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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 2016–2018 m. strateginiame 

veiklos plane ir Centro generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1V-28 

patvirtintame Centro 2016 m. veiklos plane.  

2016 m. metais Centro veiklos prioritetai buvo: leidinio, skirto vokiečių karo belaisvių 

lageriams Lietuvos SSR 1944–1949 m., išleidimas; mokslinės konferencijos, skirtos Šaltojo karo 

pradžiai ir jo pasekmėms Vidurio ir Rytų Europos šalims, organizavimas; archyvinių KGB 

dokumentų skelbimas Centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt; duomenų bazės formavimas ir 

daugiatomio tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ V tomo 1 knygos rengimas spaudai. 

Toliau nuosekliai buvo vykdomos metų plane užsibrėžtos tęstinės istorinių ir specialiųjų 

tyrimų programos, jų rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose bei konferencijų pranešimuose 

Lietuvoje ir užsienyje, projektuojami ir statomi memorialiniai ženklai, sėkmingai plėtojama 

edukacinė ir muziejinė veikla. Efektyviai plėtojami tarptautiniai ryšiai skleidžiant informaciją apie 

okupacijų istoriją ir aukas (renginiai Vokietijoje, Ukrainoje, Moldovos Respublikoje), 

bendradarbiaujama istoriniuose tyrimuose ir leidyboje su Lenkijos Tautos atminties institutu. 

Centro specialistai skaitė mokslinius pranešimus Australijoje, Estijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, 

Lietuvoje, Moldovoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Ukrainoje. 

Bendras pastatytų paminklų, atminimo ženklų ir memorialinių lentų skaičius per 

ataskaitinius metus žymiai didesnis, negu planuotas dėl nepaprastai produktyvaus 

bendradarbiavimo su rajonų administracija ir vietos bendruomenėmis. Didelis muziejinių 

ekspozicijų lankomumas, taip pat unikalių lankytojų skaičius Centro tvarkomose ir 

administruojamose interneto svetainėse liudija, kad Centro veikla visuomenei yra reikalinga ir 

įdomi. 

Centro veiklos efektyvumą rodo strateginio plano vykdymo kriterijų 1 lentelė. 

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

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

pateikiami detalizuoti Centro vykdytų programų rezultatai, biudžeto asignavimų panaudojimas ir 

ūkinė veikla. 

http://www.kgbveikla.lt/


I. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO KRITERIJAI 
                                                                                                                                                                                                                                                            1 lentelė 

Institucijos strateginio tikslo 

pavadinimas, kodas 

Vertinimo kriterijus 

 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

 

2016 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 87 659 159,38%   

Unikalių lankytojų skaičius 

Centro tvarkomose ir 

administruojamose interneto 

svetainėse per metus 

E-01-02 130 000 348209 
 

267% 
 

 

Rezultato: 

01 tikslui. Tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą bei pasipriešinimą okupaciniams režimams, įamžinti 

istorinių įvykių ir asmenų atminimą, skleisti tyrimų rezultatus 

Mokslinių publikacijų ir 

pranešimų apimtis (aut. l.) 

R-01.01-01-01 35 aut. l. 

 

47 aut. l. 

 

134% 

 

 

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 16 382 
 

164% 
 

  

Istorinių / analitinių pažymų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-01-02/ 

P-01.01-01-01-05 

130 127 
 

98% 
 

  

Suorganizuotų konferencijų ir 

seminarų skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-01-03 2 2 
 

100% 
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Institucijos strateginio tikslo 

pavadinimas, kodas 

Vertinimo kriterijus 

 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

 

2016 metų 

planas 

 

Įvykdyta   

per metus 

 

Metinio  

plano 

įvykdymas 

 

Kriterijaus neįvyk-

dymo priežastis, 

pastabos 

 

Išnagrinėtų pretendentų bylų 

teisiniam statusui gauti skaičius 

(vnt.) 

P-01.01-01-01-04 800 586 73,25%  

Pastatytų (įrengtų) paminklų, 

atminimo ženklų ir memoria-

linių lentų skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-01-06 10 22 220%  

Eksponuotų parodų skaičius 

(vnt.) 

P-01.01-01-01-07 50 

 

62 124%   

Edukacinėje veikloje dalyvavu-

sių moksleivių ir studentų 

skaičius (vnt.)  

P-01.01-01-01-08 10 000 10 165 102%   

Leidinių lietuvių ir užsienio 

kalbomis skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-01-09 6 8 133,34%  

Suinventorintų eksponatų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-01-10 1000 1066 106,60%  

 

 

 

 



II. PRIORITETINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

SURENGTA MOKSLINĖ KONFERENCIJA  

„ŠALTOJO KARO PRADŽIA IR JO PASEKMĖS  

VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIMS“ 

 

Suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija 2016 m. rugsėjo 29 d. „Šaltojo karo pradžia Rytų 

ir Vidurio Europos šalyse“. Dalyvavo mokslininkai iš Austrijos, Rusijos, Latvijos, Lenkijos, 

Suomijos ir Lietuvos. 
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ARCHYVINIŲ KGB DOKUMENTŲ SKELBIMAS 

 

 

 

Toliau vykdytas archyvinių KGB dokumentų skelbimas Centro interneto svetainėje 

www.kgbveikla.lt.: 

• Pagal „Agentų registravimo žurnalo“ įrašus ištirta, parengta ir paskelbta informacija – į 

„Agentų bylų ir kortelių atvaizdavimo“ modulį įdėta 170 agentų duomenys 

• Į svetainę įkeltas 191 naujas archyvinis dokumentas. 

• Sukurtas pranešimas rusų kalba apie projektą "KGB veikla Lietuvoje" 

• Toliau buvo vykdomas Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų 

dokumentų tikrinimas pagal taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 2007-06-13 Nutarimu 

Nr. 579. Peržiiūrėta LYA užsakymu 243 agentūrunės bylos,  26 baudžiamosios bylos, atrinkta  

ir nukopijuota 13 100 lapų su agentūrine informacija. Informacija patikrinta, išvados pateiktos 

LYA.  

• Taip pat toliau vykdyta Centro interneto tinklalapio www.kgbdocuments.eu priežiūra bei 

vystymas.  

Per 2016 metus  svetainėse www.kgbveikla.lt. Ir www.kgbdocuments.eu apsilankė 168 348 

unikalių lankytojų. 

 

 

http://www.kgbveikla.lt/
http://www.kgbdocuments.eu/
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.kgbdocuments.eu/
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAGRINDU PARENGTOS IR IŠLEISTOS KNYGOS  

 

Leidinys anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai 

Lietuvoje“ (aut. Vytautas Tininis) 

Daugiatomio tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ V tomo 1 knygos (1950–1953 m.) 

rengimas spaudai: suformuotų duomenų bazių apimtis – 16 382 įrašų (asmenų). 
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LR VYRIAUSYBĖS 2016 m. GEGUŽĖS 25 d. NUTARIMU NR. 531 

PATVIRTINTO ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJMO 2016 METŲ 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

• Įgyvendintas projektas „Kilnojamoji paroda, skirta „Vilko vaikams“ – Antrojo pasaulinio karo 

pabaigoje iš Sovietų Sąjungos užimtos Rytų Prūsijos teritorijos į Lietuvą bėgusiems vokiečių 

tautybės vaikams – atminti“; Parengta nauja kilnojamoji paroda „Vilko vaikai“: duonos keliu iš 

Rytų Prūsijos į Lietuvą. 1945–1948 m.“ (lietuvių/vokiečių kalba)  
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Kilnojamoji paroda „Vilko vaikai“ eksponuojama  Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose 

 

• Įgyvendintas projektas „Archeologiniai tyrimai buvusio Macikų karo belaisvių lagerio vietoje 

Armalėnų kaime, Šilutės rajone“. Atliktais tyrimais nustatyta, kad po Žaliosios gatvės danga yra 

užkasta 630 2-o pasaulinio karo belaisvių, nacių okupacijos metu kalintų Macikų karo belaisvių 

stovykloje (Stalag 1 C). Archeologiniai radiniai rodo, kad mirusieji buvo įvairių sąjungininkų alianso 

kariai. Būtina masinės kapavietės teritoriją įtraukti į Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų registrą 

ir pastatyti memorialinį ženklą.  Plačiau žr. 3 priedą. 
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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, tarptautinėse bei Lietuvos akademinių 

institucijų organizuojamose konferencijose, dalyvavimui edukacinėse programose, taip pat 

specialiesiems tyrimams,  recenzuoti kitų institucijų aktualius mokslinius darbus. 

Centro istorikai vykdė 2016 m. plane numatytas istorinių tyrimų programas dalyvavo ir 

perskaitė 48 pranešimą konferencijose ir seminaruose, 19 iš jų užsienio šalyse. 

 

 

ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS 

 

Programa „NACISTINĖ OKUPACIJA LIETUVOJE 1941–1944 m.“ 

Parengta ir išleista monografija „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944–

1949 m.“,  

(V. Tininis), Vilnius: LGGRTC, 2016. 

Parengti ir publikuoti 3 moksliniai straipsniai žurnalui „Genocidas ir rezistencija“:  

„Pažaislio valsčiaus Petrašiūnų sukilėliai 1941 m. birželį“, (S. Buchaveckas), 2016, Nr. 2 

(40). 

„Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos“, (A. Rukšėnas), 2016, Nr. 1 

(39). 

„Gyventojų aprūpinimas ir kasdienis gyvenimas nacių okupuotoje Lietuvoje“, aut. Justinas 

Braslauskas (autorinė sutartis), 2016, Nr. 2 (40). 

 

Publikuotas 1 straipsnis žurnalo „Atmintis“ skilčiai „1941 metų žydų žudynių Gargžduose 

paslaptis dar galutinai neatskleista“, aut. A. Vitkus, Ch. Bargmanas (autorinė sutartis), 

Genocidas ir rezistencija“, 2016, Nr. 1 (39).); 

Publikuoti 6 straipsniai kituose leidiniuose.  

Rengti publikavimui: 5 leidiniai ir monografijos, 3 moksliniai straipnsiai žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“. 
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Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940-1941, 1944-1988 m.“ 

Parengti ir publikuoti 2 moksliniai straipsniai žurnalui „Genocidas ir rezistencija“: 

„Ezopo kalbos prielaidos ir formavimasis sovietinėje Lietuvoje“, (V. Klumbys), 2016, Nr. 2 

(40). 

„Etniniai lietuvių ir lenkų santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: 1960–1985 m.“, aut. Vitalija 

Stravinskienė (autorinė sutartis), 2016, Nr. 1 (39). 

„Mirties bausmė Lietuvos SSR 1950–1990 m.: teisiniai pagrindai ir periodizacija“ (D. 

Indrišionis) 2016, Nr. 1 (16), 

Rengti publikavimui: 1 monografija, 1 recenzija, 6 moksliniai straipsniai žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“.  

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 m.“ 

Tekstas žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ (2016, Nr. 1 (39) kronikos skilčiai apie 2015 

metais pastatytus informacinius stendus, skirtus įamžinti Lietuvos laisvės kovotojų atminimą 

(1944–1953), (R. Černius). 

Rengti publikavimui: 4 leidiniai, 1 tekstas žurnalui „Genocidas ir rezistencija“, Kronikos 

skilčiai. 

Kiti projektai: parengti ir redaguoti 37 istoriniai tekstai pasipriešinimo dalyvių biografijos 

2016 m. Atmintinų datų sąrašo rengimas interneto svetainei www.genocid.lt ir žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“ ; 2017 m.. 

Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“ 

Rengtas publikavimui 1 mokslinis straipsnis žurnalui „Genocidas ir rezistencija“. 

Kiti projektai: rengiama neginkluoto pogrindžio periodinės savilaidos duomenų bazė VU 

internetinei svetainei www.savilaida.lt  (M. Kareniauskaitė) 

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“ 

Rengtas publikavimui 1mokslinis straipsnis užsienio leidiniui, 1 leidinys, 1 mokslinis 

straipnis žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ (J. Banionis).  

