A. Tumavičius). 

Biografiniai tyrimai: A. Gelžinis leidiniui „Disidentų vardynas“ rinko šias biografijas tikslinančius 

duomenis: B. Gajausko, S. Ilgūno, S. Jako, V. Janulio, M. Jurevičiaus,O. Kavaliauskaitės, 

A. Patacko, A. V. Patacko, J. Petkevičiaus, R. Ragaišio, P. Račiūno, V. Smolkino, A. Svarinsko, 

A. Tučkaus, B. Vazgelevičiūtės, P. Dumbliausko, I. J. Plioraičio, B. Navicko, L. Sasnauskaitės, 

O. Šarakauskaitės. 

Kita veikla: 

D. Balkytė prie paminklo Aukų g. vykusiame 1945 m. trėmimų 70-ųjų metinių 

minėjime skaitė pranešimą apie gyventojų trėmimus (2015-07-18). 

D. Balkytė ir R. Narvydas kaip specialistai 2015-02-06 dalyvavo Vilniaus apygardos 

teismo posėdyje nagrinėjant buvusio LSSR MVD Vilniaus aps. sk. Dieveniškių vls. psk. 

apylinkės įgaliotinio V. Lučinsko, kaltinamo dalyvavus 1949 m. tremiant Bogdanovičių 

šeimą iš Vilniaus aps. Šumsko vls. Juozapinės k. baudžiamąją bylą.   
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R. Narvydas 2015-12-01 dalyvavo teismo posėdyje Panevėžio apygardos teisme 

nagrinėjant J. Gailiūno, kaltinamo prisidėjus prie gyventojų trėmimo iš Lietuvos į 

Sovietų Sąjungos gilumą, baudžiamąją bylą. 

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje peržiūrėti 112 laikraščių „Komunizmo 

keliu“, „Tiesos“, „Kauno tiesos“, „Raudonosios vėliavos“ numeriai. Iš jų atrinkta 

medžiaga apie KGB pastangas kompromituoti įvairius asmenis (T. Jaskelevičius). 

R. Narvydas 2015-03-25 dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokyme „Teisėkūros pagrindų 

įstatymas: naujos galimybės ir pareigos teisės aktų rengėjams“. 

Skyriuje profesinę (taikomąją) praktiką atliko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto II 

kurso studentė E. Žilytė. Praktikos vadovu buvo paskirtas skyriaus vedėjas 

R. Narvydas, konsultavo V. Abušovienė. 

R. Narvydas 2014-07-24 dalyvavo partizanų ginklų paieškpje Lazdijų r. Jovaišių k. 

Apklausti vietiniai gyventojai V. Vailionis, J. Varnauskas parodė vietą šalia kaimo, 

kurioje partizanai suslėpė A. Vailionio „Špoko“ būrio neveikiančius ginklus.  

2015-06-26 atlikti lauko tyrimai Bakaloriškių k. (A. Tumavičius, R. Narvydu), apklausti 

ir nufilmuoti likę kaimo sudeginimo 1944 m. liudytojai. 

Skyriaus darbuotojų parengtos publikacijos: 

Balkytė D., 1951 m. Lietuvos gyventojų trėmimų operacija „Ruduo“: deportacijos iš 

Eišiškiųr. // Genocdas ir rezistencja, 2015, Nr. 2; 

Pakarklytė V., Nepalaužiama partizanų dvasia: kovojo iki paskutinio, gyvi 

nepasiduodavo // www.DELFI.lt 2015-04-01; 

Laikraštyje „Lietuvos žinios“ paskelbti 4 interviu su skyriaus darbuotojais istorinėmis 

temomis: 
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3 PRIEDAS   

 

TARPTAUTINIS IR TARPINSTITUCINIS 

BENDRADARBIAVIMAS 

 
 

Dalyvauta  Europos atminties ir sąžinės platformos veikloje:  

2015 m. lapkričio 17–20 d. LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir vyriausioji 

viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė dalyvavo Vroclave (Lenkija) vykusiame Europos 

atminties ir sąžinės platformos šalių narių tarybos susirinkime. Jo metu vyko balsavimas dėl naujų 

narių priėmimo, buvo išklausyta Platformos valdybos metinė ataskaita, dalyvauta tarptautinės 

parodos „Pojednanie/Versöhnung in progress…“ atidaryme ir Nacionaliniame muzikos forume 

surengtame koncerte. Gerosios patirties sklaidos seminaro metu kolegoms buvo pristatytas LGGRTC 

įgyvendintas projektas „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“ (REMEMOR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vienos (Austrijos Respublika) Europos atminties ir solidarumo tinklo tarptautinis simpoziumas 

„Europos atmintis“ 

Gegužės 11–13 d. dalyvauta Vienoje (Austrijos Respublika) Europos atminties ir solidarumo tinklo 

IV tarptautiniame simpoziume „Europos atmintis“ ir konferencijoje „Atmintis praėjus 70 metų po 

Antrojo pasaulinio karo: nugalėtojai, pralaimėjusieji, nusikaltėliai, aukos ir stebėtojai“. Pristatyta 

LGGRTC veikla, leidiniai, projektai. 
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Tęsiamas ir plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas su Latvijos valstybiniu archyvu, Latvijos 

okupacijos muziejumi, Gdansko Antrojo pasaulinio karo muziejumi (Lenkija), Italijos Mačeratos 

universiteto Politikos mokslų, komunikacijos ir tarptautinių santykių fakultetu, Ludwigo Bolzmanno 

karo padarinių tyrimo institutu Austrijoje, Miuncheno-Berlyno naujųjų laikų istorijos institutu 

(Vokietija), Čekijos Totalitarinių režimų studijų institutu, Šiaurės rytų Europos vokiečių kultūros ir 

istorijos institutu Vokietijoje, Sankt-Peterburgo ir Maskvos „Memorial“ draugijos Moksliniu, 

informaciniu ir švietimo centru (Rusija), Ukrainos istorijos, tyrimo institucijomis. 

 

2015 m. birželio 14–17 d. LGGRTC darbuotojai dalyvavo dvišalės darbo grupės, rengiančios 

dokumentų rinkinį „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“, 

pasitarimuose bei Karaliaus rūmuose vykusiame IPN (Tautos atminties institutas, Lenkija) 15 metų 

jubiliejaus minėjime. 

 

Dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir renginiuose: Giotingeno universitete (Vokietija) 

vykusiame 68-ajame Baltijos šalių istorijos tyrinėtojų kongrese, kurio dėmesio centre pirmą kartą 

buvo Lietuvos istorija nuo viduramžių iki šių laikų; Lietuvos vokiečių draugijos Vokietijoje 

Hiutenfelde (Vokietija) organizuotoje konferencijoje; K. Adenauerio fondo akademijos ir Lietuvos 

Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje Berlyne (Vokietija) suorganizuotoje 

diskusijoje „Lietuva nuo Hitlerio–Stalino pakto iki stalinizmo: nutylėta prievartos, tremčių ir 

deportacijų istorija“, Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde (Vokietija) Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtame renginyje „Prakalbinta praeitis“; Lodzėje (Lenkija) 

Tautos atminties instituto surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Archyvai viešojoje erdvėje. Tautos 

atminties instituto 15-os metų archyvinės praktikos apibendrinimas“; Belchatovo (Lenkija) 

regioniniame muziejuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Gulagas. Struktūros, kadrai, kaliniai“; 

Latvijos okupacijos muziejaus, Salaspilio savivaldybės ir Dauguvos muziejaus Salaspilyje (Latvija) 

organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Salaspilio lageris 1941–1944: istorija ir atmintis“; 

Latvijos tarptautinės komisijos KGB dokumentams tirti Liepojoje (Latvija) organizuotoje 

tarptautinėje konferencijoje „Totalitarinės visuomenės kontrolė ir represijos: dokumentų tyrimas ir 

metodologija“; Budapešte (Vengrija) Vengrijos tautinės atminties komiteto, Vengrijos mokslų 

akademijos Humanitarinių mokslų tyrimo centro ir Pėčo-Baranios etninės vokiečių grupės Vengrijoje 

organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „GULAG‘as–GUPVI. Sovietinė nelaisvė Europoje“. 

 

Dalyvauta kitų tarptautinių darbo grupių ir institucijų veikloje: Lietuvos ir Rusijos istorikų 

komisijoje, Latvijoje įsteigtoje tarptautinėje komisijoje KGB dokumentams tirti bei Tarptautinėje 

komisijoje nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Dalyvauta 
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susitikimuose su Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Italijos, Danijos, Rusijos, Vokietijos, Italijos, 

Čekijos, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Ukrainos istorijos specialistais, diplomatais ir 

politikais. 

 

Dalyvauta Berlyne (Vokietijos Federacinė Respublika) vykusiuose pasitarimuose dėl 

bendradarbiavimo istorinės atminties įamžinimo klausimais (birželio 16–21 d.). Vyko susitikimai 

su Bundestago parlamentare Erika Steinbach, „Vilko vaikų“ klausimu su dr. Wolfgang Freiherr von 

Stetten. Dalyvauta Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjime. Taip pat vyko susitikimai su Vilko vaikais, 

kurių metu  buvo nufilmuoti Jų prisiminimai, perfotografuoti dokumentai ir fotografijos. Tartasi dėl 

parodos rengimo ir eksponavimo Bundestage. Aplankyti VDR ir Žydų muziejai.  

Be mokslinių pranešimų, Lietuvos muziejuose, bibliotekose, mokyklose, gimnazijose ir kt. 

įstaigose bei organizacijose buvo viešinami istoriniai tyrimai ir LGGRT Centro leidiniai. Buvo 

rengiami leidinių pristatymai Lietuvos visuomenei: A. Bubnys, Šiaulių getas, „...pergyventų jausmų 

atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“, Atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos 

partizanų sritis“ pirmoji dalis, „Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir 

GULAG’o lageriai 1939–1955 metais Šilutės apylinkėse“ Vilniuje, Kaišiadoryse, Pasvalyje, 

Vabalninke, Biržuose, Kaune, Kėdainiuose, Panevėžyje, Gdanske (Lenkija). 

 

Bendradarbiavimas su politinių kalinių ir tremtinių organizacijomis: 

2015 m. lapkričio 29 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Vilniaus skyriaus 20-ies metų minėjimas. 

Šventiniame renginyje dalyvavo daug LPKTS Vilniaus skyriaus narių ir garbių svečių: Lietuvos 

Respublikos Seimo narių, valstybinių institucijų, politinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. 

Atsidėkodama už ilgametį bendradarbiavimą, LPKTS vadovybė įteikė padėkas LGGRTC 

vyriausiajai viešųjų ryšių specialistei Vilmai uozevičiūtei ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus 

direktoriui Eugenijui Peikšteniui.  

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su: 

Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrija (2015-06-29) 

Viešąja Įstaiga „Naujoji muzikų karta“ (2015-09-23) 

Lietuvos katalikų mokslo akademija (2015-10-19) 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (2015-11-03) 

Lietuvos dailės istorikų draugija (2015-11-04) 

Lietuvos kariuomene (2015-11-10) 

Viešąja įstaiga „Daugiau galimybių“ (2015-12-02) 
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Dalyvavimas Lietuvos muziejų, bibliotekų, mokyklų ir kt. įstaigų renginiuose, istorių tyrimų ir 

Centro leidinių viešinimas: 21 renginys: 

Dalia Butkutė gegužės 20 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 

bibliotekos Konferencijų salėje pristatė atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmąją 

dalį. 

Darius Juodis kartu su kitais partizaninių kovų rekonstruktoriais dalyvavo parizanų kovų 

inscenizacijose:  balandžio 9 d. Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namuose vykusiame 

renginyje „Pasimatuok profesiją“, gegužės 17 d. Marijampolėje vykusioje Kariuomenės ir 

visuomenės šventėje, liepos 11 d. Rokiškio r. Obelių mieste vykusiuose Obelių šilo mūšio 70-

ųjų metinių minėjimo renginiuose, liepos 31–rugpjūčio 1 d. Ariogaloje vykusiame Lietuvos 

politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“, rugsėjo 5 d. 

Anykščių r. Trakinių k. vykusiame tradiciniame sąskrydyje „Trakinių partizanai 2015“. 

Darius Juodis vasario 20 d. tarė žodį Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vykusioje naujo 

dokumentinio filmo „Žaibas – Dzūkijos legenda“ (kuriame D. Juodis filmavosi filme 

panaudotose partizaninio karo rekonstrukcijose ir komentavo jame atpasakojamus įvykius) 

premjeroje.  

Darius Juodis vasario 25 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuotame 

renginyje Kaune pristatė knygą „Jonas Misiūnas-Žalias Velnias“, kurią rengė kartu su 

bendraautoriumi rašytoju Stanislovu Abromavičiumi. 

Darius Juodis balandžio 18 d. sakė kalbą Gasčiūnuose (Joniškio r.) vykusiame minėjime, 

skirtame 1945 m. balandžio 18 d. Joniškio sovietinės įgulos kareivių nužudytų dvidešimties 

Gasčiūnų ir aplinkinių kaimų jaunuolių atminimui.  

Darius Juodis spalio 2 d. sake kalbą prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g. 

vykusiame renginyje 1951 m. trėmimams paminėti.  