  Publikuoti 3 straipsniai kituose leidiniuose. 

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

Publikutas mokslinis straipsnis „Lietuvių šv. Kazimiero draugijos veikla Vilniaus krašte 

(1926–1940 m.)“, (G. Ereminas), Genocidas ir rezistencija, 2016, Nr. 2 (40). 

http://www.genocid.lt/
http://www.savilaida.lt/
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Programa „MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI“ 

Duomenų rinkimas iš tremties, baudžiamųjų, operatyvinių, rezistentų bylų, anketų pildymas 

Vardyno V tomo 1-ajai knygai (D. Lenkutienė, V. Žilinskienė, Banevičius, T. Jucys, 

V.Sasnauskaitė, R. Dževeckaitė, G. Juzelskaitė) – išanalizuota 4194 vnt. bylų. 

Duomenų bazės formavimas V tomo 1-ajai knygai (J. Kasperavičienė, V. Maskaliūnienė, 

V. Urbonaitė, N.Vijeikienė): 16 133 įrašai (asmenys). 

Duomenų bazės formavimas ir sisteminimas „Partizanų vardynui“: 11 382 vnt. 

(J. Valevičienė) 

Papildymų ir patikslinimų įvedimas į II, III, IV tomų duomenų bazes - 869 įrašai. 

Peržiūrėta LYA užsakymu 243 agentūrunės bylos,  26 baudžiamosios bylo (68 arvcyviniai 

vienetai), atrinkta ir nukopijuota 13 100 lapų su agentūrine informacija. Informacija 

patikrinta, išvados  pateiktos LYA (E. Mincevičienė, R. Dževeckaitė, V. Ramanauskienė).  

 

KITI DARBAI 

Parengti 85 istoriniai-archyviniai atsakymai (pažymos). 

Teiktos konsultacijos ir parengti 8 istoriniai tekstai memorialinio departamento projektuojamiems 

pažintinių maršrutų stendams (Edita Jankauskienė). 

Konsultacijos rengiant Tuskulėnų  rimties parko memorialinio komplekso edukacinius užsiėmimus 

ir ekspoziciją „Projektas – homo sovieticus“. 

Parengtas ir išsiųstas 31 raštas kitoms institucijoms. 

Atlikus tyrimus pateikti statistiniai duomenys ir 37 atsakymai pagal užklausas skyriams, 

juridiniams bei fiziniams asmenims.  

 

Plačiau žr. 1 priedą 
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SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMOS 

 

Programa „PARTIZANINIO KARO LIETUVOJE ŽMONIŲ NUOSTOLIAI“ 

Tiriant žmonių nuostolius Alytaus apskrityje, surinkta medžiaga apie 850 atvejų. Rengtas 

straipsnis „Partizanų baudžiamoji praktika Alytaus apskrityje ir jos ypatumai“.  

Tiriant žmonių nuostolius Biržų aps. nustatyti 32 nauji partizanų nužudytų asmenų atvejai, 

papildyta informacija apie 81 atvejus.  

Tiriant žmonių nuostolius Kauno aps., sudarytos žuvusiųjų ir sužeistų žmonių 750 anketos, 

pataisytos ir papildytos 150 anketų. 

Paregtas ir publikuotas straipsnis „Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiaus 1941 m. 

Birželio sukilimo dalyvių likimai“, aut. T. Jaskelevičius, Genocidas ir rezistencija, 2016, Nr. 

2 (40).  

 

KITI DARBAI 

 

Parengtos 42 archyvinės-analitinės pažymos. 

Aprašyta ir archyvuota 1112 bylų, vykdant programą „Atmintis, atsakomybė, ateitis“. 

Pagal ikiteisminių institucijų (prokuratūrų, policijos komisariatų) pavedimus atlikti 7 

tyrimai.  

Italijos Respublikos ambasados Lietuvoje prašymu atliktas tyrimas ir surinkti duomenys 

apie italų belaisvių, vežamų iš karo belaisvių stovyklų Vakarų Europoje į lagerius SSRS 

teritorijoje žūtį per diversiją geležinkelyje 1944-01-01, kurią įvykdė sovietų partizanų būrys 

„Keršytojas“ (Specialiųjų tyrimų skyrius) 

 

Plačiau žr. 2 priedą 
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IV. TARPTAUTINIS IR TARPINSTITUCINIS  

BENDRADARBIAVIMAS 

 

Buvo vykdomas tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, rengiant leidybai bendrus 

leidinius, organizuojant bei dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir kitose veiklose, 

statant paminklus, vykdant edukaciją, tiriant sovietinio ir nacistinio režimų nusikaltimus ir 

pasipriešinimą okupacijoms bei siekiant įamžinti ir atminti totalitarinių režimų aukų atminimą. 

 

Bendradarbiaujant su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) ir Lietuvos ypatinguoju archyvu 

parengtas ir išleistas tęstinio leidinio Lenkija ir Lietuvo XX amžiuje I tomas „Sovietinių 

represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944–1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su su Lietuvos kultūros institutu, organizavo ir įgyvendino 2016 m. balandžio 20–24 d. 

Kijeve (Ukraina) ir rugsėjo 14–18 d. Lvove vykusio tarptautinio literatūros festivalio „Knygų 

Arsenalas“ programą. Festivalio renginius organizavo ir juose dalyvavo Centro specialistai Gintarė 

Jakubonienė, Eugenijus Peikštenis, Edita Jankauskienė ir  dr. Darius Juodis. Kijeve balandžio 20–

24 d. buvo pristatyta Juozo Lukšos atsiminimų knyga „Partizanai“ ukrainiečių kalba ir eksponuota 

Centro kilnojamoji paroda ukrainiečių kalba „Ir jie mokėjo džiaugtis“. Rugsėjo 14–

18 d.Tarptautinėje knygų mugėje Lvove (Ukraina) renginys buvo skirtas Lietuvos ir Ukrainos 

pokario laisvės kovotojams. Specialiai Lvovo knygų mugei išleistas „Liongino Baliukevičiaus – 

partizano Dzūko dienoraštis“ ukrainiečių ir rusų kalbomis, eksponuota Centro kilnojamoji paroda „Karas po 

karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“. 
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Sausio 11–16 d. Centro viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė, GRT departamento Istorinių 

tyrimų programų sk. vedėja Edita Jankauskienė dalyvavo Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde 

(Vokietija) renginiuose, skirtuose Laisvės gynėjų dienos (1991 m. sausio įvykių) 25-mečiui ir 

pristatė Centro kilnojamąją parodą „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“. 

Susitikime su Berlyno Hohenschonhauseno memorialo direktoriumi dr. Hubertu Knabe aptartos 

tolesnio bendradarbiavimo galimybės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Kilmojamosios parodos pristatymas ir paskaita 

Vasario 16-osios gimnazijoje 

 

Kovo 14 d. Tautos atminties instituto ir Bialystoko universiteto Teisės fakulteto organizuotoje 

konferencijoje „Valstybiniai nusikaltimai iš istorinės ir dabarties perspektyvos“  Darius Juodis skaitė 

pranešimą  „Stalinizmo nusikaltimai Lietuvoje 1944–1953 metais“ . 

Balandžio 20–22 d. Lenkijos Tautos atminties instituto ir Vyriausioji valstybės archyvų direkcijos 

organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Polonika užsienio institucijose“ pranešimą skaitė 

vyresnysis programų specialistas dr. Juozas Banionis.  

Gegužės 24–26 d. Budapešte (Vengrija) rengtame organizacijos „Europos atminties ir solidarumo 

tinklas“ kasmetiniame tarptautiniame simpoziume Centro specialiųjų tyrimų skyriaus vyresnysis 

specialistas Marius Ėmužis ir vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė pristatė 

Centro veiklą.  
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Europos atminties ir solidarumo tinklo tarptautinis simpoziumas  

 

Gegužės 31 d.–birželio 1 d. Barselonoje (Ispanija) vykusioje konferencijoje „Europos 

pilietiškumas iššūkių laikotarpiu“ dalyvavo GRT departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus 

vedėja Edita Jankauskienė. Konferencija buvo organizuojama Europos Komisijos pagal Europos 

Sąjungos programą „Europa piliečiams“. Renginyje dalyvavo ES programoje „Europa piliečiams“ 

paraiškas teikiančių ir pagal šią programą finansuojamus projektus vykdančių organizacijų atstovai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencija Barselonoje 
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Birželio 12–30 dienomis Centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė Australijos 

Lietuvių bendruomenės (ALB) Krašto valdybos kvietimu  lankėsi Australijoje, skaitė paskaitas: 

Melburno Lietuvių namuose, Kamberoje Pabaltiečių ištrėmimų minėjime, Sidnėjuje „Dainavos“ 

lietuvių klube. Griffith universiteto sociologų kvietimu lankėsi Universiteto Socialinių ir kultūros 

tyrimo centre ir skaitė pranešimą apie lietuvių laisvės kovas XX a. antroje pusėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaita Sidnėjuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimas Pabaltiečių ištrėmimų minėjime Kamberoje 
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Kvietimas į seminarą 

 

Birželio 22–25 d. Komunistinių nusikaltimų ir rumunų emigracijos atminties tyrimo instituto 

(Rumunija, Râmnicu Sărat) organizuotoje  tarptautinėje konferencijoje „(Ne) išsakytos istorijos. 

Komunistinio režimo politinių kalinių šeimų išlikimo bei socialinės-profesinės integracijos 

strategijos Vidurio ir Rytų Europoje šeštajame ir septintajame dešimtmetyje“ pranešimą skaitė 

viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinės konferencijos akimirka 
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Birželio 28–30 d. Viljandyje (Estija) Europos atminties ir sąžinės platformos tarptautinėje 

konferencijoje „Totalitarizmas, deportacijos ir emigracija”) Monika Kareniauskaitė skaitė 

pranešimą „Aliyah fenomenas ir žydų judėjimas dėl teisės emigruoti į Izraelį: Sovietinės Lietuvos 

atvejis“. 

Rugpjūčio 25–30 d. kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suburta oficialia delegacija 

T.B. Burauskaitė dalyvavo Irkutske konferencijoje „Sibiro lietuviai: vakar, šiandien, rytoj“, skirtoje 

politinių represijų aukų reabilitavimo pradžios 60-mečiui Irkutske. Taip pat Ulan Udėje (Buriatija) 

susitikime su lietuvių bendruomene, išklausė lietuvių problemas dėl pilietybės, statuso įforminimo. Buvo 

aplankytos masinių žudynių vietos, kuriose ilsisi ir lietuvių palaikai, lietuvių tremtinių kapinės. 

Konferencijoje T.B. Burauskaitė perskaitė pranešimą „Lietuvių atsiradimo Sibire istorija: lietuvių likimai“. 

 

Delegacija laukia priėmimo pas Irkutsko miesto merą 
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Paminklas represuotiems lietuviams prie katalikų bažnyčios Irkutske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryžius lietuviams, žuvusiems masinių žudynių metu Povarichoje (Irkutsko r.) 
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Rugsėjo 20 d. vyko Centro ir Latvijos vyriausybinės komisijos SSRS okupacijos padarytai žalai 

nustatyti surengtas seminaras, skirtas Sovietų Sąjungos okupacijos žalos Baltijos šalyse nustatymo 

metodikos aptarimui. Latvijos ekspertų grupės specialistai  pristatė naują metodiką ir jos taikymo 

rezultatus.  Centro specialistai su latvių ekspertais diskutavo, kaip Latvijos patirtį būtų galima 

pritaikyti tiriant sovietinių okupacijų padarinius Lietuvoje. Aptartos bendradarbiavimo galimybės 

įvertinant Sovietų Sąjungos okupacijos žalą Baltijos šalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijos ekspertų 

žalos apskaičiavimo 

metodikos 

pristatymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijos ekspertų 

grupės specialistai 

 



25 

 

Spalio 17–18 d. Vienoje (Austrija) Liudvigo Boltzmano karo padarinių tyrimo instituto 

organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Migracija: pabėgimas-ištrėmimas-integracija“ 

Dr. Arūnas Bubnys skaitė pranešimą „Ostlando reicho komisariato prievartiniai darbininkai 

Austrijoje 1941–1945 m.“. 

 

Lapkričio 5 d. kartu su Konrado Adenauerio fondu organizuotas tarptautinis seminaras „Atsiminti 

sovietines represijas“ skirtas sovietinių represijų tyrimui po 25 metų. Seminare dalyvavo istorikai iš 

Armėnijos, Baltarusijos, Gruzijos, Lietuvos, Lenkijos, Moldavijos, Rusijos, Ukrainos ir Vokietijos. Centro 

specialistai pristatė per 25 metus atliktų darbų apžvalgą (Pranešimus skaitė T. B. Burauskaitė, D. Lauraitienė, 

E. Jankauskienė). Seminaro dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Tuskulėnų memorialiniame 

komplekse vykdoma edukacine programa, dalyvauti ekskursijoje ir aplankyti koplyčią-

kolumbariumą. Vėliau Konferencijų salėje vyko diskusija dėl tolimesnio šio seminaro pratęsimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro „Atsiminti sovietines represijas“ dalyviai 

 

Lapkričio 24-26 d. Metiniame Europos atminites ir sąžinės platformos susitikime, Kijeve (Ukraina) 

Centro veiklą pristatė Centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir viešųjų ryšių 

specialistė Monika Kareniauskaitė. Su Platformos vykdomąja direktore Dr. Neela Winkelmann 

sutarta 2017 m. metinę tarptautinę konferenciją surengti Vilniuje. 
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Europos atminties ir sąžinės platformos posėdis 
 

Gruodžio 2–3 d. Centro specialistai dalyvavo ir skaitė pranešimus Moldavijos Politinių represijų ir 

deportacijų aukų muziejus prie Moldovos nacionalinio istorijos muziejaus ir Moldovos valstybinio 

universiteto surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Atmintis kaip kultūrinis paveldas Lietuvoje ir 

Moldovoje. Tyrimų patirtis ir sovietinės okupacijos bei stalinizmo represijų aukų atminties 

išsaugojimas“ (Kišiniovas, Moldovos Respublika). Centro specialistai skaitė pranešimus apie KGB 

veiklą Lietuvoje (T.B. Burauskaitė), apie nacių ir sovietų okupacijų pasekmes Lietuvos gyventojams 

(E. Jankauskienė), okupacijų aukų atminimo išsaugojimą ir įamžinimą (G. Jakubonienė), apie Centro 

vykdomus archeologinius tyrimus ir edukacines programas (E. Peikštenis) Aptartos 

bendradarbiavimo galimybės Moldovos valstybinėje programoje „Totalitarinio komunistinio režimo 

Moldavijos SSR (1940–1941 m., 1944–1953 m.) tyrimai, aukų atminimas ir įamžinimas“ bei Centro 

kilnojamųjų parodų eksponavimas Kišiniove. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis   

su Moldovos nacionliniu istorijos muziejumi 

(2016-12-05 Nr 57R-7). 
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Gruodžio 2 d. Vienoje (Austrija) Liudvigo Boltzmano karo padarinių tyrimo instituto 

tarptautinėje konferencijoje „Prieš 25 metus: Sovietų Sąjungos griūtis 1991 m.“ dr. Darius 

Juodis skaitė pranešimą „KGB veiklos pabaiga Lietuvoje“. 

 

 

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

Rengiant įamžinimo projektus, statant paminklus, atminimo ženklus bei organizuojant renginius nuolat 

bendradarbiauta su LR ministerijomis (ypatingai Krašto apsaugos ministerija), įvairių Lietuvos vietų 

savivaldybėmis. 

 

Spalio 20 d. Kartu su Lietuvos mokslų akademija suorganizuota konferencija, skirta 

kompozitoriui, pedagogui ir visuomenės veikėjui Juliui Juzeliūnui atminti. Centro generalinė 

direktorė skaitė pranešimą apie J. Juzeliūno iniciatyvą įkurti Sąjūdžio komisiją stalinizmo 

nusikaltimus tirti, kuri Atgimimo metais sukaupė didžiulį liudijimų fondą apie sovietinio režimo 

vykdytas represijas, o vėliau jos pagrindu kūrėsi institucijos, tiriančios abiejų okupacinių režimų 

nusikaltimus, t.y. ir dabartinis Centras. 
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PASIRAŠYTOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS: 

Su Karo paveldo muziejumi „Atominis bunkeris“ (sutartis Nr. 57R-3), 2016-05-25 

Su Kauno Panemunės senelių namais (sutartis Nr. 57R-2), 2016-03-19 

Su Lietuvos dailies muziejumi  (sutartis Nr. 57R-1/V.9-41), 2016-03-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro generalinė direktorė  

T. B. Burauskaitė ir Lazdijų meras 

pasirašo sutartį 

 

Kitos sutartys pasirašytos su savivaldybėmis dėl paminklų, atminimo ženklų statymo ir atminties 

įamžinimo: 

• Sutartys su Lazdijų ir Šakių rajonų savivaldybėmis dėl 1949 m. vasario 16-osios signatarų 

Adolfo Ramanausko-Vanago ir Aleksandro Grybino-Fausto įamžinimo. 

• bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių rajono savivaldybe dėl paminklo nacistinio ir 

sovietinio okupacinių režimų aukoms atminti Pravieniškėse. 

• sutartis su Varėnos rajono savivaldybe dėl „Dainavos apygardos partizanų ir jų rėmėjų 

atminimo įamžinimo memorialiniame komplekse ir jo priegose“ (Merkinėje) atviro idėjos 

konkurso. 

• Parengta, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Alytaus miesto savivaldybe dėl paminklo 

Dainavos apygardos partizanams. 

 

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 Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras ir Radviliškio rajono savivaldybė. 
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CENTRO SPECIALISTŲ LIETUVOJE SKAITYTI PRANEŠIMAI  

 

Centro Memorialinio departamento darbuotojai iš viso surengė 25 susitikimus su savivaldybėmis, 

muziejais ir kitomis institucijomis, kuriuose buvo aptariami projektuojamųjų įamžinimo darbų eiga, 

etapai, rengėjų funkcijos bei atsakomybė. 

Centro darbuotojai dalyvavo mokslinėse konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, perskaitė 

48 pranešimus. Svarbesnieji iš jų: 

Dr. Arūnas Bubnys: 

Balandžio 6 d. pranešimas „Lenkų pogrindis Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais (1939-

1945) ir jo santykiai su kitais antinaciniais pasipriešinimo sąjūdžiais“, Vilniaus universiteto 

organizuotoje Trakinių partizanų akademinėje dienoje – konferencijoje „Vytis ir Erelis: ar mes 

XX a. viduryje kovojome skirtingas laisvės kovas?“ 

 

Balandžio 18 d. paskaita apie žydų antinacinį pasipriešinimą Lietuvoje 1941–1944 metais 

Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje. 

 

Gegužės 30 d. pranešimas „Kupiškio žydų bendruomenės sunaikinimas 1941 metais“ Kupiškio 

etnografijos muziejaus ir Povilo Matulionio progimnazijoje vykusioje tarptautinėje 

konferencijoje „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“. 

 

Rugpjūčio 22 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos ir Panevėžio kraštotyros 

muziejaus organizuotoje konferencijoje „Istorijos ženklų skaitymo pamokos“ pranešimas „1941 

m. birželio sukilimas Panevėžio apskrityje“. 

 

Rugsėjo 16 d. pranešimas apie Holokaustą Lietuvoje Krakių gimnazijos organizuotoje 

konferencijoje ir Holokausto aukų minėjimo renginyje. 

 

Rugsėjo 19 d. pranešimas apie Holokaustą Lietuvoje Leipalingio kraštotyros muziejaus 

organizuotame seminare. 

 

Spalio 27–29 d. Kaune vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Lokalinė Holokausto raidos 

analizė nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse“ (Kauno IX forto muziejus) skaitė 

pranešimą „Užsienio šalių žydų žudynės Kauno IX forte 1941 metais“. 

 

Edita Jankauskienė: 

Rugpjūčio 22 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos ir Panevėžio kraštotyros 

muziejaus organizuotoje gyvosios istorijos konferencijoje „Istorijos ženklų skaitymo pamokos“ 

pranešimas „Sovietinės valdžios represinė politika: mirties nuosprendžių vykdymas 1944–

1947 m.“. 

 

Lapkričio 23 d. LGGRTC organizuotame seminare mokytojams „Okupuotos Lietuvos istorija“ 

pranešimas „SSRS NKVD-MVD-MGB-KGB įkalinimo įstaigų sistema Lietuvoje 1944–

1955 m.“ 
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Darius Juodis: 
Vasario 1 d. pranešimas apie partizaną Vytautą Gužą-Kardą Lietuvos politinių kalinių tremtinių 

sąjungos organizuotame minėjime, skirtame 1918 m. ir 1949 m. deklaracijų signatarams; 

 

Vasario 12 d. pranešimas apie partizaninį judėjimą, skaitytas konferencijoje „Susitikimai su 

istorija“ Visagino „Verdenės“ gimnazijoje;  

 

Vasario 15 d. Minaičiuose (Radviliškio r.) dalyvavo rengiant partizaninę rekonstrukciją 

renginyje, skirtame 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarams; 

 

Balandžio 6 d. Vilniaus universiteto organizuotoje Trakinių partizanų akademinėje dienoje – 

konferencijoje „Vytis ir Erelis: ar mes XX a. viduryje kovojome skirtingas laisvės kovas?“ 

pranešimas „Lietuvių ir lenkų partizanų (ne)bendradarbiavimas 1944–1946 m.“ 

 

Gegužės 5 d., Vytauto Didžiojo universiteto organizuotoje konferencijoje „Lietuvių spauda 

1940-1990-aisiais: idėjos ir kryptys“ pranešimas „Partizanų spauda: leidėjai ir leidimo 

aplinkybės“.  

 

Gegužės 7 d. pranešimas apie antisovietinę rezistenciją, skaitytas LPKTS Jaunosios kartos 

sąskrydyje Ariogaloje (Raseinių r.) 

 

Rugsėjo 29 d.  Centro organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šaltojo karo 

pradžia Rytų ir Vidurio Europos šalyse“  pranešimas  „Vakarų šalių žvalgybų siekiai sovietų 

Lietuvoje šaltojo karo pradžioje“. 

 

Rugpjūčio 5–6 d  sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje paskaita apie partizanų slėptuves, 

dalyvauta partizaninės kovos ir gyvenimo rekonstrukcijoje. 

 

Monika Kareniauskaitė 

 

Gegužės 17 d. Seminare „Tremties istorijos: naujosios kartos refleksijos ir bendrystės potyriai“ 

(Šiaulių apskr. Povilo Višinskio viešoji biblioteka) pranešimas „Tremtinio sąvoka ir trėmimų 

samprata SSSR okupuotoje Lietuvoje: ideologiniai ir teisiniai aspektai“. 

 

Birželio 18 d. Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ XXVIII suvažiavime (Kauno r., 

Rumšiškės) pristatė Centro išleistą V. Pupelio knygą „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“. 

 

Lapkričio 23 d., Seminare mokytojams „Okupuotos lietuvos istorija“ paskaita „Lietuvos 

okupacijų „istorijos“: skirtingi istorijos pasakojimai ir jų integravimas edukaciniame procese“. 

 

Alfredas Rukšėnas, birželio 6 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime surengtoje diskusijoje 

„Klausimai ir atsakymai po 75 metų: žydų genocido vykdytojų skaičiai“. 