Edita Jankauskienė balandžio 21 d. Kaišiadorių muziejuje pristatė atlaso „Šiaurės rytų 

Lietuvos partizanų sritis“ pirmąją dalį. 

Edita Jankauskienė balandžio 28 d., vykstant Nacionalinei bibliotekų savaitei, Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje pristatė atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų 

sritis“ pirmąją dalį. 

Edita Jankauskienė pristatė „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų srities“ atlaso pirmąją dalį: 

balandžio 29 d. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje, balandžio 30 d. krašto 

muziejuje „Sėla“. 

Edita Jankauskienė pristatė lietuvių ir anglų kalbomis išleistą leidinį  „Macikų mirties namai. 

Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir GULAG’o lageriai 1939–1955 metais Šilutės 

apylinkėse“: gegužės 14–15 d. tarptautinėje konferencijoje „Antrojo pasaulinio karo 
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belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m. Šilutės apylinkėse“, birželio 11 d. 

Gdansko Antrojo pasaulinio karo muziejuje.  

Arūnas Bubnys sausio 26 d. Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjime, kuris 

vyko Lietuvos žydų bendruomenėje Vilniuje, pristatė savo parengtą knygą „Šiaulių getas“ ir 

dalyvavo diskusijoje. 

Arūnas Bubnys vasario 27 d. dalyvavo kino teatre „Pasaka“ vokiško kino dienų programoje 

rodyto austrų režisieriaus Stefano Ruzowitzkio dokumentinio filmo „Radikalus blogis“ (Das 

radikal Böse, 2013) peržiūroje ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Alumni draugijos 

surengtoje diskusijoje „Holokaustas: kaltė ir jos atmintis“. 

Arūnas Bubnys lapkričio 20 d. tarė žodį prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms, šalia 

buvusių KGB, rūmų vykusiame Ukrainos orumo ir laisvės dienos minėjime, kurį organizavo 

Ukrainos ambasada, bendradarbiaudama su LGGRTC. 

 

Surengti renginiai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir organizacijomis: 

Koplyčioje-kolumbariume Lenkijos draugijos „RODZINA PONARSKA“ prašymu 

organizuotas Jų tėvynainių pagerbimas (2015-09-25).  

Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje pristatyta Geopolitikos studijų centro 

mokslinių straipsnių rinkinys „Kalnų Karabacho konflikto paraštėse: sprendimo beieškant“ 

(2015-11-26).  

Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje pristatytas italų dokumentinis filmas 

„Aš už tave pakalbėsiu“ projekto „Misija Sibiras“ dalyviams ir LGGRTC darbuotojams. 

Renginyje dalyvavo filmo režisierė Virginija Vareikytė, vienas iš pagrindinių filmo herojų 

kun. Julius Sasnauskas ir festivalio „Nepatogus kinas“ koordinatorius Justinas Vancevičius 

(2015-12-17).  
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4 PRIEDAS  

 

MEMORIALINIO DEPARTAMENTO 

VYKDYTŲ PROGRAMŲ REZULTATAI 

 
EDUKACINĖ VEIKLA 

 
Programa „Atverta istorija“  

Vykdyti edukaciniai užsiėmimai mokyklose: 

Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje; 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje; 

Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijoje; 

Alytaus raj. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje; 

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje; 

Ukmergės raj. Želvos gimnazijoje. 

Edukaciniams užsiėmimams sukurtos į 5 naujos praktinės užduotys bei sukurti ir pagaminti jų 

atlikimui reikalingos priemonės: 

Sukurta ir pagaminta edukacinio užsiėmimo „Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės 1942–

1944 m.“ praktinė užduotis – Vilniaus miesto žemėlapis su istoriniais žydų istorijos objektais. 

Edukaciniam užsiėmimui „Sovietinės kasdienybės pilkuma“ sukurtas ir pagamintas 

edukacinis žaidimas „Ką šiandien pirksime?“.  

Sukurti ir pagaminti partizanų apygardų skiriamieji ženklai (antsiuvai) ir raiščiai (2 

komplektai). 

Sukurta ir pagaminta dėlionė moksleiviams – Lietuvos partizanų apygardų žemėlapis. 

Sukurtas ir pagamintas Lietuvos partizanų bunkerio marketas. 

 

MUZIEJINĖ VEIKLA 

Ekspozicija „Projektas – homo sovieticus“  

Baigtas ekspozicijos dalies „Prisiminimų alėja“ įrengimas. Tikrinti įgarsintų personažų 

pasakojimai lietuvių kalba ir jų vertimai į anglų kalbą, kurie bus skirti ekspozicijos audiogido 

sistemai. 

Remiantis „LGGRTC Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso okupacijų 

muziejaus-edukacinio centro koncepcija“ parengtas ekspozicijos temos „Vakarų kultūros 

ribojimas“ potemių detalizavimas.  



70 

 

Vilniaus universiteto ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose  analizuoti 

dokumentų rinkiniai, skirti kultūros kontrolei Sovietų Lietuvoje. 

Atrinktos įtaigiausios Modernaus meno centro (toliau – MMC) kolekcijoje esanačios 

sovietmiečio fotografų R. Urbono, A. Sutkaus, J. Kazlausko, V. Šontos, A. Šeškaus meninės 

nuotraukos. 

Nulatos vykdyta sovietinį visuomenės gyvenimą atspindinčių eksponatų paieška. Atrinkti 

atvirukai, laiškai ir kita medžiaga iš privataus asmens (Ūlos Tornau) archyvo. Analizuojamos 

galimybės gauti kitų reikalingų eksponatų rinkinius ar pavienius iš žmonių, įvairių archyvų ir 

muziejų.  

Tęsiamas darbas Lietuvos ypatingąjame archyve (toliau – LYA) analizuojant asmenų, 

kuriems 1944–1947 m. NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje buvo įvykdyta mirties 

bausmė: peržiūrėtos 479 bylos, skenuoti 804 dokumentai, jie sukelti į ekspozicijos salės 

„Tuskulėnų masinė kapavietė“ terminalus. Parengti jų aprašai lietuvių ir anglų kalbomis. Taip 

pat įkelti 592 dokumentai, nuskenuoti 2014 metais.  

Nuolatos ieškomi eksponatai Lietuvos muziejuose, archyvuose, bibliotekose ir privačių  

asmenų kolekcijose.  

Į ekspozicijos salės „Tuskulėnai XVI–XX a.“ terminalą įkelta: Baltojo dvarelio (F. Valickio 

vilos valdos) planas; ikonografinė medžiaga asmenų, kurie 1944–1947 m. buvo nužudyti 

NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje (3 – V. Nefedovo, 1 – E. Bogdzievičiaus, ir 4 – 

B. Drulios), gauta iš giminaičių; 34 nuotraukos iš 1994–196 m. vykdytų archeologinių 

tyrinėjimų Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Parengti naujos medžiagos aprašai lietuvių ir anglų 

kalbomis. 

Papildytas ir patikslintas abėcėlinis sąrašas asmenų, kuriems 1944–1947 m. buvo įvykdyta 

mirties bausmė NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje. Sąrašas įkeltas į LGGRTC interneto 

svetainę http://genocid.lt/tuskulenai/lt/552/c/ 

Papildyta ir patikslinta informacija apie asmenų, kuriems 1944–1947 m. NKGB (MGB) 

vidaus kalėjime Vilniuje buvo įvykdyta mirties bausmė, veiklą vokiečių okupacijos metais.  

Nuolatos peržiūrėti lankytojų sukurti smėlyje video siužetai. Dalis jų patalpinti Tuskulėnų 

memorialinio komplekso interneto svetainėje www. tuskulenumemorialas.lt 

 

 

Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje eksponuota:  

fotografijų paroda „Tarpukario Lietuvos policija fotografijose“ (2015.01.08– 03.01); 

Genocido aukų muziejaus paroda „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. 

gegužė“. (2015.03.09–05.17); 

http://genocid.lt/tuskulenai/lt/552/c/
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nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų 

paroda „Istorija – praeities liudytoja“. (2015.05.27–09.11 ir 2015.11.26–12.15); 

Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos archyvo kilnojamoji paroda „Srebrenicos pragaras“. 

(2015.09.15–09.17); 

Vilniaus Gaono žydų muziejaus kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 

pasakoja apie Šoa“. (2015.09.23–11.03); 

Jono Lukšės paroda „Lietuvos partizanų takais“. (2015.11.05–11.25); 

„Misijos Sibiras’15“ ekspedicijos fotografijų paroda (2015.12.16–2016.01.26). 

Tuskulėnų memorialinio komplekso Koplyčioje-kolumbariume eksponuota Lietuvos 

valstybės himno instaliacija „Tautiška giesmė“. (2015.09.28–10.18). 

Tuskulėnų rimties parke eksponuotas VGTU studenčių Editos Tarvydaitės ir Ramintos 

Gudeliauskaitės kūrybinis projektas-instaliacija „Varpeliai“. Kūrybinės instaliacijos tikslas – 

sukurti garsinę instaliaciją, įrengiant molinių skambančių varpelių sistemą, pagerbiant šios 

vietos istoriją ir paskatinant parko lankytojus atrasti faktus apie Tuskulėnų memorialinį 

kompleksą. (2015.10.19–10.25). 

 

Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje eksponuota:  

Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų 

paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai (2015.02.04–2015.03.08). 

Armėnų genocido muziejaus-instituto parengta paroda „Armėnų genocidas pirmuosiuose 

pasaulio spaudos puslapiuose“, skirta armėnų tautos genocido 100-osioms metinėms 

(2015.03.16–2015.04.26). 

Kaišiadorių muziejaus parengta paroda „Laisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų 

istorija“ (2015.04.29–2015.06.07). 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus parengta paroda „Skausmo paženklintas liaudies meno grožis“ 

(2015.06.12–2015.09.06). 

Paroda „Už Uralo, žemės galo...“ (2015.09.09–2015.11.22). 

Fotografijų paroda „Liudyti tautai ir istorijai“ (2015.11.25–2016.01.10). 

 
LGGRTC KILNOJAMOSIOS PARODOS, EKSPONUOTOS  

LIETUVOJE IR UŽSIENYJE: 

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

2015 m. kovo 2–balandžio 10 d. eksponuota Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Šaltojo 

karo ekspozicijos lankytojų centre; gegužės 7–birželio 8 d. – Pasvalio krašto muziejuje; nuo 

2015 m. birželio 13 d. iki 2016 m. sausio 13 d. – Panevėžio kraštotyros muziejuje; 
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„Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ 2015 

m. gegužės 11–23 d. eksponuota Lekėčių seniūnijos laisvalaikio centre; gegužės 15–31 d. – 

Lazdijų r. viešojoje bibliotekoje; liepos 30–rugpjūčio 4 d. – Jurbarko krašto muziejaus Parodų 

ir koncertų salėje; rugpjūčio 6–28 d. – Nalšios muziejuje; gruodžio 12–13 d. – Merkinės 

kultūros namuose; 

„Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ 2015 m. sausio 6–kovo 31 d. – Jurbarko r. 

Juodaičių pagrindinėje mokykloje; sausio 30–vasario 27 d. – Visagino „Verdenės“ 

gimnazijoje; sausio 21–vasario 28 d. – Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Šaltojo karo 

ekspozicijos lankytojų centre; rugpjūčio 25–rugsėjo 4 d. – Lietuvos respublikos užsienio 

reikalų ministerijoje; 

„12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“ 2015 m. 

sausio 26–kovo 4 d. eksponuota LR Vyriausybėje; birželio 11–rugpjūčio 31 d. – Vytauto 

Didžiojo karo muziejuje; lapkričio 2–gruodžio 15 d. – Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje; nuo 

2015 m. lapkričio 30 d. iki 2016 m. sausio 20 d. eksponuojama Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos Šaltojo karo ekspozicijos lankytojų centre; 

„Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ 2015 m. vasario 4–kovo 9 d. eksponuota 

Kauno r. Kulautuvos vidurinėje mokykloje; kovo 3–4 d. – Vasario 16-osios gimnazijoje 

Hiutenfelde (Vokietija); kovo 23–balandžio 17 d. – Kauno r. Ežerėlio pagrindinėje 

mokykloje; balandžio 21–gegužės 6 d. – Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijoje; nuo 

2015 m. gruodžio 6 d. iki 2016 m. sausio 31 d. eksponuojama Ukmergės Dukstynos 

pagrindinėje mokykloje; 

„Ir jie mokėjo džiaugtis...“ 2015 m. sausio 23–vasario 6 d. eksponuota Panevėžio r. 