 

Juozas Banionis, balandžio 20–22 d. Tautos atminties instituto (IPN, Lenkija) tarptautinėje 

konferencijoje „Polonika užsienio institucijose – Lenkų politinės emigracijos istorijos 

tyrimai 1939–1990“ (Varšuva, Lenkija) pranešimas „Politinių kontaktų tarp lietuvių ir lenkų 

emigrantų ženklai 1940–1990 m.“. 
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Eugenijus Peikštenis gruodžio 2 d. Kišiniove (Moldova) vykusioje mokslinėje 

konferencijoje pristatė Genocido aukų muziejaus veiklą ir Centro vykdomus archeologinius 

tyrimus. 

 

Ramunė Driaučiūnaitė gegužės 18 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, 

gegužės 23 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje Kaune surengtuose 

minėjimuose, skirtuose 1918 m. ir 1949 m. signatarams paminėti skaitė pranešimą 

„1948 metų trėmimo operacija „VESNA“ („Pavasaris“) slaptuose vykdytojų dokumentuose ir 

autentiškuose tremtinių atsiminimuose“.  

 

 

 

V. MEMORIALINIO DEPARTAMENTO VYKDYTŲ PROGRAMŲ 

REZULTATAI 

 

EDUKACINĖ VEIKLA 

2016 m. edukacinėje veikloje iš viso dalyvavo 10 165 moskleiviai (Genocido aukų muziejuje 

ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse). 

  

Edukacinė programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“ 

Organizuotas nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. 

Jame dalyvavo 780 mokiniai. 

 Surengta 10 programos pristatymų Lietuvos mokyklose, kuriuose dalyvavo 625 moskleiviai. 

 Surengta 11 konkurso dalyvių darbų parodų. 

 

 

 

 

 

 

Evaldas Budrikis „Už laisvę, tėvynę ir 

šeimą“. 18 m., 12 kl. Skuodo r. Mosėdžio 

gimnazija 
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Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ baigiamasis vakaras 
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Edukacinė programa „ATVERTA ISTORIJA“ 

Dalyvavo 1341 moksleivis ir studentas. Iš viso pravesti 48 edukaciniai užsiėmimai 

Surengti 7 išvažiuojamieji edukaciniai užsiėmimai: Kupiškio Povilo Matulionio 

progimnazėje: „Sovietinės kasdienybės pilkuma“(2), Lentvario Versmės gimnazijoje: 

„Vėliavos, himno, herbo kitimas Lietuvos valstybingumo istorijoje“(1), LDK Didžiosios 

kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos organizuotoje stovykloje „Mes 

Lietuvai“ pravesti edukaciniai užsiėmimai: „Sovietinės kasdienybės pilkuma“ (1), 

„Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“ (1),  Aukštadvario gimnazijoje 

„Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“ (1) ir Daugų Vlado Mirono 

gimnazijoje „Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“(1). 

Parengta edukacinei veiklai skirta Lietuvos partizanų apygardų dėlionė (G. Urboniene, 

A. Tarabildienė). 

Demonstruota 26 seansai dokumentinių filmų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmima 
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ATMINIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

Programa „MEMORIALINIŲ VIETŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ 

INVENTORIZACIJOS IR SĄVADO SUDARYMAS“ 

Išanalizuota bei suvesta į duomenų bazę 37 objektai (paminklai, vietovės bei statiniai). 

Naujų vietovių ir statinių  paieška, jų  inventorizacija, lokolizacija ir fotofiksacija: suvestas 

21 objektas (paminklas, vietovės bei statiniai), nes tiek  pateikta pagal autorines sutartis. 

Kultūros paveldo departamentui parengta informacija apie 50 objektų (paminklų, vietovių 

bei statinių), susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistenciniu judėjimu.  

 

Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“ 

Remianti atsiminimų rankraščiais, enciklopedijomis, žinynais, informacija iš internetinių 

puslapių išnagrinėtos ir aprašyta 16 kalinimo lagerių grupių bei 42 kalinimo vietos, kuriose 

kalėjo Lietuvos piliečiai. Įrašyti 2 buvusių tremtinių prisiminimai audio ir video būdu  

Svetainėje patalpinti 58 kalinimo vietų aprašymai, vieša prieiga papildyta 5 ekspedicijų 

2015–2016 m. medžiaga, žiniasklaidos duomenimis papildyta 2009 m.–2010 m. ekspedicijų 

informacija. 

Parengti 65 straipsniai: tikslinti ir redaguoti 43 tremties vietų Buriatijoje aprašymai, parengti 

23 tremtinių laidojimo vietų Buriatijoje aprašymai. * 

Gautos 1534 fotografijos ir dokumentai. 

Pagal nuotraukų metrikas aprašytos 186 fotografijos, patikslintos vietos bei datos pagal 

pateikėjų ir buvusių tremtinių atsiminimus.  

 

Programa „GYVOJI ATMINTIS“ 

Įrašyti 5 istorijos liudininkų prisiminimai 

Iššifruota 120 val.  atsiminimų įrašų, parengti jų aprašai. Į duomenų bazę suvestos 412 

pirminės filmuotų atsiminimų laikmenos. Genocido aukų muziejui perduota 269 istorijos 

liudininkų prisiminimų įrašai. 
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MUZIEJINĖ VEIKLA 

 

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS 

Įsigyta naujų eksponatų: 401 vnt. 

Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų: 1712 vnt. 

Į rankraštines inventorines knygas įrašyta eksponatų: 134 vnt. 

Į kompiuterinę eksponatų apskaitos sistemą įvesta naujų eksponatų: 822 vnt.  

Pateikta konservavimui ir restauravimui pažeistų eksponatų: 28 vnt. 

 

  Genocido aukų muziejaus ekspozicija 

 

2016 m. eksponuotos 62 parodos.  

 

Birželio 8–rugpjūčio 14 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje 

eksponuota paroda „12-asis KILOMETRAS: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos 

piliečiai“. 
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Parengta paraiška UNESCO Pasaulio paveldo komitetui 

Balandžio 28–29 d. Taline (Estija) vyko trečiasis trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos – darbo grupių susitikimas paraiškai dėl dokumentų ant beržo tošies įtraukimo į UNESCO 

Pasaulio paveldo registrą rengti. Paraiška „Baltijos kolekcija: laiškai ant beržo tošies, rašyti Sibire 

1941–1965 m.“ UNESCO Pasaulio paveldo komitetui buvo perduota 2016 m. gegužės 30 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Paraiškos rengėjai 
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RENGINIAI TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIAME KOMPLEKSE 

Organizuoti renginiai valstybinių švenčių dienomis ir kitomis progomis, dalyvauta festivaliuose 

„Open House“, „Muziejų naktis“, projekte „Ne-Miegantys rajonai“.  

 

Iš viso vyko 22 renginiai, kuriuose dalyvavo 2615 žmonių. 

Ekspozicijų lankomumas: 6264 lankytojai, iš jų: 

• Ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ apsilankė 3421 lankytojas 

(iš jų 897 individualiai ir 2524 organizuotomis grupėmis) 

• Koplyčioje-kolumbariume apsilankė 2843  lankytojai. 

 

Balandžio 23–24 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčia-kolumbariumas 

dalyvavo atviros architektūros savaitgalyje „Open House Vilnius“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 21 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas dalyvavo tarptautinėje akcijoje 

„Muziejų naktis 2016“. Beveik iki pat vidurnakčio lankytojai turėjo galimybę nemokamai aplankyti 

muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą, Panevėžio kraštotyros 

muziejaus kilnojamąją parodą „Algimanto partizanų apygardos istorija“. Taip pat visi norintieji 

galėjo žaisti protų mūšyje „Okupuotos Lietuvos istoriją pažink kitaip“. Renginių programą užbaigė 

įspūdinga naktinė ekskursija, kurios metu lankytojai, laikydami uždegtas žvakes, klausėsi įdomaus 

gidės pasakojimo apie Memorialinį kompleksą. Vėliau žvakės buvo padėtos koplyčioje-

kolumbariume, kur ilsisi 1944–1947 m. sovietinių represinių struktūrų nužudyti asmenys. 
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Rugsėjo 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko režisieriaus Manto 

Kvedaravičiaus filmo „Mariupolis“ (2016 m.) peržiūra. Renginys – projekto „Ne-miegantys rajonai“ 

dalis. 
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Rugsėjo 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse buvo minima Tuskulėnų aukų 

atminimo diena. Tuskulėnų aukos buvo pagerbtos iškilminga ceremonija, pristatyta menininkės iš 

Jungtinių Amerikos Valstijų Inos Kozel instaliacija „Karo nuotaka–našlė“, esanti koplyčioje-

kolumbariume. 

 

Inos Kozel instaliacija „Karo nuotaka – našlė“ 
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VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMAS  

TUSKULĖNŲ MEMORIALINIAME KOMPLEKSE 

 

Tęsiamas investicinio projekto eksopozicinės dalies „Projektas – homo sovieticus“ įrengimas.  

Nuolat vyko konsultacijos su kitų Centro  padalinių darbuotojais,  Istorijos instituto specialistais, kitų 

Lietuvos institucijų ekspertais dėl ekspozicijos temų atskleidimo ir vizualinio pateikimo. Viso įvyko 30 

konsultacinių susitikimų. 

Kartu su Subtiekėju (subrangovu) ,,MultimediaMark“ parengti raktinių eksponatų įgarsinimai lietuvių kalba. 

Sukurtas teminių salių: „Sovietinė kultūra“, „Tradicinių moralės ir etikos normų erozija“, „Sovietinė 

kasdienybė“, „Religija sovietmečiu “ ir „Tautinio tapatumo transformacija“ istorinis scenarijus. Nutarta kur 

bus kokia salė (pagal temas), kaip išdėstytos potemės. Pagal architekto Dariaus Baliukevičiaus teminių salių 

(5 salės) išdėstymo siūlymus parinkta potemių lokalizacija bei istorinio scenarijaus vizualizacija.  

Toliau atrenkama medžiaga ir ieškoma eksponatų  5 teminėms salėms. Per 2016 metus  būsimos ekspozicijos 

temoms iš privačių asmenų ir valstybinių institucijų gauta: 

Iš asmenų: 250 vnt. daiktų ir  920 vnt. skaitmeninių vaizdų.Iš institucijų: 14 vnt. eksponatų ir 537 vnt. 

skaitmeniniai vaizdai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiminimų alėjos fragmentas 
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ĮAMŽINIMO DARBAI IR PROJEKTAI 

Per 2016 metus pastatyti 22 objektai: 

2 paminklai, įrengta 15 atminimo ženklų, 5 atminimo lentos. 

Parengti ir įgyvendinti 3 pažintiniai maršrutai, 8 informciniai stendai. 

 

MEMORIALINIAI ŽENKLAI (PAMINKLAI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 

16 d. deklaracijos signatarui Vytautui Gužui-Kardui Kazliškyje 

Rokiškio rajone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 

16 d. deklaracijos signatarui Aleksandrui Grybinui-Faustui 

Lukšiuose Šakių rajone. 
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ATMINIMO ŽENKLAI 

Dainavos apygarda 

Alytaus r. Aleksandravos k. 1948-07-01 4 žuvusiems Dzūkų rinktinės Margio grupės štabo 

nariams. 
 

Kęstučio apygarda 

Klaipėdos r. Rusinų k. 1951-01-13 žuvusiam Butigeidžio rinktinės Dariaus rajono Rambyno-

Pilies  būrio partizanui. 

Raseinių r. Užkalnupio k. 1951-10-21 3 žuvusiems  Birutės rinktinės Algimanto būrio 

partizanams. 

 

Tauro apygarda 

Kalvarijos sav. Tabarų k. 1947-03-03 žuvusiam Vytauto rinktinės IV kuopos vadui Valentai-

Ožiui ir Tarprubežių k. 1946-03-17 žuvusiems 5 partizanams. 