Ramygalos kultūros centre; vasario 7–20 d. – Panevėžio r. Smilgių kultūros centro Perekšlių 

padalinyje; vasario 26–kovo 16 d. – Panevėžio r. Liūdynės kultūros centre; gegužės 16 d. – 

Lazdijų r. Kalniškės mūšio minėjimo vietoje; birželio 22–liepos 27 d. – Lietuvos Respublikos 

Seimo III rūmų parodų galerijoje; spalio 6–30 d. – Kėdainių krašto muziejaus 

Daugiakultūriame centre; lapkričio 2–20 d. – Kėdainių r. Krakių kultūros centre; nuo 2015 m. 

lapkričio 23 d. iki 2016 m. sausio 10 d. eksponuojama Panevėžio kraštotyros muziejuje; 

„Už Uralo, žemės galo...“ 2015 m. gegužės 19–liepos 5 d. eksponuota Zarasų krašto 

muziejuje; 

„Gulag‘as. Vieno lagerio istorija“ 2015 m. kovo 3–20 d. eksponuota Vilniaus Balsių 

pagrindinėje mokykloje; birželio 14 d. – skverelyje, esančiame prie Šiaulių miesto 

savivaldybės; birželio 15–26 d. – Šiaulių miesto savivaldybės fojė; liepos 13–rugsėjo 1 d. – 

Raseinių krašto istorijos muziejuje; 
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„Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas 1915–1952“ 

2015 m. spalio 6–30 d. – Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre; lapkričio 2–

gruodžio 30 d. – Kėdainių r. Krakių kultūros centre; 

„Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ 2015 m. kovo 9–31 d. – 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje; balandžio 7–23 d. – Vilniaus r. Mickūnų vidurinėje 

mokykloje; 

„Liudyti tautai ir istorijai“ 2015 m. sausio 12–23 d. – Eržvilko kultūros centre; sausio 26–

vasario 6 d. – Eržvilko kultūros centro Šimkaičių skyriuje; vasario 16–liepos 1 d. – Tauragės 

tremtinių ir politinių kalinių kančių namų muziejuje; kovo 18–balandžio 8 d. – Raseinių 

Vasilijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje; rugpjūčio 14–rugsėjo 30 d. – Pasieniečių 

muziejuje; spalio 6–lapkričio 8 d. – Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose; nuo 2015 m. 

lapkričio 9 d. iki 2016 m. sausio 15 d. eksponuojama Veisiejų krašto muziejuje; 

„Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“ 2015 m. kovo 3–

gegužės 17 d. eksponuota Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse; birželio 2–

liepos 15 d. – Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose; spalio 1–lapkričio 16 d. – Pasieniečių 

muziejuje; 

Kilnojamoji paroda „Maidano veidai: Kijevas 2013–2014“ 2015 m. sausio 9–30 d. 

eksponuota Alytaus r. Daugų kultūros centre.   

 

RENGINIAI ORGANIZUOTI IR VYKĘ LGGRTC 

 

2015.01.08 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje – atidaryta fotografijų paroda 

„Tarpukario Lietuvos policija fotografijose“ iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato viršininko Skirmanto Andriušio kolekcijos. Parodoje eksponuojamose nuotraukose 

užfiksuotos 1918–1940 m. Lietuvos policijos gyvenimo akimirkos: policininkų portretai, šventės ir 

kasdienybė,  valstybės vadovų vizitai. Renginio dalyviams vakaro metu koncertavo vyrų choras 

„Sakalas“ (vadovas Romas Makarevičius).  

2015.02.16 Tuskulėnų memorialiniame komplekse paminėti Valstybės atkūrimo dienos proga 

buvo nemokamas ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčios-kolumbariumo ir parodos 

„Tarpukario Lietuvos policija fotografijose“ lankymas. Demonstruotasi Justino Lingio ir Gerimanto 

Statinio dokumentinis filmas „Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis“. Lankytojai pakviesti 

dalyvauti šeimos popietėje, kurios metu buvo pintos trispalvės draugystės apyrankės, vaikai galėjo 

pasidaryti trispalves gėlytes ir žaisti žaidimą „Rankos kuria, rankos griauna“.  

2015.02.25 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje pristatyta Vilniaus 

universiteto Istorijos fakulteto doktorantės Sigitos Černevičiūtės ir doc. dr. Sauliaus Kaubrio 
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monografija „Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 m.“ . Vyko 

diskusija, moderuojama LR Seimo nario, istoriko dr. Arvydo Anušausko.  

2015.03.09 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje atidaryta Genocido aukų 

muziejaus parengta paroda „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“. 

Sveikinimo žodį tarė LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, LR Seimo narys 

Algis Kašėta pasidalijo prisiminimais apie dar sovietmečiu sklandžiusias istorijas apie Genio grupės 

partizanų likimą. vyr. specialistas Dalius Žygelis papasakojo apie archyvinius tyrimus, padėjusius 

daugiau išsiaiškinti apie partizanų bunkerio šturmą. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doc. 

dr. Gintautas Vėlius supažindino su bunkerio aplinkoje vykdytais archeologiniais tyrimais.  

2015.03.11 Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko renginiai, skirti Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Lankytojai pakviesti dalyvauti šeimos popietėje, kurios 

metu buvo pintos trispalvės draugystės apyrankės, vaikai galėjo pasidaryti pasidaryti 

Nepriklausomybės gėlytę . Komplekso lankytojai buvo kviečiami nemokamai apžiūrėti ekspoziciją 

„Tuskulėnų dvaro paslaptys“, Konferencijų salėje eksponuojamą parodą „Dainavos apygardos Genio 

grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“, buvo rodomi Jono Ohmano dokumentiniai filmai: 

„(Ne)įmanomi pabėgimai. 1 dalis. 1940-ųjų įvykiai“ ir „(Ne)įmanomi pabėgimai. 2 dalis. Pirmoji 

okupacija“.  

2015.03.13 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje vyko tarptautinio projekto 

AGE („Amnesia Gulag in Europe“ / „Europoje pamirštas Gulagas“) baigiamoji konferencija. 

Baigiamojoje konferencijoje sveikinimo žodžius tarė LGGRTC generalinė direktorė 

T. B. Burauskaitė ir Italijos Respublikos ambasadorius J. E. Stefano Taliani de Marchio. Pranešimus 

Gulago atminties temomis skaitė būrys pranešėjų iš Italijos mokslo institucijų, partizaninio karo 

tematika skaitė Darius Juodis. Apie Lietuvos okupacijos ir sovietų teroro istorijos vietą mokykloje 

kalbėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Rimantas Jokimaitis. 

Svečiams iš Italijos buvo pristatytas jaunimo pilietinio ugdymo projektas „Misija Sibiras“. 

Konferencijai pasibaigus vyko diskusija.  

2015.04.02 Tuskulėnų dvaro rūmuose vyko kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginys, 

kuriame savo edukacinę veiklą pristatė LGGRTC. Vyr. specialistė Raimonda Steiblytė dalyviams 

pristatė programą „Okupacijų istorija jaunimui“, supažindino su kasmet rengiamu konkursu 

„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, vyr. edukologė Žydrūnė Šidagytė pristatė Genocido 

aukų muziejuje, o vyresn. edukologė Aistė Bajoriūnaitė Tuskulėnų memorialiniame komplekse 

vykdomą edukacinę programą „Atverta istorija“. Mokytojai išbandė naują interaktyvųjį edukacinį 

žaidimą „Sovietinis inkubatorius“. Renginio dalyviams buvo pravesta ekskursija.  

2015.04.13 Tuskulėnų dvaro rūmuose vyko IV tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus 

karaliauja! Aleliuja!“ tradicinių liaudies giesmių vakaras. Tuskulėnų dvaro rūmuose susirinkę 
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žiūrovai klausėsi Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblio „Kankleliai“ ir Dainos 

mylėtojų klubo mišraus choro atliekamų giesmių.  

2015.04.25–04.26 Koplyčioje-kolumbariume dalyvauta atviros architektūros savaitgalyje „Open 

House Vilnius“.  

2015.05.17–05.18 Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko „Muziejų nakties“ renginiai. 

2015.06.14–06.15 Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse atvirų durų dienos, 

skirtos Gedulo ir vilties dienai bei Lietuvos okupacijos 75-mečiui paminėti.  

2015.06.15 LGGRTC vidaus kiemelyje Lietuvos okupacijos 75-mečiui bei Gedulo ir vilties dienai 

paminėti surengtas Atminimo valanda-koncertas.  

2015.08.23 Tuskulėnų memorialiniame komplekse – Mminint Europos dieną stalinizmo ir 

nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną vyko atvirų durų diena. Lankytojams buvo dalinami 

specialūs ženkliukai, skirti rugpjūčio 23-iosios dienos atminimui.  

2015.09.15 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje – Atidaryta tarptautinė 

kilnojamoji paroda „Srebrenicos pragaras“, kurią organizavo Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos 

archyvas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir LGGRTC. Renginys prasidėjo Bosnijos ir 

Hercegovinos bei Lietuvos himnais. Įžanginį žodį tarė LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė 

Burauskaitė ir Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis.Parodą pristatė Bosnijos ir 

Hercegovinos Federacijos archyvo direktorius Adamiras Jerkovičius.  

2015.09.18 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje vyko LGGRTC surengta 

tarptautinė konferencija „1945 m.: Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir jo pasekmės Rytų ir Vidurio 

Europos šalims“. Pranešimus skaitė šešių Europos šalių – Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 

Rusijos ir Vokietijos – mokslininkai. Po pranešimų vyko diskusijos. 

2015.09.23 Tuskulėnų memorialiniame komplekse Paminėta Lietuvos žydų genocido aukų diena 

buvo eksponuojama Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus kilnojamąja paroda „Išsigelbėjęs 

Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“. 

2015.09.28 Tuskulėnų memorialiniame komplekse minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną vyko 

atvirų durų diena ir oficialus Tuskulėnų aukų pagerbimas, po kurio buvo pristatyta  ir Lietuvos 

valstybės himno instaliacija „Tautiška giesmė“. Komplekso svečiai ir artimieji galėjo lankyti 

ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą ir Valstybinio Vilniaus Gaono 

žydų muziejaus kilnojamąją parodą „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“. 

2015.11.20 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje vyko integruoto ugdymo 

konkurso „Paminkliniai akmenys, menantys istorinius Lietuvos įvykius“ baigiamasis renginys. 

2015.12.03 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje pristatyta Mindaugo Milinio 

knyga „Partizanas“.  
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2015.12.16 Tuskulėnų memorialinio komplekso konferencijų salėje pristatytas 6 tomas „Žmogus 

gyvena ne sau, o tėvynei, dalyvavo ir savo mintimis pasidalino leidinio sudarytojas Romualdas 

Baltutis, susirinkusiesiems koncertavo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 

auklėtiniai.  

2015.12.08 Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje pristatytas  režisieriaus Justino Lingio 

dokumentinis filmas „Žibutė – Rozalija Preibytė“ premjera. Buvo skaitomi Rozalijos Preibytės 

eilėraščiai, parašyti kalint Lukiškių kalėjime, vėliau – Komijos lageriuose. LGGRTC GAM Istorijos 

skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė trumpai pristatė svarbiausius R. Preibytės baudžiamojoje 

byloje saugomus dokumentus.  

2015.11.28 Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko konferencija, skirta Mažosios 

Lietuvos gyventojų genocido Rytų Prūsijoje 70-osioms metinėms paminėti. Konferencijoje dalyvavo 

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, prof. Antanas 

Tyla, Nepriklausomybės Akto signataras Saulius Pečeliūnas, Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. 

Stasys Šedbaras, Vokiečių bendruomenės pirmininkas Ervinas Peteraitis, dr. Algirdas Matulevičius, 

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas, Tautinių bendrijų namų vyr. 

specialistas Vilius Mikulėnas, Lietuvos vokiečių draugijos Vokietijoje atstovas Klausas Fuksas. 

Konferencijai pirmininkavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir 

rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys. 

2015.11.20 prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Gedimino pr. ir Aukų g. sankirtoje 

renginys, skirtas paminėti Orumo ir Laisvės dieną, taip pat pagerbti Holodomoro ir politinių represijų 

Ukrainoje aukų atminimą. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, 

Ukrainos ambasados, LGGRTC atstovai, Vilniaus ukrainiečių bendruomenės ir Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus nariai, palaikantys ukrainiečių tautą vilniečiai. 

2015.11.19 Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko VšĮ „Vytauto Kernagio fondo“ 

išleisto patriotinių dainų albumo „Broliai juodvarniai“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo albumo 

bendraautoriai ir dainų atlikėjai Veronika Povilionienė, Vytautas V. Landsbergis, Artūras Dubaka, 

Akvilė Rubikienė ir kt. Renginį vedė VšĮ „Vytauto Kernagio fondas“ vadovas Vytautas Kernagis. 

2015.10.07 Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko Baryso Zvozskau Baltarusijos 

žmogaus teisių namų ir žmogaus teisių gynimo organizacijos „Freedom House“ organizuota diskusija 

„Nužudymas pagal nuosprendį...“, kurioje dalyvavo Baltarusijos žmogaus teisių gynėjai ir pilietinės 

visuomenės aktyvistai: kampanijos „Žmogaus teisių gynėjai prieš mirties bausmę Baltarusijoje“ 

koordinatorius Andrejus Paluda, žmogaus teisių gynėja Raisa Michailovskaja, dokumentinio filmo „6 

argumentai prieš mirties bausmę“ scenarijaus autorė Polina Stepanenko ir režisierius Viktoras 

Tretjakovas bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems 

pavedimams Rytų kaimynystės klausimais dr. Žygimantas Pavilionis. Diskusiją vedė „Freedom 
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House“ projektų direktorius Lietuvoje Vytis Jurkonis. Renginio pabaigoje susirinkusiesiems buvo 

parodytas dokumentinis filmas „6 argumentai prieš mirties bausmę“. 