Marijampolės r. Trakiškių k. 1946-09-02, 1946-02-16, 1947-10-24 žuvusiems partizanams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyčio apygarda 

 

Kėdainių r. Steponavos k. 1951-04-29 žuvusiam Vyčio apygardos partizanui. 

Panevėžio r. Banionių k. 1951-09-13 žuvusiam  Tamošiūno-Simo būrio partizanui. 

Panevėžio r. Ažagų miške 1946-02-13  7 žuvusiems LLA Šiaurės apygardos partizanams. 
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Vytauto apygarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos r. Ažvinčių girioje 1951-01-27 žuvusiems Lokio rinktinės vadui P. Račinskui-Žaibui ir jo 

adjutantui S. Purui. 

 

Žemaičių apygarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažeikių r. Senmiestės k. Durpyne užkastiems 1947 m 5 žuvusiems Alkos rinktinės Žaibo būrio 

partizanams. 

Plungės r. Mažiavų k. 1946-10-01 žuvusiems 4 Kulių kuopos partizanams. 

Plungės r. Rapšaičių  miške 1945-08-03 palaidotan  LLA Žemaičių legiono partizanui. 
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Plungės r. Platelių girininkijos  2045 kvartale, Sklypaičių k. 1952-07-07 2 žuvusiems Alkos 

rinktinės Alsėdžių būrio partizanams.  

Klaipėdos r. Pakalniškių k. buvusioje Antano Norvilo sodyboje žuvusiems partizanams atminti 

(atstatytas suniokotas ženklas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šakių r. Lukšių sen. Kuprių k. Aleksandro Antano Grybino-Fausto gimtojoje sodyboje. 
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ATMINIMO (MEMORIALINĖS) LENTOS 

Klaipėdos geležinkelio stoties teritorijojeįrengta atminimo lenta 1948-1951 metų Lietuvos 

gyventojų tremčiai į Sovietų Sąjungos gilumą atminti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kėdainių r. Akademijos gyvenvietės vandentiekio bokštas. Atminimo lenta Dotnuvos . 

mokiniams, 1956 m. Velykų rytą bokšte iškėlusiems Trispalvę. 

 

S. Nėries g. 4, Klaipėdoje, buvęs MGB vidaus kalėjimas. Atminimo lenta 1946–1953 metais 

kalintiems ir kankintiems kovotojams už Lietuvos laisvę. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisvės g. 10, Mažeikiai. Atminimo lenta prie Merkelio Račkausko gimnazijos pastato 

buvusiems gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę.  
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Telšių katedroje atminimo lenta  sovietų represuotiems ir nužudytiems vyskupams, kunigams ir 

vienuoliams atminti.  

 

PAŽINTINIAI MARŠRUTAI, INFORMACINIAI STENDAI: 

 

Informacinis stendas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 

signatarui Aleksandrui Grybinui-Faustui Lukšiuose Šakių rajone. 

Informacinis stendas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 

signatarui Vytautui Gužui-Kardui Kazliškyje Rokiškio rajone. 

Pažintinis maršrutas ,,Obelių krašto partizanų takais“, kuriame įrengti 3 informaciniai stendai. 

Pažintinis maršrutas ,,Rūdšilio partizanų takais“, kuriame įrengtas 1 informacinis stendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažintinis maršrutas ,,Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Liongino Baliukevičiaus-Dzūko kovų 

takais“, kuriame pakoreguota 1 informacinio stendo medžiaga ir įrengtas 1 naujas  informacinis 

stendas. 
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VI. LEIDYBA 

 
IŠLEISTI LEIDINIAI 

 
                                                                                                                                                                                    2 lentelė 

 

Eil. Nr. Leidinio pavadinimas Apimtis spaudos lankais 

Planiniai leidiniai 

1. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2016, 1 (39) 9,5 

2. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2016, 2 (40) 10,5 

3. Juozo Prapiesčio rinktinė „Amalo uogos“ 19 

4. 
Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo 

belaisviai Lietuvoje“ anglų kalba 
4 

5. 
Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo 

belaisviai Lietuvoje“ vokiečių kalba 
4 

6. Ona Bujevičiūtė-Padvarietienė „Sumokėta jaunyste“ 16,5 

7. 
Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis rusų 

kalba 
15 

8. 
Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo 

belaisviai Lietuvoje“ lietuvių kalba 
24,5 

Kartotiniai leidiniai 

1. 
Nuotraukų rinkiniai „Partizanas Juozas Lukša. Gyvenimo ir 

kovos kelias“ lietuvių, anglų ir rusų kalbomis 
9 

2. Kazimierz Sakowicz „Panerių dienoraštis“ 13 

3. Genocido aukų muziejaus katalogas anglų kalba 5 

Iš viso 130 
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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 Vilniuje ir Kaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus knygų mugėje (2016-02-25-28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacijos organizuotoje kalėdinėje 

   knygų mugėje (2016-12-02–04) 
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Dalyvauta 2 proginiuose renginiuose viešinant ir platinant Centro knygas:  

Politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ (2016-08-06),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poitinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ (2016-08-06) 

 

 

„Sostinės dienose“ Vilniuje (2016-09-02–04)  
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Buvo surengti 5 Centro išleistų knygų pristatymai:  

 

2016-02-24 Kartu su Lietuvių katalikų mokslo akademijos atstovais pristatyta knyga „Iš sovietinės patirties į 

laisvės erdvę“ Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje 
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Kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija  

pristatyti B. Kemeklio-Keršto atsiminimai  

„Nesipriešinti genocidui negalėjom“ 

17-ojoje Vilniaus knygų knygų mugėje  

2016-02-25 

 

 

 

Vytauto Pupelio knygos  

„Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“ pristatymas 

Rumšiškėse XXVIII-asis Lietuvos politinių kalinių ir  

tremtinių bendrijos „Kolyma“ suvažiavimo metu 

2016-06-18  
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J. Prapiesčio rinktinės „Amalo uogos“  

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje pristatymas 

2016-11-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Bujevičiūtės-Padvarietienės  

atsiminimų knygos „Sumokėta jaunyste“  

Sostinės kalėdinėje knygų mugėje pristatymas 

2016-12-03 
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VII. PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) 

TEISIŲ KOMISIJOS 2016 m. VEIKLA 

 

Surinkti 6 komisijos posėdžiai, kurių metu išnagrinėta 586 prašymai 

 

Pretendentų į teisinį statusą prašymų išnagrinėjimo suvestinė 
 

                                                                                                                                                                   3 lentelė   

 

Teisinis statusas Pasiūlyta 

pripažinti 

Pasiūlyta 

Nepripažinti 

Pagaminta teisinio 

statuso pažymėjimų 

Kario savanorio teisinis statusas   42     6  17 (žuvusių partizanų, 

nesant šeimos narių, 

pažymėjimai negaminami) 

Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas 

 

 

 

Iš viso 

  42 

 

 

  

  84 

  15 

 

    

   

  21 

 48 (dalis iš 2015 m. 

pabaigos) 

 

  

65 

Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis 

statusas: 

   

   Politinio kalinio 

   Tremtinio 

   Perkeltojo asmens  

   Nukentėjusio asmens 

   Buvusio beglobio vaiko 

   Afganistano karo dalyvio 

  

392 

 

    5 

212 

    9 

104 

    4 

  58 

  

   89 

     

    2 

  65 

    3 

   15 

    3 

    1 

 

 

 

 

549 (kartu su išduotais 

vietoje prarastų pažymėjimų) 

 

Iš viso 476  110 614 
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VIII. LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS 

TYRIMO CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2016 M. 

 

 

1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) programos 

„Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“ vykdymui 2016 m. gavo ir 

panaudojo:  

 

1.1. 2.129.960,28 Eur asignavimų iš Valstybės iždo, iš jų: 

– 1.902.599,26 Eur valstybės biudžeto lėšų iš patvirtintos 1.902.601,00 Eur 2016 m. išlaidų 

sąmatos (t.y. 265.949,69 Eur daugiau nei 2015 m.); 

– 227.361,02 Eur specialiųjų pajamų įmokų lėšų iš patvirtintos 276.600,00 Eur 2016 m. išlaidų 

sąmatos (t.y. 47.055,71 Eur daugiau nei 2015 m.); 

 

1.2. 18.000,00 Eur iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pagal biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis (Istorinės atminties puoselėjimo 2016 metų projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 531, 16 punktas), iš jų: 

– 8.000,00 Eur įgyvendinti projektą „Kilnojamoji paroda, skirta „Vilko vaikams“ (Antrojo 

pasaulinio karo pabaigoje iš Sovietų Sąjungos užimtos Rytų Prūsijos teritorijos į Lietuvą 

bėgusiems vokiečių tautybės vaikams) atminti“; 

– 10.000,00 Eur įgyvendinti projektą „Archeologiniai tyrimai buvusio Macikų karo belaisvių 

lagerio vietoje Armalėnų kaime, Šilutės rajone“. 

 

1.3. 2.215,93 Eur panaudota Kitų lėšų: 

 

Centro ir jo struktūrinių padalinių 2016 m. išlaidos detalizuojamos 4 priede 
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SPECIALIOSIOS LĖŠOS 2016 M.  

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2016 m. į Valstybės Iždo sąskaitą 

įmokėjo 249.796,29 Eur gautų įplaukų už suteiktas paslaugas, o atgal programos vykdydui atgavo ir 

išleido 227.361,02 Eur. Kadangi šios išlaidos įeina į aukščiau pateiktos lentelės sudėtį, 4 lentelėje 

pateikiama įmokėtų specialiųjų pajamų įmokų suvestinė pagal rūšis: 

 
                                                4 lentelė  

                                                                                                                                                                                                                             (eurais) 

Specialiųjų pajamų įmokų rūšis 2016 m. įmokos 

Įmokėta įplaukų už parduotus Centro leidžiamus leidinius 22.865,66 

Įmokėta įplaukų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų 

rimties parko memorialinio komplekso paslaugas 226.930,63 

Iš viso gauta specialiųjų pajamų įplaukų 2016 m. 249.796,29 

Nepanaudotų spec. pajamų likutis 2016-12-31 d., iš viso: 49.367,77 

 

 

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR  

REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  

SPECIALISTŲ,  

DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS  

ATLYGINIMAI 2016 m. 

 
                                                                                                                                                     5 lentelė 

Pareigybė 

2016 m. 

vidutinis 

atlygini-

mas, 

neatskai-

čius 

mokesčių 

Pareigybių 

skaičius 

Išsilavinimas 

Mokslų 

daktaras 

Aukštasis 

universitetinis 

Aukštasis 

neuniversi-

tetinis 

Spec. 

vidurinis 

Vedėjas 850,45 5   5     

Vyriausieji 

specialistai 511,57 62,25 5 46,25 4 7 

Vyresnieji 

specialistai/spe-

cialistai 422,01 42,5 1 32 2 7,5 

Darbininkai 370,78 15,5   1 1 13,5 
 

Plačiau žr. 4 priedą 
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IX. PRIEDAI 

 

1 PRIEDAS 

 

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS DEPARTAMENTO ISTORINIŲ 

TIRIAMŲJŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

Istorinių tyrimo programų skyrius (tiriamąjį darbą dirbo 14 etatinių darbuotojų ir 1 – pagal 

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

parengė ar paskelbė 15 straipsnių, periodinio žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ du numerius (20 

sp. lankų, jame paskelbta 11 straipsnių, 1 studentų studija). 

Išleisti 3 leidiniai. 

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.  

Vykdant programą „Nacistinė okupacija 1941–1944 m.“ rengtos monografijos 

„Lietuvių policijos batalionai 1941–1945 metais“,  

„Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.“; 

„Raudonosios armijos 16-ojo lietuviškoji šaulių divizija ir jos kovos kelias Vokietijos-

SSRS karo frontuose (1941–1945)“; 

knyga „Lietuvos gyventojai žydai Štuthofo koncentracijos stovykloje (1943–1945 m.)“. 

Monografijai, skirtai Kauno TDA, 2-ojo PPT batalionų karių kolektyvinei biografijai paskelbti 

10 straipsnių,  

perskaityti 8 pranešimai konferencijose ir kituose renginiuose.  

Programoje „Lietuvos sovietizacija 1940–1941 m., 1944–1988 m.“ Išleisti 3 V. Tininio parengti 

leidiniai: „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944–1949 m.“, 

„German and axis Prisoners of War in Lithuania in 1944–1949“, „Kriegsgefangene 

Soldaten des nationalsozialistischen Deutschland und seiner Verbündeten in Litauen 

1944–1949“. 

rengtas publikavimui leidinys „Pabėgimai į Vakarus“;  

paskelbti 5 straipsniai, 2 recenzijos; perskaityti 8 pranešimai konferencijose ir kituose 

renginiuose. 

Vykdant programą „Antisovietinis pasipriešinimas 1944–1953 m.“ rengti publikavimui 

leidiniai: Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis: atlasas, D. 2; 

parengtas kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) dokumentų rinkinio serijos 

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

„Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“;  

knyga apie partizanų uniformas, atpažinimo ženklus, ekipiruotę;  

leidinys „Partizanų sričių, apygardų ir rinktinių vadovybė“; 

paskelbti 3 straipsniai; perskaityta 13 pranešimų konferencijose ir kituose renginiuose. 

Vykdant programą „Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 1954–1988 m.“ paskelbti 4 

straipsniai.  

Vykdant programą „KGB veikla Lietuvoje“ perskaitytas 1 pranešimas konferencijoje. 

Programoje „Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose“ rengta knyga „Lietuvos laisvinimas 

Vakaruose po Helsinkio“; 

parengti 4 straipsniai, perskaitytas 1 pranešimas konferencijoje. 
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Vykdant programą „Lenkijos aneksuota Rytų Lietuva 1920–1939 m.“ parengtas 1 straipsnis, 

perskaitytas 1 pranešimas konferencijoje. 

 

 

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 totalitarinių režimų aukų atminimą. 

Tarptautiniai projektai, bendri moksliniai tyrimai ir leidiniai: 

Vykdant LGGRTC ir Lietuvos kariuomenės bendrą projektą „Bandymai prasiveržti pro 

geležinę uždangą“ rengta knyga „Pabėgimai į Vakarus“; 

Plečiamas bendradabiavimas su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) rengiant parodas ir  

publikuojant archyvinius dokumentus apie lietuvių ir lenkų pokario pasipriešinimo judėjimą. Kartu su IPN 

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

asis tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ ir pateiktas publikavimui. 

2016 m. buvo vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas organizuojant visuomenei 

aktualias konferencijas, edukacinius ir kitus renginius. 5 skyriaus darbuotojai dalyvavo 30-ies  

konferencijų, seminarų ir renginių darbe, perskaitė 32 pranešimus. 

Organizuotos 2 mokslinės konferencijos: 

2016 m. rugsėjo 29 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Šaltojo karo pradžia Rytų ir 

Vidurio Europos šalyse“. Ji vyko Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. Dalyvavo 

mokslininkai iš Austrijos, Rusijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Lietuvos; 

2016 m. spalio 20 d. kartu su Lietuvos mokslų akademija suorganizuota konferencija, skirta 

kompozitoriui, akademikui, pedagogui ir visuomenės veikėjui Juliui Juzeliūnui atminti. 

Dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir renginiuose: Vienoje (Austrija}, Moldavijoje, 

Tautos atminties instituto (IPN, Lenkija) ir Bialystoko universiteto (lenkija) Teisės fakulteto 

organizuotoje konferencijoje „Valstybiniai nusikaltimai iš istorinės ir dabarties perspektyvos, 

Australijos Griffith Universitete Brisbane, susitikimuose su lietuvių bendruomenėmis Irkutske ir 

Ulan Ude (Buriatijoje). 

Dalyvauta partizaninės kovos rekonstrukcijose: Minaičiuose (Radviliškio rajone) vykusiame 

renginyje, skirtame 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarams; organizavimas ir dalyvavimas 

partizanų gyvensenos rekonstrukcijoje, kuri buvo pristatyta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 

visuomenės vienybės dienos proga Vilniuje ir Varėnos rajone organizuotoje šventėje; partizaninės 

kovos ir gyvenimo rekonstrukcijoje sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje 

Departamento darbuotojai taip pat dalyvavo 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 susitikimuose su Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, 

Vokietijos, Ispanijos, Austrijos, Suomijos, Moldovos, Ukrainos istorijos specialistais, diplomatais ir 

politikais. Buvo tęsiamas ir plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas: su Latvijos valstybiniu 

archyvu, Latvijos okupacijos muziejumi, Latvijos universiteto Latvijos istorijos institutu, Gdansko 

Antrojo pasaulinio karo muziejumi (Lenkija), Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN), Ludwigo 

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

institutu (Vokietija), Berlin-Hohenschönhausen memorialu (Vokietija), Helsinkio universitetu, 

Moldovos Politinių represijų ir deportacijų aukų muziejumi prie Moldovos nacionalinio istorijos 

muziejaus, Moldovos valstybine programa „Totalitarinio komunistinio režimo Moldavijos SSR 

(1940–1941 m., 1944–1953 m.) tyrimai, aukų atminimas ir įamžinimas“, Moldovos valstybiniu 

universitetu, „Memorial“ draugijos Moksliniu, informaciniu ir švietimo centru (Rusija), Europos 
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Komisija (Europos Sąjungos programa „Europa piliečiams“), Ukrainos istorijos, tyrimo institucijų 

atstovais. Tarptautiniai kontaktai yra palaikomi nuolat – keičiantis informacija, dokumentine 

medžiaga, organizuojant bendras konferencijas, palaikant kitus dalykinius kontaktus. 2016 m. 

LGGRTC generalinės direktorės buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Moldovos Politinių 

represijų ir deportacijų aukų muziejumi prie Moldovos nacionalinio istorijos muziejaus. Australijos 

lietuvių bendruomenės kvietimu skaitytos paskaitos Melburne, Kamberoje ir Sidnėjuje, dalyvauta 

Griffith universiteto  organizuotame seminare.  
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PARENGTAS ŽURNALO „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“ NR. 1 (39) ir 2(40)  

 

Recenzavimo ir redagavimo darbų organizavimas (A. Bubnys) 

 

„Genocidas ir rezistencija“ Nr. 1 (39), 9,5 sp. l. 

Straipsniai: 

N. Maslauskienė, „Lietuvos komjaunimo sudėtis 1940 m. birželio –1941 m. birželio mėn.“, 

32 p. 

A. Rukšėnas, „Jono Noreikos-generolo Vėtros biografijos kontroversijo“, 26 p. 

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

(1944–1953 m.), 19 p. 

D. Indrišionis, „Mirties bausmė Lietuvos SSR 1950–1990 m.: teisiniai pagrindai ir periodizacija“, 16 p. 

V. Stravinskienė, „Etniniai lietuvių ir lenkų santykiai Rytų ir pietryčių Lietuvoje 1960–1985 m.“, 15 

p. 

Studentų studija: 

M. Šikšnianas, „Tarp masės ir individo. Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1945 m.“, 18 p. 

Atmintis: 

A. Vitkus, Ch. Bargmanas, „1941 m. žydų žudynių Gargžduose paslaptis dar galutinai 

neatskleista“, 9 p. 

 

„Genocidas ir rezistencija“ Nr. 2 (40), 10,5 sp. l. 

Straipsniai: 

T. Jaskelevičius, „Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiaus 1941 m. Birželio sukilimo dalyvių 

likimai“, 21 p. 

J. Braslauskas, „Gyventojų aprūpinimas ir kasdienis gyvenimas nacių okupuotoje Lietuvoje“, 

23 p. 

A. Petrauskienė, „Laisvės kovotojas ir vieta: kitoks partizanų vado Petro Bartkaus pasakojimas“, 17 

p. 

V. Klumbys, „Ezopo kalbos prielaidos ir formavimasis sovietinėje Lietuvoje“, 18 p. 

G. Ereminas, „Lietuvių šv. Kazimiero draugijos veikla Vilniaus krašte (1926–1940 m.)“, 33 

p. 

Atmintis: 

S. Buchaveckas, „Pažaislio valsčiaus (Petrašiūnų) sukilėliai 1941 m. birželį“, 16 p. 

 

Archyvinis analitinis darbas 

Rengiant mokslinius straipsnius ir istorinius atsakymus Lietuvos ypatingajame archyve buvo 

peržiūrėta iš viso 2763 bylos:  

LSSR NKVD–MVD, NKGB–MGB, skyrių agentūrinio-operatyvinio darbo medžiaga – 540 

archyvinių bylų, 402 baudžiamosios, 900 filtracinių bylų;  

VRM skyriuje – 82 bylos. 

Lietuvos centriniame valstybės archyve – 722 archyvinės bylos.  

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje – 17 bylų,  

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių kataloge – 51,  

Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje – 13,  

Lietuvos literatūros ir meno archyve – 36 bylos.  
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ARCHYVINIS VARDYNŲ SKYRIUS  

 

1. Vardyno Duomenų bazės formavimui atlikti darbai: 

 

1.1. V tomo 1-2 knygoms Duomenų bazė papildyta duomenimis iš baudžiamųjų bylų ir 

baudžiamųjų bylų kartotekos (BBK), iš tremties bylų, partizanų katalogo, iš gautų anketų 

ir kitų šaltinių – iš viso 16133 asmenys. 

 

1.2.Vardyno I, II, III, IV tomų duomenų bazės papildymai ir korektūra 869 asmenų iš 

archyvinių bylų, asmens anketų bei kitų šaltinių; 

 

2. Vardyno duomenų bazei pildyti surinkta, išanalizuota ir parengta informacija iš Lietuvos 

ypatingojo archyvo (LYA) dokumentų: 

 

2.1. Iš 1029 baudžiamųjų bylų surinkti duomenys ir užpildytos anketos: 2100 politkalinių 

ir partizanų. 

 

2.2. Iš 1820 tremties bylų surinkti duomenys ir užpildytos anketos 6359 tremtiniams. 

 

2.3. Patikrinti duomenys baudžiamųjų bylų kartotekoje ir surinkti duomenys apie 1095 

asmenis, Rezistentų teisių komisijos sudarytose bylose – 441 asmenį. 

 

3. Informacijos apie 382 partizanų skaitmeninimas iš prisiminimų, knygų, publikacijų. 

 

4. Naujai gaunamos informacijos iš įvairių šaltinių katalogavimas, patikslinimų ir papildymų 

išleistiems Vardynams įvedimas į katalogo korteles. 

 

5. Asmeniškai atvykus, telefonu ar elektroniniu paštu suteikta informacija 37-iems asmenims apie 

represuotus gimines, paruošti statistiniai duomenys bei nukentėjusiųjų asmenų sąrašai pagal 

užklausas. 
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2 PRIEDAS 

 

 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS  

VEIKLOS REZULTATAI 
 

Per 2016 metus, lyginant su 2015 metais, iš teisėsaugos ir kitų institucijų prašymų 

(pavedimų) gauta ženklai mažiau. Pažymėtina, kad prokuratūros ir policijos komisariatai visiškai 

nebesikreipė su pavedimais ikiteisminiuose tyrimuose baudžiamuosiuose bylose dėl nusikaltimų 

žmoniškumui, karo nusikaltimų, genocido. Taip pat sumažėjo vykdytų tyrimų (archyvinių duomenų 

paieška, aplinkybių nustatymas ir t. t.) dėl įvairių teisinių klausimų (pilietinių teisių atkūrimo ir kt.). 

Teisinės analizės grupės ištyrė ir parengė atsakymus į 42 paklausimus. 