2015.08.03 Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko Tarptautinės romų Holokausto 

aukų atminimo dienos minėjimas. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo LGGRTC generalinė direktorė 

Teresė Birutė Burauskaitė, VšĮ Romų visuomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja, istorikas 

Ilja Lempertas, romų kultūros Lietuvoje tyrinėtoja, antropologė Aušra Simoniukštytė, Vilniaus 

čigonų bendrijos pirmininkas Stepas Visockis, romų bendruomenės nariai, muziejininkai, buvo 

demonstruojami dokumentiniai kadrai - 1998 m. nufilmuoti Lietuvos romų Zofijos Beresnevičiūtės-

Sinkevičienės, Alekso Aleksandravičiaus ir Vlado Arlausko pasakojimai, kuriuos paskolino JAV 

Holokausto memorialinis muziejus Vašingtone, klausėsi romės Zelmos atliekamos dainos 

„Nežadinkit jauno vaikino“, apžiūrėjo Genocido aukų muziejaus parengtą parodą, skirtą nacių 

okupacijos laikotarpiu nukentėjusių romų bendruomenės narių atminimui. 

2015.06.12 Genocido aukų muziejaus konferencijų salėje įvyko Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

parodos „Skausmo paženklintas liaudies meno grožis“ atidarymas. Paroda skirta Gedulo ir vilties 

dienai. Parodos atidaryme dalyvavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Birutė Lukošiūtė, Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė, kiti garbūs svečiai. 

2015.05.16 Genocido aukų muziejuje vyko tradicinis tarptautinis renginys „Muziejų naktis 2015“. 

Gausus būrys lankytojų susipažino su muziejaus ekspozicijomis, dalyvavo edukacinėje programoje ir 

projekte „Pasmerktųjų kelias 1944–1947 m.“, dokumentinių filmų peržiūroje. 

2015.03.16 Genocido aukų muziejaus konferencijų salėje vyko armėnų tautos genocido 100-ųjų 

metinių minėjimas ir Armėnų genocido muziejus-instituto (Jerevanas, Armėnija) parodos „Armėnų 

genocidas pirmuosiuose pasaulio spaudos puslapiuose“ atidarymas. Parodoje eksponuojamos 

įvairiose pasaulio šalyse išleistų spaudos leidinių, kuriuose pasakojama apie armėnų persekiojimą ir 

žudynes Osmanų imperijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, puslapių faksimilės. Renginio 

pradžioje, prie paminklo, skirto sovietinės okupacijos aukoms atminti, buvo uždegtos žvakutės ir 

padėti gėlių vainikai. Minėjime dalyvavo ir kalbėjo Armėnijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos 

pirmininko pavaduotojas Eduardas Šarmazanovas, Armėnijos ambasadorius Lietuvoje Ara 

Aivazianas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Dalia Kuodytė ir Algis Kašėta, LGGRTC direktorė 

Teresė Birutė Burauskaitė. Parodą renginio dalyviams pristatė Armėnijos ambasados patarėja Gayane 

Mokatsian. 

2015.02.03 Genocido aukų muziejaus konferencijų salėje įvyko politinio kalinio, vieno 

aktyviausių pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių, kovotojo už žmogaus teises, 

pogrindinės organizacijos Lietuvos Laisvės Lyga steigėjo, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ 

iniciatoriaus, Lietuvos Laisvės premijos laureato Antano Terlecko knygos „Lietuvoje iš vėjo ir 
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šalčių žemės sugrįžus“ sutiktuvės. Knygos pristatyme dalyvavo knygos autorius Antanas Terleckas, 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė 

Burauskaitė, Vilniaus universiteto doc. dr. Algirdas Jakubčionis, kunigas Julius Sasnauskas, Antano 

Terlecko artimieji ir bendražygiai. 

 

ĮAMŽINIMO DARBAI IR PROJEKTAI 
 

Įrengti tipiniai atminimo ženklai: 

Atminimo ženklas Plauginių k. Raseinių sen. Raseinių r. (2 vnt.) 

Atminimo ženklas Drobūkštalių k. Traksėdžių sen. Šilalės r.  

Atminimo ženklas  Gečaičių k. Kukečių sen. Kelmės r. 

Atminimo ženklas Vaineikių miškas kv. 40, skl. 18 Kretingos r.    

Atminimo ženklas Didžiųjų Žalimų k.,  Kretingos  r. 

Atminimo ženklas Alytaus r. Krokialaukio sen. Barkūniškio miške  

Atminimo ženklas Ignalinos r. Kazitiškio sen. Miškiniškės k. 

Atminimo ženklas Kupiškio r. Stukonių sen. Naivių k.   

Atminimo ženklas Rokiškio r. Kazliškio sen. Sičiūnų k. 

Atminimo ženklas Rokiškio r. Rokiškio kaimiškoji sen. Pužonių k. 

Atminimo ženklas Zarasų r. Salako  sen. Salako mstl. Laisvojoje aikštėje  

(buvusio NKVD-MGB pastato vieta).  

Atminimo ženklas Zarasų r. Salako  sen. Salako mstl. Laisvojoje aikštėje (Žuvusių partizanų 

niekinimo vieta). 

Atminimo ženklas Raseinių r. Daugeliškių miške. 

 

Pastatyti paminklai:  

Paminklas LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarui Leonardui Vilhelmui 

Grigoniui-Užpaliui (Leono Grigonio g. Sėlynės k. Rokiškio kaimiškoji sen. Rokiškio r. sav.).  

Paminklas (memorialinė plokštė) Partizanų kalvoje užkastiems 1944–1949 metais žuvusiems 

Vytauto apygardos partizanams atminti (Zarasų r. Salako sen. Salako k.) (toliau – paminklas 

Partizanų kalvoje Salako kaime).  
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Įrengtos atminimo lentos:  

Atminimo lenta (memorialinis ženklas) Mauthauzeno koncentracijos stovykloje 1941-1945 

metais kalėjusiems ir žuvusiems Lietuvos gyventojams atminti (Mauthauzenas, Austrija). 

Atminimo lenta ant Pranciškonų vasarnamio pastato 1945 m.birželio 2 d. prisiekusiems 

A. Ramanausko-Vanago kuopos ir kitų būrių partizanams atminti (Vytauto g. 48, Nemunaičio 

mstl. Nemunaičio sen. 64205 Alytaus r. (unikalus kodas 4395). 

Atminimo lenta Biržų „Aušros“ pradžios mokyklos mokiniui Steponui Giedrikui, žuvusiam 

už Lietuvos Laisvę, atminti (Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, Vytauto g. 47, 41148 

Biržai). 

 

Pagaminta atminimo lenta: 

1941 m. birželio 14 d., 1945-1953 metais iš Šiaulių geležinkelio stoties masiškai tremtiems 

Lietuvos gyventojams atminti (Dubijos g. 44, 77153 Šiauliai).  

 

Archyvinių, istorinių žinių paieška tekstų rengimui memorialiniams ženklams Lietuvos 

ypatingajame archyve (toliau – LYA) ir kiti darbai: 

Parengti išrašai iš 28 peržiūrėtų Pasipriešinimo dalyvių (Rezistentų) teisių komisijos bylų.  

Peržiūrėtos 89 LYA saugomos operatyvinės veiklos bylos ir 39 (71 tomas ir 80 priedų) 

baudžiamųjų bylų, iš kurių surinkti archyviniai duomenys, padaryta 333 l. dokumentų kopijų. 

Peržiūrėta LYA 26 baudžiamosios bylos (tomų 35, priedų 44), 6 operatyvinės bylos, iš kurių 

surinkti archyviniai duomenys, užsakyta 89 lapai archyvinių dokumentų kopijų.   

Parengti išrašai iš 43 peržiūrėtų Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos tarnybinio 

naudojimo asmens bylų. 

Suskaitmeninti J. Jagėlos paminklų projektai: Partizanų vadams Mėnaičiuose, Paminklas 

Karelijoje žuvusiems lietuviams atminti, Paminklas kovotojams už laisvę Svėdasuose, Paminklas 

J. Žemaičiui Palangoje, Paminklas Metropolitui Sergijui. 

 

Informacinių stendų įrengimas: 

3 stendai Varėnos r. pažintiniame maršrute „Dainavos aygardos partizanų kovų takais“; ant 2014 m. 

maršrute pastatyto stendo prilipdyta kartoschema. 1 stendas Druskininkų r., skirtas L. Baliukevičiui-

Dzūkui ir 1 stendas Sėlynėje Rokiškio r., skirtas Vilhelmui Grigoniui-Užpaliui ir 1 Salako kaime 

Zarasų r., skirtas Salako krašto partizanams. 
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Buvusio KGB vidaus kalėjimo ekspozicijos 3-ioje kameroje, skirtoje nacių okupacijos 

laikotarpiui, perfotografuoti Titnago g. vykdytų archeologinių tyrimų metu rasti daiktai. 

Sumaketuotos tinkamo dydžio išimtų iš ekspozicijos daiktų fotografijos užklijuotos ant ekspozicinių 

stiklų (langelių).   

Ekspozicijų salėje, skirtoje Lietuvos gyventojų kalinimui sovietų lageriuose, išeksponuoti 

buvusio nepriklausomos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio asmeniniai 

daiktai; politinio kalinio Andriaus Martinaičio dirbiniai iš medžio; politinio kalinio Stasio Sigito 

Biskio suvenyrinė dėžutė.   

Informaciniai plakatai, parodų katalogai, audiogidai: 

Pagamintas informacinis plakatas, skirtas partizanui Lionginui Baliukevičiui-Dzūkui (1000 vnt.) 

Pagamintas informacinis plakatą, skirtas Tauro apygardos įkūrimo 70-mečiui (1000 vnt.) 

Parengtas kilnojamosios parodos „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“ 

katalogas lietuvių/anglų k. (1000 vnt.) 

 

 

5  PRIEDAS  

 

CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2015 m. 
 

CENTRO 2015 M. IŠLAIDOS 

                     9 lentelė 

Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

I. Bendros išlaidos prekėms ir paslaugoms (1+2+3+4) 1.753.164,47 

1. Darbo užmokestis pinigais: 925.940,52 

1.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas 151.671,04 

1.2. Specialiųjų tyrimų skyrius 157.330,64 

1.3. Memorialinis departamentas: 323.225,35 

1.3.1. Memorialinio meno ir ekspertizės bei Atminimo programų sk. 117.597,12 

1.3.2. Genocido aukų muziejus 152.121,58 

1.3.3. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 53.506,65 

1.4. Leidybos skyrius 37.205,88 

1.5. Kiti padaliniai (bendrosios funkcijos): 256.507,61 
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Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

1.5.1. Informacinių sistemų priežiūros skyrius 52.038,94 

1.5.2. Direkcija 48.470,49 

1.5.3. Sekretoriatas  30.963,96 

1.5.4. Teisės ir personalo administravimo skyrius 29.795,83 

1.5.5. Apskaitos skyrius 39.151,97 

1.5.6. Ūkio skyrius 56.086,42 

2. Socialinio draudimo įmokos 285.608,41 

3. Darbdavių socialinė parama (Vienkartinės materialinės pašalpos sunkios materialinės būklės ir mirties atveju) 1.980,00 

4. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos: 539.635,54 

4.1.  Ryšių paslaugos: 13.500,00 

4.1.1. Ryšių paslaugos 2.383,89 

4.1.2. Interneto paslaugos 8.368,44 

4.1.3. Pašto paslaugos  2.306,03 

4.1.4. Mobiliojo ryšio paslaugos 441,64 

4.2.  Transporto išlaikymas: 16.690,00 

4.2.1. Degalų įsigijimas 7.863,75 

4.2.2. Automobilių remonto paslaugos bei autodalių įsigijimas 3.250,46 

4.2.3. Automobilių parkavimo paslaugos (stovėjimo vietų, saugojimo) 1.935,00 

4.2.4. Kompensacijos už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms 2.927,93 

4.2.5. Kitos transporto priežiūros paslaugos (draudimo,  plovimo ir pan.) 712,86 

4.3.  Spaudiniai (leidinių įsigijimas bibliotekai, prenumerata) 1.091,80 

4.4.  Kitos prekės (ūkinių  ir raštinės prekių, dailininkų reikmenų, atsarginių dalių 

kompiuteriams, baldų  ir kito inventoriaus įsigijimas) 42.708,41 

4.5.  Komandiruočių išlaidos 21.427,50 

4.6.  Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros) einamasis remontas: 92.652,30 

4.6.1. Įstaigos įrengimų, įtaisų, aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai 3.298,48 

4.6.2. Pastato Didžioji g.17/1 stogo profilaktinis remontas (suskilusių čerpių pakeitimas) 

bei pamatų remontas, GAM saugyklos ir konferencijų salės sienų remontas 4.919,67 

4.6.3. Pastato Aukų g.2A langų gamybos ir keitimo darbai 84.434,15 
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Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

4.7.  Kvalifikacijos kėlimas 5.030,75 

4.8.  Komunalinės paslaugos: 95.000,00 

4.8.1. Šildymas 47.957,57 

4.8.2. Elektros energija 40.443,88 

4.8.3. Vandentiekis ir kanalizacija 2.649,44 

4.8.4. Atliekų tvarkymo sąnaudos 3.949,11 

4.9.  Kitos paslaugos: 251.534,78 

4.9.1.  Planiniai mokėjimai: 46.059,47 

4.9.1.1  Tuskulėnų rimties parko teritorijos apsauga 23.479,80 

4.9.1.2. Tuskulėnų parko priežiūra 16.642,85 

4.9.1.3. Stebėjimo ir reagavimo paslaugos bei gaisrinės signalizacijos techninis 

aptarnavimas 2.825,78 

4.9.1.4. Kilimėlių keitimas Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parke  891,58 

4.9.1.5. Liftų priežiūra Genocido aukų muziejuje 378,48 

4.9.1.6. Deratizacija ir dezinfekcija 177,86 

4.9.1.7. Buhalterinės apskaitos ir darbo užmokesčio programų „Stekas“ aptarnavimas“  1.393,92 

4.9.1.8. Teisinės sistemos „Litlex metinis mokestis 269,20 

4.9.2.  Kitos bendrosios centro veiklos ir ūkinės išlaidos: 59.400,88 

Bendros ūkinės išlaidos: 14.554,30 

4.9.2.1. Šarvuotų durų bei grotų sumontavimas, durų apsauginių funkcijų paslaugos, 

apsauginės ir priešgaisrinės sistemos projektavimas  ir montavimas Didžioji g. 17/1 3.249,47 

4.9.2.2. Kondicionavimo sistemų priežiūra ir remontas 3.028,45 

4.9.2.3. Tuskulėnų Rimties Parko dekoratyvinės tapybos fragmentų atkūrimas 1.700,00 

4.9.2.4. GAM I-o aukšto stiklų apklijavimas nepermatoma plėvele ir automobilių. 

rezervavimo informacinių  ženklų gamyba 1.550,00 

4.9.2.5. Elektros grandinių varžų matavimas  895,40 

4.9.2.6. Latakų valymas 746,57 

4.9.2.7. Įvairios kitos smulkios ūkinės paslaugos  3.384,41 

Bendros veiklos išlaidos: 6.591,48 
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Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

4.9.2.8. Vertimų paslaugos 1.586,44 

4.9.2.9. Teksto anglų kalba interneto svetainei www.genocid.lt sukūrimas  (pgl aut. sutartį) 1.633,14 

4.9.2.10. Interneto svetainių talpinimo, serverių nuomos ir pan.paslaugos 698,18 

4.9.2.11. Portalų atakų prevencijos sistemos administravimas, kai serveryje saugomi 2 

portalai 494,18 

4.9.2.12. Archyvinių dokumentų kopijavimas (Lietuvos ypatingasis archyvas) 844,76 

4.9.2.13. Spaudos centro paslaugos metams (UAB „BNS“; AB Lietuvos telegramų 

agentūra „ELTA“) 350,44 

4.9.2.14. Išlaidos renginiams ir atmintinoms datoms bei sukaktims, rėminimo ir 

paspartavimo paslaugos, kitos smulkios veiklos išlaidos 954,34 

Reprezentacinės išlaidos: 8.824,89 

4.9.2.15. Suvenyrai su Centro simbolika, atvirutės, vizitinių kortelių gamyba, reklamos 

paslaugos, darbo pasitarimams skirti vaisvandeniai, kava, ir pan.) 8.824,89 

Europos Sąjungos projektų organizavimo kitos išlaidos: 29.430,22 

Projektas „Europoje pamirštas Gulagas“ (kartu su Italijos Respublikos Maceratos 

universitetu): 4.589,31 

4.9.2.16. Tarptautinės konferencijos oganizavimo išlaidos 4.589,31 

Projektas „Mirties namai 1939-1955 m. Prikeltos atminties žinia“: 24.840,91 

4.9.2.17. Kompleksiniai archeologiniai žvalgomieji tyrimai spėjamoje Macikų II Pasaulinio 

karo belaisvių masinės kapavietės vietoje Armalėnų ir Macikų kaimuose, Šilutės rajono 

sav., nustatant kalinimo įstaigų teritoriją bei tikslias masinių kapaviečių vietas (sut. 

Egidijus Abromavičius) 5.213,16 

4.9.2.18. Turistinio maršruto parengimas (pgl. aut sutartį) 1.067,49 

4.9.2.19. Tarptautinės konferencijos Šilutėje oganizavimo išlaidos 15.182,48 

4.9.2.20. Internetinės projekto svetainės, skirtos viešinti, skleisti tyrimų rezultatus ir 

informuoti apie nacizmo ir stalinizmo nusikaltimus sukūrimas 2.927,78 

4.9.2.21. ES projekto „Mirties namai 1939-1955 m. Prikeltos atminties žinia“ auditas 450,00 

4.9.3.  Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos: 144.648,60 

4.9.3.1.  Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas: 9.865,79 

4.9.3.1.1. Tarptautinė konferencija „1945 m.: Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir jo 

pasekmės Rytų ir Vidurio Europos šalims“ organizavimo bei vertimų išlaidos 6.580,06 

4.9.3.1.2. Mokslo tiriamųjų programų darbai pagal autorines sutartis (autoriniai atlyginimai 
1.844,95 
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Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

– 1.480 Eur, darbdavio soc.dr. įmokos – 364,95 Eur) 

4.9.3.1.3. Vardynų skyriaus darbai pagal autorines sutartis (aut. Valdemaras Saldūnas 

autorinis atlyginimas – 1.100,00 Eur, darbdavio soc.dr. įmokos – 340,78 Eur) 1.440,78 

4.9.3.2.  Specialiųjų tyrimų skyrius: 1.815,00 

4.9.3.2.1. Nukentėjusio asmens (Afganistano k.d.) pažymėjimų spauda 1.815,00 

4.9.3.3.  Leidybos skyrius: 45.706,01 

4.9.3.3.1. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ 2015 Nr. 1 (37); 2015 Nr. 2 (38) 2.797,19 

4.9.3.3.2. Leidinys „Macikų mirties namai“ 7.905,74 

4.9.3.3.3. Bronius Kemeklis-Kerštas „Nesipriešinti genocidui negalėjome“ (spaudos 

darbai) 784,80 

4.9.3.3.4. Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 

rašinių rinktinė „Istorija - praeities liudytoja“ 5.899,44 

4.9.3.3.5. Kristina Burinskaitė „LSSR KGB 1954–1990 m.: ideologija, politika, veikla“ 2.594,06 

4.9.3.3.6. Leidinys „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“ 1.966,47 

4.9.3.3.7. Justino Sajausko knyga „Unforgettable Name of Lithuania“ (spaudos darbai) 2.834,00 

4.9.3.3.8. Leidinys „Lietuva 1940-1990. Okupuotos Lietuvos istorija“ angl.k.  4.280,69 

4.9.3.3.9. Leidinys „Kęstučio apygardos vadai“ 3.993,76 

4.9.3.3.10. Bendra knygos „Iš sovietinės patirties“ leidyba su Katalikų mokslo akademija 574,25 

Kartotiniai leidiniai:  

4.9.3.3.11 . Brošiūra „The Holocaust in Lithuania“ 1.108,53 

4.9.3.3.12. Brošiūra „The church in Soviet Lithuania“  922,14 

4.9.3.3.13 Brošiūra „Vilniaus getas“ anglų kalba 855,65 

4.9.3.3.14. Brošiūra „The Real History of Lithuania in 20th Century“ 2.354,40 

4.9.3.3.15. Leidinys „Siberia“ 1.246,96 

4.9.3.3.16. Leidinys „Kauno getas“ 1.202,27 

4.9.3.3.17. Leidinys „„Istinnaja istorija XX veka“ 2.201,80 

4.9.3.3.18. Kitos su leidyba susiję išlaidos (ISBN, ISMN ir brūkšninio kodo suteikimo, 

dalyvavimo knygų mugėse paslaugos, nario mokestis ir pan.) 2.183,86 

4.9.3.4.  Memorialinis departamentas: 226.268,01 
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Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus veikla: 52.920,69: 

4.9.3.4.1. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei pastatymas  23.194,26 

4.9.3.4.2. Paminklo (memorialinio ženklo) Leonardui Vilhelmui Grigoniui Rokiškio raj. 

Sėlynės k. pagaminimas ir sumontavimas 13.184,86 

4.9.3.4.3. Paminklo (memorialinio ženklo) Vytautui Gužui-Kardui Rokiškio raj. Kazliškio 

kaime pagaminimas  7.212,06 

4.9.3.4.4. Informacinių stendų gamyba ir pastatymas 2.129,51 

4.9.3.4.5.  Algimanto apygardos partizanų vado Antano Starkaus-Montės vadavietės 

bunkerio Anykščių miškų urėdijos Svėdasų girininkijos 181 kvartale, archeologiniai 

detalieji tyrimai (sut. Gintautas Vėlius)  7.200,00 

Atminimo programų skyriaus veikla: 5.097,85: 

4.9.3.4.6. Programos  „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir 

sąvado sudarymas“  paslaugos (pgl autorines sutartis) 834,43 

4.9.3.4.7. Moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ 

organizavimo išlaidos 4.263,42 

Genocido aukų muziejaus veikla: 27.474,24: 

4.9.3.4.8. Eksponatų restauravimo-konservavimo paslaugos 1.629,68 

4.9.3.4.9. Ekspozicijų atnaujinimas 3.556,53 

4.9.3.4.10. Parodų rengimas 5.745,25 

4.9.3.4.11. Elektronės audiogidų sistemos ir audioekskursijos turinio sukūrimo bei 

įdiegimo paslauga rusų kalba (UAB „Audiogidas“) 6.771,68 

4.9.3.4.12. Audioscenarijaus anglų kalba sukūrimas turinio gamybai ir audioekskursijos 

turinio (garso įrašų) gamyba anglų kalba bei įdiegimo paslauga (UAB „Audiogidas“) 6.751,80 

4.9.3.4.13. Skrajučių bei lankstinukų spauda 2.819,30 

3.9.3.4.14. Nario mokestis už 2016 m. (Lietuvos muziejų asociacija) 200,00 

Tuskulėnų rimties parko memorialinis komplekso veikla: 1.769,02: 

4.9.3.4.15. Informacinės medžiagos spauda 1.696,42 

4.9.3.4.16. Renginiai ir parodos, skirti atmintinoms datoms ir sukaktims, kitos pan. išlaidos 72,60 

II.  Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (1+2) 107.291,17 

1. Investicinis projektas „Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos 

įrengimas“  66.033,39 
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Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso: 41.257,78 

Ūkinis inventorius 5.859,71: 

2.1. Dokumentų naikinimo aparatas INTIMUS 45CC4 784,08 

2.2. Projektorius Casio su bevielio vaizdo perdavimo įrenginiu 2.178,00 

2.3. Fotoaparatas Nikon D5200 - 1 vnt 778,03 

2.4. Spalvinis daugiafunkcinis įrenginys Triumph Adler 2500ci - 1 vnt 1.390,29 

2.5. Lentyna atvira - 1 vnt 729,31 

Kompiuterinė įranga: 26.742,66: 

2.6. Nuolatinio maitinimo energijos įrenginys APC Smart-Ups C 1500VA - 1 vnt 603,79 

2.7. Nešiojamas kompiuteris HP Probook 650, 8GB RAM, Windows 10 Pro, Office 

Home&Business 2016 - 1 vnt 1.007,17 

2.8. Asmeniniai kompiuteriai DEKAB50s  su monitoriais bei programine įranga - 28 vnt; 

stacionarus kompiuteris Lenovo ThinkCentre su programine įranga - 2 vnt. 25.131,70 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos: 6.857,41: 

2.9. Operacinės sistemos Microsoft Windows 10 Pro  32/64 BIT licencijos 13 vnt 

(Tuskulėnų edukacinei klasei) 2.942,77 

2.10. Antivirusinės programinės įrangos Avira Endpoint & Email Securitylicencijos 24 

mėn. – 150 vnt 2.273,17 

2.11. Photoshop CC 1 metų licencija – 150 vnt 514,98 

2.12. ABBYY FineReader 12 Corporate Edition – 5 licencijos 869,00 

2.13.Tinklalapių redagavimo programinė įranga Dreamwear CC 1 metų licencija 257,49 

Muziejinės vertybės 1.798,00 

Centro išlaidos iš viso (I+II) 1.860.455,64 
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SPECIALIOSIOS LĖŠOS 2015 M. 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2015 m. į Valstybės biudžetą įmokėjo 

183.715,56 Eur gautų įplaukų už suteiktas paslaugas, o atgal programos vykdydui atgavo ir išleido 

180.305,31 Eur. Kadangi šios išlaidos įeina į aukščiau pateiktos lentelės sudėtį, 2 lentelėje pateikiama 

įmoketų specialiųjų pajamų įmokų suvestinė paga rūšis. 