 

 

2016 m. gautų prašymų (pavedimų) ir atsakymų suvestinė 
                                                                                                                                                                                   6 lentelė 

 

Institucija I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 2016 m. Iš viso 

gauta išsiųsta gauta išsiųsta gauta išsiųsta gauta išsiųsta gauta išsiųsta 

Prezidentūra, 

Seimas, 

Vyriausybė, 

ministerijos 

1 – – 1 1 1 1 1 3 3 

Lietuvos 

Respublikos 

prokuratūros 

– – 3 – – 1 – 3 3 4 

Apskričių, 

rajonų 

policijos 

komisariatai 

2 2 – 1 1 – 2 2 5 5 

Kitos – – – – – – 1 – 1 – 

SODRA 4 4 2 2 – – – – 6 6 

Centro 

padaliniai 

– 5 – 1 – 9 – – – 15 

Gyventojai 4 3 5 1 4 - 1 1 14 5 

Užsienio 

piliečiai 

– – 2 4 – – – – 2 4 

Iš viso 11 14 12 10 6 11 5 7 34 42 

 

Pagrindinės atliekamų tyrimų kryptys: 

• tyrimai, kuriuos inicijuoja okupacijų laikotarpiu represuotų arba kitaip nukentėjusiųjų 

asmenų palikuonys (tiesiogiai arba per įvairias institucijas) sprendžiant jų teisinės padėties po 

mirties bei įvairaus pobūdžio kitokius teisinius klausimus; 

• biografiniai tyrimai – represuotų, žuvusių, dingusių asmenų likimų nustatymas, 

gyvenimo faktų tikslinimas ir t. t. (pirmiausia – mirties bausme nuteistų ir Tuskulėnuose 

palaidotų asmenų veiklos tyrimai); 
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•  detalesni, gilesni ir platesni istorinių procesų (tremties, rezistencijos ir t. t.) reiškinių, 

faktų ir pan. tyrimai (vykdoma tyrimo programa „Partizaninio karo Lietuvoje žmonių 

nuostoliai“ ir kt.); 

• archyvinių dokumentų rengimas publikavimui (bendras projektas su Lenkijos IPN) 

bei įvairaus pobūdžio istorinės literatūros rengimas. 

 

Atliekant tyrimus peržiūrėta archyvinių bylų, vnt: 
               7 lentelė 

 

LYA 

baudžiamosios 

LYA 

operatyvinės, 

agentūrinės 

ir kt. 

LYA 

tremties 

LYA 

LKP 

skyriaus 

Lietuvos 

centrinio 

valstybės 

archyvo 

Centro 

archyvas 

Iš viso 

634 929 546 311 511 316 3247 

 

 

 

ATLIKTI TYRIMAI IR PARENGTI ATSAKYMAI AR/IR  ISTORINĖS 

ARCHYVINĖS PAŽYMOS 

 

Pagal ikiteisminių institucijų (prokuratūrų, policijos komisariatų) pavedimus atlikti tyrimai:  

dėl rastų kaulų Kėdainių m. Ruminių k. ribose - Kauno aps. vyriausiojo policijos 

komisariato Kėdainių r. policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriui (ikiteisminio tyrimo Nr. 

01-1-53376-16)  (I. Ėmužienė); 

dėl kalinių evakuacijos 1941 m. birželio mėn., mirties nuosprendžio  įvykdymo 1941-

06-24 prie Bigasovo glž st. (Baltarusija) keturiolikai Kauno kalėjimo Nr. 1 kalinių, tarp jų 

J. Jablonskio sušaudymo aplinkybės  - Kauno aps. VPK kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų 

tyrimo valdybos trečiajam skyriui (A. Tumavičius); 

dėl K. Buzo ir D. Petkevičiaus veiklos bei O. Petkevičienės (Šiugždenytės) nužudymo 

aplinkybių- Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentui (A. Tumavičius); 

         dėl lietuvių viešosios policijos Vilniaus m. 4-os nuovado vachmistro 

S. M. Valinavičiaus veiklos 1941–1944 m. ir jo represavimo – Generalinės prokuratūros 

Baudžiamojo persekiojimo departamentui, (A. Tumavičius); 

dėl Jono Palšio veiklos 1941 m. liepos-rugpjūčio mėn. – Generalinei prokuratūrai, 

(T. Jaskelevičius). 

 

Pagal kitų institucijų prašymus 

dėl italų kareivių žūties Rūdiškių k. apylinkėse 1944-01-01 - Italijos Respublikos 

ambasadoriui Lietuvoje (surinkti duomenys apie italų belaisvių, vežamų iš karo belaisvių stovyklų 

Vakarų Europoje į lagerius SSRS teritorijoje žūtį per diversiją geležinkelyje 1944-01-01, kurią 

įvykdė sovietų partizanų būrys „Keršytojas“), (A. Tumavičius). 

 

 

Parengtos pažymos, istorinių tyrimų rezultatai: 

V. Abušovienė parengė pažymas:  dėl brolių H. Bikulčiaus ir B. Bikulčiaus, S. Stunžėno, 

J. Smalinsko Br. Vaivados,  

E. Žilytė – „Įvykiai Babtuose 1941 m. vasarą“; dėl J. Laurinavičiaus veiklos; 

V. Ančerevičienė – dėl B. Sudeikio, J. Stokės; dėl K. Žilinsko, priklausiusio Tėvynės 

apsaugos rinktinei, likimo. 
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B. Šeškaitė – „Tauro apygardos Vytenio būrys“; ištyrinėjo P. Valotkos, K. Novicko, 

A. S. Gustaičio, V. Barono, J. Bekampio, A. Žukausko, P. Raižio biografijas. 

T. Jaskelevičius – dėl J. Noreikos veiklos; „Apie 1941 m. įvykius Pumpėnuose“; 

A. Tumavičius parengė pažymas „Viešosios lietuvių policijos veikla Vilniuje 1941–

1944 m.“, „Lietuvos gyventojų represavimas 1940–1941 m.“, „Mirties bausmių praktika Tauro 

apygardos „Geležinio Vilko“ rinktinėje“; tyrė Ribakovo suėmimo Antrojo pasaulinio karo metais ir 

kalinimo faktus. 

I. Ėmužienė atliko tyrimus dėl Bernardo Jagmino veiklos ir likimo, dėl Juozo 

Junkaičio žūties aplinkybių. 

 

Tyrimo programa. „Partizaninio karo Lietuvoje žmonių nuostoliai“ 

Išsamiai tiriama visa archyvinė medžiaga, renkami papildomi duomenys apie įvykius 

1944–1954 metais. Tyrimo tikslas – nustatyti  įvairiomis aplinkybėmis nužudytųjų gyventojų 

skaičių, nustatyti žūčių aplinkybes. 

Įvykius Alytaus aps. analizuoja dr. R. Zagreckas. Išanalizuota ir susisteminta 

informacija, esanti veikusių ir teistų partizanų, rezervinių partizanų, ryšininkų ir rėmėjų 

baudžiamosiose bylose. Iš viso surinkta medžiaga apie 850 atvejų. Rengiamas straipsnis „Partizanų 

baudžiamoji praktika Alytaus apskrityje ir jos ypatumai“.  

Įvykius Biržų aps. analizuoja I. Ėmužienė. Nustatyti 32 nauji partizanų nužudytų 

asmenų atvejai, papildyta informacija apie 81 atvejus. Tyrimo pagrindas - Biržų rajone nužudytų 702 

asmenų sąrašas. Iš viso nustatytas 864 nužudytas asmuo, naujai užfiksuoti 233 asmenų nužudymo 

atvejai. 

G. Miknevičius tyrinėja pokario metų įvykius Kauno aps., sudarytos žuvusiųjų ir 

sužeistų žmonių 750 anketos, pataisytos ir papildytos 150 anketų. 

Bendradarbiaujant su Lenkijos  Tautos atminties institutu (IPN) atlikti baigiamieji 

darbai rengiant archyvinių dokumentų rinkinį „Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir 

lenkų pogrindį 1944–1945“: sudarytas asmenų vardynas, atliktos korektūros, dokumentų atranka II 

tomui, personalijų sąrašo sudarymas ir kt. Vykdė R. Narvydas, atskiras užduotis atliko 

A. Tumavičius ir I. Ėmužienė. 

„Atmintis, atsakomybė ateitis“ fondo bylų tvarkymas: 

Archyvuojamos ir perduodamos saugojimui nacių okupaciniu laikotarpiu išvežtų 

priverstiniams darbams Lietuvos gyventojų bylos. 

G. Kareniauskienė suarchyvavo 1112 bylų. 

 

Kvalifikacijos kėlimas: 

R. Narvydas dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose: 

2016-02-25 – praktinė psichologija: kaip pareikalauti atlikti „papildomus“ darbus; 

2016-04-25 – asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos; 

2016-12-02 – valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. 

 

 

Konferencijos, seminarai: 

T. Jaskelevičius 2016-03-08/03-12 dalyvavo tarptautiniame seminare „Susitaikymas su 

praeitimi, rezistencija ir kolaboravimas įvairių šalių istorijoje“ Kšyžovos vietovėje  (Lenkija). 

M. Ėmužis 2016-05-22/05-24 pristatė LGGRTC veiklą 5-ame Europos XX amžių 

tyrinėjančių institucijų simpoziume Budapešte (Vengrija). 

R. Narvydas (kartu su A. Bubniu ir E. Jankaskiene) dalyvavo 2016-06-06/06-09 IPN – 

LGGRTC dvišalės darbo grupės posėdžiuose Vroclave (Lenkija). 
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R. Narvydas ir R. Zagreckas - 2016-06-28 konsultavo organizacijos „Likimo vaikai“ 

narius dėl nukentėjusiojo asmens statuso, gyvosios atminties išsaugojimo ir kt. klausimais 

susirinkime Jurbarko r. Veliuonos mstl.  

T. Jaskelevičius paskelbė straipsnį „Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiaus 1941 m. 

Birželio sukilimo dalyvių likimai“, išspausdintas žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2016, Nr. 2. 

 

 

Įvykdyti pavedimai 

               8 lentelė 

 Eil 

nr. 

Užsakovas/ 

institucija 

Siuntimo data Turinys Parengto dokumento 

data 

1 

 

Memorialinis 

departamentas  

Tuskulėnai 

2010-09-07 Nr. 9R-

30 

 2016-01-12 Nr. 9R-

21 

2016-01-25 Nr. 9R-

56 

2016-02-15 Nr. 9R-

110 

2016-03-18 Nr. 9R-

183 

2016-12-05 Nr. 9R-

780 

2016-12-19 Nr. 9R-

798 

2 Italijos ambasada 2015-04-14 Nr. 423 Amadasi Guido 2016-05-05 Nr. 35R-

111 

3 Asmeninis 

prašymas 

2015-10-01  Kazys Žilinskas 2016-02-17 Nr. 38R-

st-3 

4 VPK Kaunas 2015-11-30 Nr. 20-

S-213391 

J. Jablonskis 2016-02-18 Nr. 35R-

41 

5 Asmeninis 

prašymas 

2015-11-12  Gorbačiovo veikla 2016-01-15 Nr. 38R-

st-1 

6 Gediminas Čiapas gediminas5104@gm

ail.com  

Jagminas Bernardas 2016-03-14 Nr. 38R-

st-6 

7 Asmeninis 

prašymas 

2016-02-02  Gorbačiovo veikla 2016-02-15 Nr. 38R-

st-2 

8 VSDFV 2016-01-15 Nr. 

(10.1)S-3505 

Jaugelavičius 2016-02-15 Nr. 35R-

40 

9 VSDFV 2016-02-18 Nr. 

(6.11)I-956 

Anančenko 2016-03-14 Nr. 35R-

58 

10 Asmeninis 

prašymas 

2016-02-22  Gorbačiovo veikla 2016-02-26 Nr. 38R-

st-5 

11 VSDFV 2016-02-18 Nr. 

(10.1)S-13581 

Jaugelavičius 2016-02-26 Nr. 35R-

44 

12 "Vilnijos" 

draugijos Kauno 

sk.  