 

                      10 lentelė  

Specialiųjų pajamų įmokų rūšis 
2015 m. Įplaukos 

Eur 

Įmokėta įplaukų už parduotus Centro leidžiamus leidinius, kompaktinius diskus 23.116,61 

Įmokėta įplaukų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko 

memorialinio komplekso paslaugas 160.598,95 

Iš viso gauta specialiųjų pajamų įplaukų 2015 m. 183.715,56 

Nepanaudotų spec. pajamų likutis 2015-12–31 d., iš viso: 26.932,50 

 

 

 

6 PRIEDAS  

 

BENDROSIOS VEIKLOS PADALINIŲ 

ATLIKTI DARBAI 

 

ŪKINĖ VEIKLA 

 

Centro patalpų apsauga, priežiūra ir eksploatacija 

Centro pastatai Didžioji 17/1, aukų 2A ir Gedimino 40/1 nakties metu prijungiamos prie 

centralizuotos apsaugos sistemos (UAB „GRIFS AG“), o darbo laikotarpiu Didžioji 17/1 budėjo ūkio 

skyriaus sargai (2 žmonės). Tuskulėnų memorialinį kompleksą saugojo samdomos saugos įmonės 

(UAB „Sirena“) darbuotojai. Visų LGGRTC pastatų saugumas užtikrinamas apsaugine gaisro 

signalizacija.  

Nuolatos kontroliuojama elektros energijos tiekimo ir šildymo sistemų darbas, vykdoma jų 

parodymų apskaita. Kontroliuojamas vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų normalus 

funkcionavimas. UAB "Liuvena" pagal sutartį atliko pastatų šildymo sistemų paruošimo 2015–

2016 m. žiemos šildymo sezonui darbus. 
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Atlikti būtini darbai: langų, durų, spynų taisymas, langų valymas, (Didžioji 17/1), langų šiltinimas 

prieš žiemos sezoną. 

Profilaktiškai suremontuotas pastato Didžioji 17/1 stogas ir sienos. 

Atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir atlikti darbai: 

perpildyti ir patikrinti gesintuvai, patikrintos gaisrinės šlangos, išmatuotas vandens slėgis 

gesinimo sistemoje 

pradėtas priešgaisrinės signalizacijos tikrinimas 

sukomplektuota gaisro gesinimo įranga ir informaciniai lipdukai kur jų trūko.  

 

1. Materialinis techninis Centro aprūpinimas. Materialinių vertybių apskaita 

Centro skyriai materialinėmis vertybėmis (kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis, inventoriumi) 

buvo aprūpinami pagal mėnesines paraiškas. Visi paraiškose pateikti poreikiai 2015 metais buvo 

patenkinti. Visos prekės buvo perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis 

LGGRTC Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis. Metų pabaigoje LGGRTC buvo atlikta metinė 

įstaigos inventoriaus inventorizacija. 

Atlikta Nukentėjusio asmens (Afganistano karo dalyvio) pažymojimo įteisinimo Dokumentų 

apsaugos tarnyboje procedūra ir atspausdinta 1000 vnt. pažymėjimų blankų už 1815 €. 

2. Įstaigos komunalinių patarnavimų ir energetinių poreikių tenkinimas 

Atlikta pastatų šildymo sistemų paruošimo 2015–2016 metų šildymo sezonui darbai. Išlaidų 

komunalinių poreikių tenkinimui palyginimas pateiktas lentelėje: 

11 lentelė 

Išlaidų pavadinimas Išlaidos t. €. Išlaidos 2015 m. lyginant su 

2014 m. % 

Pastatų šildymas „Vilniaus energija“ 51,189 107,2% 

Elektros energija AB Lesto“ 37,212 77,2% 

Vanduo ir nuotekos AB „Vilniaus vandenys“ 2,649 91,7% 

       

3. Įstaigos aprūpinimas transporto paslaugomis 

Dėl LGGRTC pastatų dislokacijos skirtingose miesto vietose, organizuotas kasdieninis 

dokumentų pervežimas iš vieno Centro struktūrinio padalinio į kitą. Transportas naudotas ir 

aprūpinant Centro padalinius materialinėmis vertybėmis ir medžiagomis. 

Iš viso įstaigos automobiliai per 2015 metus nuvažiavo 82510 km (2014 metais – 73880 km.) ir 

sunaudojo 7637 ltr. degalų ( 2014 metais - 6690 ltr.). Automobilių degalams pirkti iš UAB „Lukoil 

Baltija“ sunaudota 7863 €. 
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Automobilių rida per 2015 metus: 

12 lentelė 
 

 

 

 

 

 

4. Centro įrengimų, įtaisų ir aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai 

Laiku ir kokybiškai buvo šalinami įstaigos aparatūros ir įrengimų gedimai. Buvo remontuojama 

dauginimo aparatai, videoprojektoriai, kita biuro technika.  

 

7. Centro padalinių veiklai reikalingos ūkinės paslaugos ir darbai      

Аtlikti įvairių parodų ruošimo darbai (ypač Birželio 14 ir kasmetinės vaikų piešinių parodos 

Mokytojų namuose). Pasiruošiant valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiams (Sausio 13, 

Vasario 16, Kovo 11, Birželio 14, Rugsėjo 28 d. Ir kt.). Nuolatinis ūkio darbuotojų darbas – prekių 

tvarkymas sandėlyje (prekių sutvarkymas po atvežimo ir išvežiojimas po Centro padalinius, esančius 

skirtingose miesto vietose. 

Ūkio skyrius atliko daugybę smulkių paslaugų ir darbų Centro padalinių užsakymu. Visi darbai  

buvo atliekami, medžiagos perkamos vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais. 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI  

 

Per 2015 metus užregistruotas 341 mažos vertės supaprastintas viešasis pirkimas už 

beveik 237 400 Eur (du šimtus trisdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus eurų ).  

Įvykdytas vienas supaprastintas atviras konkursas „Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso ekspozicijos „Projektas – Homo Sovieticus“ teminių salių įrengimo paslaugų pirkimas“. 

Pirkimas įvykdytas CVP IS priemonėmis. Sudaryta ilgalaikė (36 mėnesiams) paslaugų sutartis su 

UAB „AMVESTA“ 721 592,58  eurų sumai. Numatyta įrengti 5 temines sales.  

Mažos vertės pirkimai buvo atliekami tiekėjų apklausos būdu: darbai buvo pirkti 6 kartus 

(didžiausias – Atminimo ženklų ir lentų pagaminimo, pastatymo ir demontavimo darbų pirkimas, 

sudaryta ilgalaikė sutartis su UAB „Sonetas ir KO“), prekės – 99 kartus, o paslaugų pirkta daugiausia 

– net 210 kartų.  

LGGRTC viešuosius pirkimus atlieka trys viešųjų pirkimų organizatoriai (J. Kareniauskas, 

G.M. Vapšienė ir L. Zavistovskienė), kurie yra patvirtinti 2012-03-28 Generalinio direktoriaus 

Automobilis CBU882 AGB260 GZK069 

Rida (km) 14670 30900 36940 
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įsakymu Nr. 1V-76 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro supaprastintų  

viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“: 

 

              13 lentelė 

Pirkimo organizatorius Atliktų pirkimų skaičius Atliktų pirkimų vertė Eur 

Jonas Kareniauskas 58 15 400,00 

Gintarė M. Vapšienė 55 34 500,00 

Laima Zavistovskienė 228 187 500,00 

Viso: 341* 237 400, 00 

 

*PASTABA. Dalį pirkimų sudaro ilgalaikės sutartys (jų yra įregistruota 17). 

 

Kasdieniai LGGRTC darbui organizuoti pirkimai buvo atlikti per CPO: 

Elektros energijos pirkimas;  

Biuro popieriaus pirkimas; 

Viešojo judriojo ryšio paslaugų pirkimas; 

Spalvoto daugiafunkcinio spausdintuvo pirkimas; 

Nešiojamų kompiuterių pirkimas; 

Kanceliarinių prekių pirkimas. 

 

Sudarytos 28 autorinės sutartys ir 93 paslaugų sutartys bei atliktos viešųjų pirkimų 

procedūros.  

ISP skyriaus poreikiams patenkinti įvykdyti 33 pirkimai už beveik 56 tūkst. eurų sumą. ISP 

skyrius pirko antivirusinės programos paketus visiems darbuotojams, lazerinių spausdintuvų, 

spausdintuvų, asmeninių ir nešiojamų kompiuterių. Didžioji dalis pirkimų buvo atlikta iš vienintelio 

tiekėjo pagal Taisyklių 127.1 punktą.  

CVP IS priemonėmis buvo įvykdyti 4 supaprastinti mažos vertės pirkimai perkant 

kompiuterius bei informacines programas už beveik 32 tūkst. eurų. Nešiojami kompiuteriai buvo 

nupirkti per CPO sistemą.  

Leidybos skyriaus poreikiams buvo atlikti 35 pirkimai už sumą, viršijančiią 41 tūkst. eurų, iš 

jų 11 – spausdinimo paslaugoms atlikti (virš 26 tūkst. eurų sumai). Sudarytos 8 autorinės sutartys 



91 

 

beveik 5 tūkst. eurų sumai. Buvo perkamos leidinių meninio apipavidalinimo bei redagavimo 

paslaugos. 

Vykdydant mažos vertės pirkimus, laikytasi LR Vyriausybės Nacionalinės žaliųjų pirkimų 

įgyvendinimo programos ir viešuosiuose pirkimuose stengėsi taikyti aplinkosaugos reikalavimus, ne 

tik perkant kompiuterius ir kompiuterinę įrangą. Visi per CPO vykdomų pirkimų sąlygos yra 

parengtos griežtai laikantis šių reikalavimų.  

Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnio reikalavimą, kad viešieji pirkimai atliekami 

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) arba per CPO turi sudaryti 

ne mažiau kaip 50 procentų VISŲ viešųjų pirkimų bendrosios vertės mūsų įstaiga įvykdė: Tuskulėnų 

rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos „Projektas – Homo Sovieticus“ teminių salių 

įrengimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu tris kartus viršijo visų LGGRTC 

pirkimų per 2015 metus sumą. 

Be to, 6 prekių bei paslaugų pirkimai įvykdyti per CPO už beveik 35 tūkst. eurų ir 10 

pirkimų buvo atlikta CVP IS priemonėmis už beveik 57 tūkst. eurų (viso 92 tūkst. eurų), o tai sudaro 

38 % visų mažos vertės pirkimų.  

Visi mažos vertės viešieji pirkimai pirkimai yra registruojami į Mažos vertės pirkimų žurnalą 

ir skelbiami LGGRTC tinklalapyje www.genocid.lt.  Vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 8 str. 1 

dalies 1 punktą, nuo 2015 m. sausio 1 d. visi laimėjusių dalyvių pasiūlymai ir sutartys su jais yra 

viešinami CVP informacinėje sistemoje.  

 

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS ŪKIO SKYRIUS 

Organizaciniai darbai GAM ir Tuskulėnų rimties parko memorialino komplekso renginių 

veikloje.  

Viešųjų pirkimų procedūros atliekamos: 

visiems renginiams (vaisvandeniai, kava, arbata, gėlės, žvakės): 

Paukščių lizdų ardymui Tuskulėnų rimties parko teritorijoje (vasario 27 d.). 

Organizuoti Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 

darbuotojų išvažiuojamąjį seminarą Latvijos Respublikoje (gegužės 26 d.). 

Organizuoti vaikų piešinių eksponavimą prie Genocido aukų muziejaus (birželio 9 d.). 

Organizuoti parodos eksponavimą LR Seime (birželio 8 d.). 

Siekiant efektyvios pastato eksploatacijos vykdomas nuolatinis drėgmės ir 

temperatūros pastatų duomenų matavimas, kaupimas ir analizavimas. 

 

 

http://www.genocid.lt/
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Administracinė veikla: 

Per 2015 metus vykdant pirkimus ir tiesiogines darbo funkcijas nuvažiuota 5644 kilometrai.  

Kelta kvalifikacija dalyvaujant seminaruose „Komandinis darbas ir vadovavimas padaliniui“ 

(sausio 14 d.), „Viešųjų pirkimų organizavimo teisinis reglamentavimas, viešojo pirkimo sutarčių 

sudarymo praktiniai aspektai“ (kovo 3 d.) ir „Korupcija, korupcijos prevencijos būdai ir priemonės, 

jos prevencija Lietuvoje“ (gruodžio 16 d.).  

Sutarties su UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ administravimas, patalpų 

priežiūra ir specialistų kvietimas dezinfekcijai atlikti Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties 

parko memorialiniame komplekse. 

 

Sutarčių su UAB „Vilniaus skydas“,UAB „Sirena security“, UAB „Grifs AG“,  UAB 

„Gelsauga“ administravimas (GAM ir Tuskulėnų memorialinis kompleksas). Spalio 1 dieną kartu su 

UAB „Grifs AG“ darbuotojais buvo pertvarkoma apsaugos signalizacija Dvaro rūmuose. Gruodžio 

14 diena kartu su UAB “Grifs AG“ firmos atstovais buvo atliekama priešgaisrinės sistemos techninė 

apžiūra (Oficina, Dvaro rūmai, Kolumbariumas, Valicko vila).  

Sutarčių administravimas: UAB „Gėlių kampelis“, UAB „Mikratas“, UAB „Corpus A“, 

UAB „Statinių priežiūra“ administravimas.  

 

LGGRTC Genocido aukų muziejaus dokumentinės medžiagos skaitmeninimas: 

             1. Suskaitmeninta ir sutvarkyta su programa IrfanView eksponatų: 

               14 lentelė 

Eil. Nr. Eksponatų pavadinimas Eksponatų kiekis Objektų kiekis 

1. Rezistencijos rinkinio eksponatai – 

nuotraukos ir dokumentai 

127 497 

 

 

BIBLIOTEKOS VEIKLA 

Pagrindinis bibliotekos uždavinys – komplektuoti ir propaguoti spaudinius genocido ir 

rezistencijos tematika, pagal galimybes aprūpinti LGGRTC darbuotojus darbui reikalinga literatūra, 

rinkti ir sisteminti bibliografiją genocido ir rezistencijos tematika, aptarnauti skaitytojus. 

Bibliotekoje aptarnaujami centro darbuotojai, politiniai kaliniai, tremtiniai, kariai savanoriai, 

studentai, istorikai.  



93 

 

Skaitytojai, nedirbantys LGGRTC, turi gauti generalinės direktorės leidimą, jeigu nori knygą 

pasiimti namo, skaityti vietoje spaudiniai išduodami be leidimo. 

Bibliotekoje gaunama 10 periodinių leidinių, kurie kiekvieną mėnesį tvarkomi, t. y. sudedami 

atvirkščiai chronologine tvarka į segtuvus.  

Bibliotekos fondai nuolat pildomi LGGRTC leidiniais, fondo paremtais leidiniais, dovanotais ir 

įsigijamais naujais reikalingais darbui.  

 

                                                                                                                                                                 15 lentelė 

1. Aprašyta straipsnių 296 

2. Gauta  knygų  119 

3.  Išduota spaudinių 1205 

4.  Atsakyta į bibliografines užklausas  57 

5.  Surengta parodų  3 

6.  Pravesta bibliografinių apžvalgų  2                

7.  Suteikta informacijų  19 

8.  Parašyta  tarnybinių  11 

9. Užsakyta periodika  10 

12.  Suvesta spaudinių į kompiuterį 119 

13.  Suindeksuota 119 

14.  Suiinventorinta 119 

15.  Susegta periodikos  6 segtuvai 

16.  Nurašyta  spaudinių 135 

 

 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 

ATLIKTI DARBAI 

 

Kompiuterinės, tinklo bei programinės įrangos diegimas, apskaita, tvarkymas bei derinimas 

parengtas raštas Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos 

dėl kompiuterinio teksto vertimo priemonių poreikio. 

buvo atliktas Dokumentų valdymo sistemos (DOVAS SP) registrų ir bylų perkėlimas į 2015 

metus, bei keičiamos dokumentų bylos ir registrai pagal 2015 metų dokumentacijos planą; 

83 vnt. kompiuterių įdiegtos Windows biuro ir kitos pagalbinės programos bei perkelti 

duomenys (naujų, po rokiruotės, modernizacijos ar gedimų); 

60-čiai naudotojų įdiegta papildoma programinė įranga „Tildės biuras 2015“; 

atnaujintas Adobe Flash programų paketas; 
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atnaujintas Java programinės įrangos paketas; 

sudarytas reikalingos elektronikos ir jos priedų pirkimo sąrašas; 

atlikta pilna kompiuterinės įrangos inventorizacija; 

remontuoti 6 kompiuteriai 

nuolat teikta pagalba (apmokymai) darbuotojams įvairiais IT klausimais (neveikiantis 

paštas, tinkamai neveikiantys kompiuterio išoriniai įrenginiai, pakeistos spausdintuvų 

kasetės, kompiuterio gedimo šalinimas); 

parengti 20 tarnybinių pranešimų dėl būtinos programinės įrangos, kompiuterių, periferinių 

įrenginių  ar naujų kompiuterinių mazgų įsigijimo  

atliktas atnaujinimų diegimo sistemos konfigūravimas; papildyti naudojamų programinės 

įrangos  sąrašai. 

Tinklo įrangos priežiūra ir modernizavimas 

atliktas ugniasienes (Cyberoam) konfigūravimo bei internetinių ir programinių filtrų 

kūrimas bei jų taikymas  Centro interneto ryšiui 

suteikta galimybė Tuskulėnų memorialinio komplekso darbuotojams naudotis tinklo 

skeneriais 

sukurtas testinis servisas krauti kompiuterių OS iš tinklo, su galimybė skenuoti 

kompiuterius su nemokama antivirusinės programos kaspersky rescue 10 versija 

atnaujinta tinklinės saugyklos programinė įranga, pradėtos taikyti tinklinės saugyklos bylų 

pasiekiamumo bei paskirstymo taisyklės 

įdiegta ir parengta darbui IT monitoringo systema Zabbix; 

dėl dažnų sutrikmų panaikinta tarnybinės stoties (Gedimino pr. 40) autorizacijos rolė 

 

Tarnybinių stočių (Didžioji g. 17/1 ir Gedimino pr. 40) administravimas. 

atkurtas Duomenų saugyklų darbas  po elektros energijos teikimo sutrikimo Gedimino 

pr. 40; 

paruošta tarnybinės stoties virtuali mašina;  įdiegta ir sukonfigūruota operacinė sistema; 

įdiegta testinė (180 dienų) System center configuration manager sistema; sukonfigūruotos 

sistemos rolės ir bazinis funkcionalumas vietiniame tinkle; 

Agentinė programinė įranga paskleista "push installation" technologijos pagalba ir  

grupinių politikų pagalba; 

įdiegtas automatinių atnaujinimų servisas vietiniam tinkle; sukonfigūruotas diegimų 

tvarkaraštis, pritaikytos grupinės politikos atnaujinimų skleidimui. 

sukurtos ir pritaikytos grupinės politikos kompiuterių tinkle; 

atnaujina tarnybinės stoties programinė įranga; 

atliekamas nuolatinis atsarginių kopijų tarnybinės stoties konfigūravimas. 
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Centro valdomos informacijos sauga 

Įdiegtos 4 tinklinės duomenų saugyklos po 11 TB (Inv. Nr. 1586-1589); atliktas bendrų 

dokumentų saugyklos „Visiems“ migravimas iš serveris-d17 AD į tinklinę saugyklą. 

Atliekamas periodinis rezervinis serverių, kompiuterių, duomenų kopijavimas 

Parengti tarnybiniai raštai dėl įsilaužimo į Centro interneto svetainę: centro generalinei 

direktorei, saugos įgaliotiniui. 

Parengti raštai (po įsilaužimo į Centro interneto svetainę) Lietuvos kriminalinės policijos 

biurui, LR Valstybės Saugumo departamentui. 

 

Centro saugos dokumentų rengimas 

surengtas saugos susirinkimas, kuriame patvirtinti: 1) IS duomenų saugos nuostatai; 

2) Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės; 3) IS veiklos tęstinumo 

valdymo planas; 4) IS naudotojų administravimo taisyklės. 

parengti ir suderinti LR Vidaus reikalų ministerija IS duomenų saugos nuostatai;  

rengiami Informacinių sistemų Liris ir Rezistentai nuostatai ir derinami su Informacinės 

visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos bei Valstybine duomenų 

apsaugos inspekcija; 

parengtas ADA sistemų nuostatų projektas; 

rengiamos Centro ADA sistemų specifikacijos. 

 

Antivirusinė Centro kompiuterių sauga 

automatizuotai diegiamos antivirusinės programos  į visus Centro kompiuterius; 

atnaujinta kompiuterių antivirusinė programinė įranga bei operacinė sistema. 

 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Dalyvauta:  

konferencijose „Baltic Cyber Security Forum 2015; „Security Day 2015; 

seminaruose „Oracle Cloud Demo Workshop“; VšĮ Problemų sprendimo centro 

seminare „Europos Sąjungos paramos panaudojimo galimybės 2014–2020 metų 

programiniame laikotarpyje pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos nuostatus“. 

Verslo pusryčiuose „Hermitage Solutions, Datakom ir Sophos“; 

UAB Juridicum mokymuose „Kibernetinio saugumo užtikrinimas Lietuvos įmonėse, 

įstaigose ir oraganizacijose. Nuo ko pradėti?“. 
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Informacinių rinkmenų techninė priežiūra ir administravimas 

Nukentėjusių asmenų registracijos (LIRIS),  Karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių 

(REZISTENTAI) programoms  vykdoma    nuolatinė techninė priežiūra, kas mėnesį  

elektroninė informacija keliama į tarnybinę stotį Didžioji g,17/1. 

Genocido aukų muziejaus eksponatų apskaitos programai (toliau - GAMA)  vykdoma 

nuolatinė techninė priežiūra bei diegimo procedūros. 

Duomenų iš LIRIS ir REZISTENTAI parengimas, šifravimas perdavimas 

Valstybinėms ligonių kasoms prie Sveikatos apsaugos ministerijos.  

 

ES projekto „Mirties namai 1939-1955 m. Prikeltos atminties žinia (REMEMOR)” 

administravimas ir vykdymas 

Archeologinių tyrimų metu rastų radinių perdavimo procedūros vykdymas Šilutės krašto 

muziejui. 

Parengtos techninės sąlygos projekto REMEMOR  tinklalapiui www.rememor.eu,, parengta ir 

suderinta sutartis, paslaugos perdavimo-priėmimo aktas.  

Projekto rėmuose buvo tvarkomi skenuoti archyviniai dokumentai, (kelių dokumentų 

apjungimas į vieną, vaizdo korekcijos); 

Nuolat buvo atnaujinama ir tvarkoma projekto medžiaga (tekstai, nuotraukos, puslapio 

navigacija) 

Parengta ir perskaityta oficiali pristatymo kalba Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 

ministerijoje prietatant knygą „Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo ir GULAG'o 

lageriai 1939–1953 metais Šilutės apylinkėse“ 

Tarptautinės konferencijos Šilutėje – organizavimas, administravimas. 

Parengta ir išsiųsta projekto ataskaita; 

Projekto rengimo procedūrų  pristatymas Panevėžyje – parengtas pranešimas. 

 

Pagal renginių plano vykdymą techniškai aptarnaujami teminiai ir atminimo renginiai 

Ekspozicijos kompiuteris su Vista OS įdiegtas į active directory (AD); 

Edukacinės klasės kompiuterių bei jų išorinių įrenginių nuolatinė techninė priežiūra; 

Padarytos 54 filmų, vaizdo medžiagos kopijos ir jos konvertuotos į formatą, tinkamą tolimesniam vaizdo 

medžiagos apdorojimui; 

 

Organizuota ir vykdyta interneto tinklalapių priežiūra bei vystymas: 

Taip pat organizuota ir vykdyta interneto tinklalapių priežiūra bei vystymas: 

www.tuskulenumemorialas.lt  

http://www.rememor.eu/
http://www.tuskulenumemorialas.lt/
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www.genocid.lt 

www.kgbdocuments.eu 

www.kgbveikla.lt 

www.lietuviaisibire.lt 

http://genocid.lt/gelbetojai/titulinis.php 

 

Interneto tinklalapis www.genocid.lt: atliekami kasmetiniai informacijos perkėlimai (įvykių, 

svečių, renginių, naujienų visuose puslapiuose): sena informacija perkelta į archyvus, sukurti 

puslapiai 2015 įvykiams; 

Nuolat tvarkoma ir papildoma atmintinų datų informacija; 

Papildyta Leidybos skyriaus informacija (įdėtos trūkstamos knygos, sutvarkyta informacija kitose 

kalbose); atnaujinti kai kurių leidinių viršeliai; sutvarkytos leidinių kainos; 

Sutvarkyta ir įdėta informacija apie išleistus naujus leidinius; 

Publikuoti moksliniai straipsniai (santraukos anglų kalba), dokumentai ir kt. medžiaga iš mokslinio 

žurnalo „|Genocidas ir rezistencija“ Nr.1 ir Nr. 2. 

Nuolat pildoma informacija apie Centro darbuotojų darbo užmokėstį ir vienkartines išmokas; 

Nuolat atnaujinama memorialinių vietovių ir statinių inventorizacija bei sąvado medžiaga; 

Nuolat atnaujinama  informacija apie viešuosius pirkimus (teisiniai dokumentai, planai, aktualūs 

pirkimai); 

Nuolat tvarkoma informacija apie renginius, įvykius Genocido aukų muziejuje bei Tuskulėnų 

memorialiniame komplekse, apie naujas parodas.  

Kasmetinis nacionalinis mokinių konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ įkeliama ir 

tvarkoma informacija, įkelti 74 piešiniai; 

Pateikta informacija apie naują pažintinį maršrutą – „Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis-

Siaubūnas: gimimo ir žūties vietos“; 

Sukurti aprašymai su tekstine medžiaga naujiems dviems pažintiniams maršrutams. 

 

Informacijos rinkmenos 

pateikti duomenys apie 10 Centro tvarkomų informacijos rinkmenų Informacijos rinkmenų sąrašui  

 

 

 

 

 

 

http://www.genocid.lt/
http://www.kgbdocuments.eu/
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.lietuviaisibire.lt/
http://genocid.lt/gelbetojai/titulinis.php
http://www.genocid.lt/
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SEKRETORIATO ATLIKTI DARBAI 

 

Sekretoriato skyrius pagal vykdomas funkcijas dalyvauja įgyvendinant Centro strateginius 

veiklos planus, uždavinius ir priemones. Pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymo ir 

naudojimo politikos įgyvendinimą, apskaitą ir saugojimą.  

Pagal perdavimo aktą, į Centro archyvą, perduotos Sekretoriato dokumentacijos bylos ir 

registrai už 2013 metus.  

Parengti šeši generalinio direktoriaus įsakymai veiklos klausimais.  

Įvyko šeši Centro tarybos posėdžiai, kuriuos protokolavo Sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Sekretoriate gaunami dokumentai iš juridinių ir fizinių asmenų registruojami dokumentų 

gavimo registre, nuolatinio saugojimo dokumentai papildomai registruojami el. dokumentų valdymo 

sistemoje DOVAS SP. Raštai, prašymai teikiami rezoliucijai generalinei direktorei ir paskirstomi 

Centro struktūriniams padaliniams. 

Parengtos LGGRTC 2002 m., 2003 m., 2004 metų Centro veiklos istorijos ir dokumentų 

sutvarkymo pažymos. Vyriausioji archyvarė parengė Centro veiklos istorijos ir dokumentų 

sutvarkymo pažymų II dalį: 

2002 metų Centro veiklos istorijos pažymos II dalį - Centro dokumentų sutvarkymas; 

2003 metų Centro veiklos istorijos pažymos II dalį -  Centro dokumentų sutvarkymas;  

2004 metų Centro veiklos istorijos pažymos II dalį - Centro dokumentų sutvarkymas;  

Pažymos nuolatiniam saugojimui išsiųstos į Lietuvos Valstybės naująjį  archyvą. 

            

LGGRTC ARCHYVO VEIKLA 

Dokumentų saugojimas 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ( toliau - Centras) archyvo fonde 

sukaupta ir saugoma virš 98 tūkstančių Centro veikloje susidariusių bylų (dokumentų). 

Archyviniam saugojimui iš Centro struktūrinių padalinių priimtos  1059  nearchyvuotos bylos.   

 

Fondo bylų panaudojimas, bylų išdavimas, bylų tvarkymas 

Vyriausioji archyvarė į Elektroninio archyvo informacinę sistemą derinimui su Lietuvos 

valstybės naujuoju archyvu suvedė: bylų apskaitos (apyrašų, Centro dokumentų registrų sąrašą, 

dokumentacijos planą).  Sutvarkė 2013 metų Centro veiklos dokumentus (Valstybės naujajam 

archyvui pažyma, siunčiama kaip priedas prie Veiklos dokumentų nuolat saugomų bylų apyrašo Nr. 1 
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tęsinio suderinimo). 2015 metais archyve gauta ir užregistruota 474 užsakymai byloms 

(dokumentams) išduoti. Patikrintas  gautų užsakytų  bylų (dokumentų) atitikimas su kompiuterinių 

bazių duomenų įrašais. Pagal Centro darbuotojų užsakymus per metus pasirašytinai išduota 1631 

byla.  

 

Bylų archyvavimas 

Valstybiniam saugojimui,  Centro archyve, parengta nuolat saugomų veiklos dokumentų 

apyrašo Nr.1 tęsinio 2013 metų bylos (19 apskaitos vienetų, 2154 lapai). Suarchyvuotos Personalo 

valdymo ilgai saugomų bylų apyrašo Nr. 2 tęsinio 2013 metų bylos (11apskaitos vienetų, 467 lapai).   

Bylos įrašytos į Veiklos dokumentų nuolat saugomų bylų apyrašo Nr. 1 tęsinį, saugomos 

dėžutėse. Ilgai saugoti atrinktos 2013 metų bylos įrašytos į Personalo valdymo ilgai saugomų bylų 

apyrašo Nr. 2 tęsinį. Į Asmenų, išvežtų į Vokietiją ir Austriją priverstiniams  darbams, dokumentų 

ilgai saugomų bylų apyrašą Nr. 7 įrašytos išvežtų į Austriją priverstiniams darbams 167 asmens 

bylos.  

Bylų apskaita 

2015 metais archyvo darbuotojai vykdė bylų (dokumentų) apskaitą Elektroninio archyvo 

informacinėje sistemoje (nes Valstybės naujasis archyvas, pagal galiojančius norminius teisės aktus, 

įstaigų dokumentų apskaitą, dokumentų valdymo priežiūrą vykdo tik Elektroninio archyvo 

informacinėje sistemoje). Per 2015 metus į Elektroninio archyvo informacinę sistemą suvesta  2014 

metų Centro dokumentacijos plano suvestinė, užpildyta 8 skiltis. 2015 metais archyvas į Elektroninio 

archyvo informacinę sistemą (toliau - EAIS) suvedė, paruošė ir pateikė Valstybės naujojam archyvui 

šiuos Centro apskaitos dokumentus: Centro 2013 metų veiklos dokumentų nuolat saugomų bylų 

apyrašo Nr.1 tęsinio bylas (19 apskaitos vienetų);Centro 2013 metų Personalo valdymo ilgai 

saugomų bylų apyrašo Nr. 2 tęsinio bylas (11 apskaitos vienetų);Asmenų, išvežtų į Vokietiją ir 

Austriją  priverstiniams  darbams, dokumentų  ilgai saugomų bylų apyrašo Nr. 7 tęsinio bylas (207 

apskaitos vienetus); Centro 2015 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašą „Įslaptintos 

informacijos dokumentų administravimas.“ Centro 2016 metų dokumentų registrų sąrašą (82 

apskaitos vienetus);  

Centro 2016 metų dokumentacijos planą (267 apskaitos vienetus). 2015 metais Valstybės 

naujojo archyvo direktorė Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) suderino ir Centro 

generalinė patvirtino įrašytus į Elektroninio archyvo informacinę sistemą šiuos Centro bylų  

apskaitos dokumentus: 2012 metų apyrašo Nr. 1 tęsinio bylas, 2012 metų apyrašo Nr. 2 tęsinio bylas, 

2012 metų apyrašo Nr. 4 tęsinio bylas, 2013 metų apyrašo Nr. 7 tęsinio  bylas, Centro 2014 ir 2015 
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metų dokumentacijos planų papildymų sąrašus, 2016 metų Centro dokumentų registrų sąrašą ir 2016 

metų Centro dokumentacijos planą. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

Sausio 16 d. ir kovo 25 d. Sekretoriato vedėja dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose: 

„Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas“, „Teisėkūros pagrindų įstatymas: naujos 

galimybės ir pareigos teisės aktų rengėjams“. 

Balandžio 8 d. išklausytas „Microsoft OFFice Excel 2010 pradinio lygmens kursas.“ 

Kovo 2 d. vyresnioji specialistė dalyvavo Finansų mokymo centro seminare „Dokumentų 

valdymas: rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas, naujausi pakeitimai, aktualijos“. 

Kovo 25 d. Sekretoriato vedėja dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare: „Teisėkūros pagrindų 

įstatymas: naujos galimybės ir pareigos teisės aktų rengėjams“. 

Rugsėjo 21 d. Sekretorito vyriausioji specialistė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare 

„Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas.“ 

Gruodžio 3 d. vyriausioji archyvarė dalyvavo Lietuvos valstybės naujojo archyvo kartu su 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos bei UAB 

„DocLogix“ surengtoje konferencijoje „Dokumentų valdymo aktualijos ir perspektyvos“. 

 

Gauti ir registre užregistruoti raštai: 

Iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos  ir LR Seimo–  36; 

Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 29; 

Iš  ministerijų – 84; 

Iš valstybinių įstaigų – 567; 

Iš nevalstybinių įstaigų –  131; 

Iš teisėsaugos institucijų – 207; 

Iš gyventojų – 531; 

Bendradarbiavimo sutartys –8; 

 

Išsiųsti raštai: 

Į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją ir LR Seimą –34; 

Į Lietuvos Respublikos Vyriausybę – 17; 

Į LR ministerijas –72; 

Į valstybines įstaigas – 328; 

Į nevalstybines įstaigas – 100; 

Gyventojams –  89. 
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Pagal „Pašto išsiuntimo taisykles“ Centre iš viso išsiųsta: 

Registruoti laiškai – 60 ; 

Paprasti laiškai – 1625 . 

 

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS 

ATLIKTI DARBAI 

 

1) Rašyti atsiliepimai į teisminius pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo 

bendros kompetencijos teismams, bei atsiliepimus į skundus paduotus Vilniaus apygardos ir 

Vyriausiajam administraciniams teismams. 

2) Centras atstovautas: 1 byloje Vyriausiajame administraciniame teisme, 2 bylose Vilniaus 

apygardos administraciniame teisme, 1 byloje Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje. 

3) Rengtos 28 autorinės sutartys bei aprobavimo aktai, 95 ūkinės veiklos bei bendradarbiavimo 

sutartyss. 

4) Vertinti ir vizuoti 767 generalinio direktoriaus įsakymo projekai personalo administravimo, 

kasmetinių atostogų ir kitais klausimais. Visi dokumentai vizuoti ir sistemoje Dovas. 

5) Pateikti 21 asmens dokumentai Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. Iš viso Antrojo 

laipsnio valstybinė pensija paskirta 3063 laisvės kovų dalyviams. 

6) Išnagrinėti ir pateikti atsakymus į 10 piliečių pareiškimus.  

7) Paruošti 135 oficialius raštus institucijoms Centro veiklos ir kitais klausimais. 

8) Piliečiai konsultuoti suteikiamų teisinių statusų klausimais, Valstybinės antrojo laipsnio 

pensijos gavimo bei kitais klausimais.  

9) Teiktos konsultacijos Centro darbuotojams veiklos klausimais teisiniu aspektu. 

10) Dalyvauta Centro 2 komisijų darbe: Valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos 

nagrinėjimo dėl leidimo dirbti kitą darbą komisijų pirmininkas; Viešųjų pirkimų komisijos 

pirmininko pavaduotojas. 

11) Dalyvauta LR Seimo posėdžiuose:Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje 

svarstant Asmenų slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, 

registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 7 ir 

8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3061; Valstybės ir tarnybos paslapčių 

įstatymo Nr. VIII-1443 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3062. 

12) Dalyvauta Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių 

asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdyje dėl regioninių tremtinių muziejų pertvarkos. 

13) Teiktos išvados dėl: Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų 

okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-374 71 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 
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Nr. XIIP-2030; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto 

lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projekto; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Juliaus Juzeliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimo plano patvirtinimo“ 

projekto; Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių 

pensijų įstatymo Nr. I-730 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1923“ 

projekto; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, 

nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 71 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP–2030“ projekto; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybes nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų 

okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

Nr. XIIP-I007“. 

14) Parengta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimo nr. 1244 „Dėl pasipriešinimo dalyvių 

(rezistentų) teisių komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas; Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams 

perdavimo Varėnos rajono savivaldybei“ projektas. 

15) Kvalifikacijos kėlimas: dalyvauta2 seminaruose.Rengti valstybės tarnautojų mokymo planai 

kitiems metams, jie derinti su Valstybės tarnybos departamentu, vykdyti mokymai pagal 

nustatytas lėšas. Iš viso kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvavo 42 valstybės 

tarnautojai ir 34 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Panaudota lėšų valstybės 

tarnautojų mokymams 2549 Eur. ir darbuotojų mokymams 2293 Eur. (iš viso 4842 Eur.) 

 

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 – 122.  

2015 m. sausio 5 d. centre patvirtinta 141 pareigybės, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 122 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2015 m. gruodžio 31 dienai centre patvirtinta 141 

pareigybė, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 122 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš viso 

dirbo 146 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. 

Darbai: 

1) teiktos ataskaitos Valstybės tarnybos departamentui; 

2) teiktos konsultacijos ir metodinė pagalba  personalo administravimo klausimais; 
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3) tvarkytos valstybės tarnautojų registro duomenis ir valstybės tarnybos valdymo informacinės 

sistemos VATARAS ir VATIS duomenys; 

4) parengtos 9 pažymos, susijusias su darbo santykiais; 

5) rengtos ir registruotos 19 darbo sutar 19; priimta 19 darbuotojų, atleista 19 darbuotojų; 

6) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai išsiųsti 524 pranešimai apie darbuotojų 

socialinio draudimo pradžią, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros, tėvystės 

atostogas; 

7) skaičiuotas stažas valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; 

8) rengta ir derinta kasmetinių atostogų suteikimo eilė; 

9) rengti ir tikslinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

sąrašai; 

10) rengti įsakymų projektai ir registruoti įsakymai 

personalo klausimais – 149 

atostogų klausimais – 512 

komandiruočių ir turto valdymo klausimais – 61;  

veiklos klausimais – 45,  

11) registruoti 195 įsakymai veiklos klausimais – 195; 

12) pildyti skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, metodiškai vadovavauta ir tikrinti kitų 

skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; 

13) skaičiuotas nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervas pagal kiekvieną valstybės tarnautoją ir 

darbuotoją; 

14) teikta informaciją centro internetiniam tinklalapiui apie vienkartines pinigines išmokas, apie 

darbuotojų atliekamas funkcijas ir reikalavimus jų pareigybei, apie vadovų pagrindinius metų 

veiklos uždavinius; 

15) organizuotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų 

išdavimas, valstybės tarnautojų pažymėjimų sertifikatų atnaujinimas – atnaujinta 1 valstybės 

tarnautojo pažymėjimo sertifikatą ir išduotas 1 naujas valstybės tarnautojo pažymėjimas. 

Pagamino ir išduoti 34 darbo pažymėjimui darbuotojams; 

16) visi personalo valdymo dokumentai registruoti sistemoje Dovas. 

 