2016-02-26 Šeškevčius 2016-03-14 Nr. 35R-

59 

mailto:gediminas5104@gmail.com
mailto:gediminas5104@gmail.com
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13 VSDFV 2015-12-02 Nr. 

(10.1)3-43878 

Pikšrienė 2016-03-15 Nr. 35R-

61 

14 v.junkaitis@outloo

k.com  

    2016-05-26 Nr. 38R-

st- 

15 VSDFV 2016-03-16 Nr. 

(10.3)3-30753 

Juozapavičienė 

(Nesterovskaja) 

2016-03-30 Nr. 35R-

84 

16 VPK Kaunas 2016-03-23 Nr. 20-

S-48316(1.16k) 

J.Jablonskis 2016-04-13 Nr. 35R-

95 

17 Asmeninis 

prašymas 

2016-03-23 kaltinamas 

bendradarbiavimu su 

KGB 

2016-04-12 Nr. 38R-

st-7 

18 VSDFV 2016-04-04 Nr. 

(10.1-02)3-37401 

Krachmalis 2016-04-12 Nr. 35R-

93 

19 Gen. prokuratūra 2016-04-15 Nr. 

17.2-4891 

Valinavičius 2016-08-08 Nr. 37R-

14 

20 VSDFV 2016-04-25 Nr. 

(10.104)S2-12783 

Radvilavičienė 2016-05-09 Nr. 35R-

113 

21 Asmeninis 

prašymas 

2016-05-03 Nr. 

12IS-147 gauta iš 

KAM 

Otarov 2016-05-10 Nr. 38R-

st-8 

22 Asmeninis 

prašymas 

2016-05-10  dėl prašymo 2016-05-31 Nr. 38R-

st-10 

23 Gen. prokuratūra 2016-06-22 Nr. 

17.2-7624 

Palšys Jonas 2016-11-07 Nr. 37R-

18 

24 Gen. prokuratūra 2016-06-23 Nr. 

17.2-7710 

Buzas (partizanas) 2016-10-26 Nr. 37R-

16; 

2016-11-02 Nr. 37R-

17 

25 PK Kaunas 2016-08-23 Nr. 20-

S-125439 

J.Jablonskis 2016-10-11 Nr. 35R-

190 

26 Prezidentūra 2016-09-27 Nr. (1D-

3313)-2D-4634 

dėl V.A.Bacevičiaus 

prašymo (2016-07-26) 

2016-10-04 Nr. 

 27 Asmeninis 

prašymas 

2016-10-01 Ribakovas 2016-12-01 Nr. 38R-

st-12 

28 PK Panevėžys 2016-10-04 P. Golovanovas 

Vl. Jarockis, 

J. Matulaitis 

2016-10-07 Nr. 35R-

188 

29 Gen. prokuratūra 2016-06-22 Nr. 

17.2-7624 

Palšis 2016-11-07 Nr. 37R-

18 

30 PK Kėdainiai 2016-11-22 Nr. 20-

S-170369 (1.13 K) 

Žmonių palaikai, 

Ruminių k. 

2016-12-21 Nr. 35R-

245 

31 PK Kėdainiai 2016-12-09 Nr. 20-

S-180114 (1.16 K) 

Žmonių palaikai, 

Ruminių k. 

2016-12-21 Nr. 35R-

245 
 

 

mailto:v.junkaitis@outlook.com
mailto:v.junkaitis@outlook.com
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3 PRIEDAS 

 

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS VEIKLA 

 

ORGANIZACINĖ VEIKLA:  

1. 2016-01-20 pasitarimas dėl paraiškos pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ 1 

kryptį „Europos atminimas“. Projektas bus skirtas romų genocidui: „Nežinomas Europos romų 

genocidas“ (The Unknown Genocide of the European Roma) (D. Judeikytė, E. Jankauskienė, 

R. Driaučiūnaitė); 

2. 2016-02-23 lankytasi VšĮ „Romų visuomenės centre“. Susitikta su Centro direktore S. 

Novopolskaja dėl rengiamos paraiškos, skirtos romų genocidui (D. Judeikytė, R. Driaučiūnaitė, 

G. Vapšienė);  

3. 2016-02-26 sutarta su Kauno IX forto muziejaus direktore J. Zakaite dėl jų muziejaus įtraukimo į 

rengiamą projektą, skirtą romų genocidui (R. Driaučiūnaitė); 

4. 2016-04-06, 2016-05-12 muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė ir Istorijos sk. vyr. 

specialistė M. Ramanauskaitė dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos „Pasaulio 

atmintis“ komiteto organizuotuose pasitarimuose.  

5. 2016-04-28–29 d. Taline (Estija) vyko trečiasis trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos – darbo grupių susitikimas paraiškai dėl dokumentų ant beržo tošies įtraukimo į UNESCO 

Pasaulio paveldo registrą rengti. Dalyvavo muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė ir 

Istorijos sk. vyr. specialistė M. Ramanauskaitė;  

6. Genocido aukų muziejaus svetainės meniu programoje, kartu su Informacinių sistemų priežiūros 

skyriumi, sukurtas naujas skyrius (lietuvių/anglų k.) „UNESCO programa „Pasaulio atmintis“, 

kuriame eksponuojami 2015 m. gegužės 21 d. į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 

Lietuvos nacionalinį registrą įrašyti dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai), 

Genocido aukų muziejuje.  

7. 2016-05-17 R. Driaučiūnaitė ir N .Čekavičiūtė Vilniaus universiteto studentus, atliekančius 

praktiką LGGRT Centre, supažindino su Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. darbuotojų darbu, 

pagalbos teikimu kitiems muziejams, parodų kūrimas, muziejaus parengtomis parodomis, 

muziejuje esančių rinkinių apskaita, apsauga ir priežiūra; 

8. 2016-06-20-21 R. Driaučiūnaitė muziejuje susitiko su Lietuvoje viešinčia fotografe Klaudija 

Heinerman – knygos „Wolfskinder“ („Vilko vaikai. Pokario istorija“) autore. Viešnia susipažino 

su muziejaus ekspozicijomis, fotografijomis iš lagerių ir tremties. Dėl K. Heinerman naujo 

projekto, susijusio su fotografijomis iš Sibiro, tremtinių ir politinių kalinių likimais suderintas dėl 

darbinis vizitas 2017 m. sausio 16–20 d. dėl fotodokumentinės medžiagos. 

9. 2016 m. rugsėjo 2 d. vyko susitikimas su Baltarusijos fotografu Max Sarychau dėl jo fotografijų 

parodos „Pavogtos dienos“ („Stolen days“) eksponavimo Genocido aukų muziejuje. Parodą 

numatyta atidaryti 2016 m. lapkričio mėn. Vyr. edukologei G. Butkutei-Indrišionienei pavesta 

kuruoti su parodos atidarymu susijusius klausimus; 

10. 2016-08-31 suderinta dėl G. Aleknos fotografijų parodos „Kur gyveno lietuviai...“ atvežimo ir 

eksponavimo muziejaus Konferencijų salėje; 

11. 2016-09-19 suderinta dėl J. Lukšės fotografijų parodos, skirtos partizanų apygardoms ir 

pažintiniams partizanų takams, atvežimo ir eksponavimo muziejaus Konferencijų salėje; 

12. Su Azerbaidžano respublikos ambasada Lietuvoje suderintas parodos „Hodžaly“ pristatymas 

Genocido aukų muziejuje; 

13. Vykdyta miesto gidų atestacija (2016-04-07, 2016-05-13, 2016-06-10, 2016-09-01); 

 



68 

 

ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI: 

 

1. Vykdyti detalieji archeologiniai tyrimai Varėnos r., Marcinkonių seniūnijos teritorijoje. 

A. Baublio-Merkio partizanų būrio žuvimo vietoje ir Šilutės r. Armalėnų k. galimoje masinės 

kapavietės vietoje. 

2. Archeologinių tyrimų, vykdytų buvusio Macikų karo belaisvių lagerio vietoje Armalėnų kaime, 

Šilutės rajone pagal Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 531 patvirtintą istorinės 

atminties puoselėjmo 2016 metų projektą, ataskaita:  

 

 

 

 

 

 

  

 



69 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMAS, TYRIMAS, 

APSKAITA IR PRIEŽIŪRA: 
 

Eksponatų kaupimas:  

1. Eksponatų įsigijimo tikslu susitikta su 26 pateikėjais: 

 

2. 2016-07-05 ir 2016-12-12 įvyko Rinkinių komisijos posėdis dėl naujų eksponatų įsigijimo; 

3. Įsigyta naujų eksponatų – 401 vnt. 

 

3. 2016-09-27 ir 2016 10 04 lankytasi Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, apžiūrėti ir atrinkti 

ten esantys autentiški daiktai, skirti papildyti muziejaus rinkinius. 

 

Rinkinių apskaita: 

 

1. Sudaryta 51 rinkinių apskaitos aktas.  

2. Atkurta aktų (nuolatinio saugojimo) – 10 vnt.  

3. Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 2313 vnt., iš jų į rankraštinę knygą (GEK) – 

1712 vnt.; į kompiuterinę programą (GAM) – 601 vnt. 

4. Ruošiantis darbui naujoje integralioje muziejų informacinėje eksponatų apskaitos sistemoje 

LIMIS, atlikta muziejuje saugomų eksponatų, kurių duomenys buvo įvesti į muziejaus eksponatų 

apskaitos programą GAM, rinkinių inventorizacija. Sudaryti sąrašai, patikrinti rinkiniai – 26 960 

eksponatų. Iš jų: 

Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir tremtyje – 7290 vnt. 

Ginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo rinkinys – 5833 vnt.  

Neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo rinkinys – 5817 vnt.  

Nepriklausomos Lietuvos rinkinys – 1418 vnt.  

Sovietinių represinių žinybų rinkinys – 5784 vnt.  

Negatyvų rinkinys – 1653 vnt. 

Audio-Video rinkinys – 165 vnt. 

5. Į integraliąją muziejų informacinę eksponatų apskaitos sistemą (LIMIS) įvesta eksponatų – 822 

vnt. Iš jų:  

Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir tremtyje rinkinio – 325 vnt. 

Ginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo – 103 vnt. 

Neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo – 263 vnt. 

Nepriklausomos Lietuvos – 35 vnt. 

Sovietinių represinių žinybų rinkinio – 96 vnt. 

6. Perkelta į naująją muziejų informacinę eksponatų apskaitos sistemą (LIMIS) mokslinių 

inventorinių kortelių su aprašais – 1047 vnt., atkurta 244 vnt.  

7. Įrašyta į rankraštines inventorines knygas pagrindinio fondo eksponatų – 134 vnt.  

8. Vykta konsultacijoms į Kauno tremties ir rezistencijos bei Druskininkų rezistencijos ir tremties  

muziejus – 13 kartų.   

 

Kauno tremties ir rezistencijos bei Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejuose dirbantys 

muziejaus darbuotojai Algimantas Markūnas ir Rugilė Lesniauskaitė pildė muziejuose saugomų ir 

perduodamų eksponatų sąrašus: 

Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus eksponatų su aprašais – pagrindinio fondo nuo Nr. 1 

iki Nr. 584; pagalbinio fondo nuo Nr.1 iki 54;  
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Druskininkų tremties bei rezistencijos muziejaus eksponatų su aprašais – Nuo Nr. 1 iki 

Nr. 1451 (daiktų rinkinio), Nuo Nr.1 iki Nr. 925 (fotografijų rinkinio); 

Pasirašytos 5 licencinės sutartys dėl LGGRTC Genocido aukų muziejaus eksponatų panaudos.  
 

Rinkinių apsauga ir priežiūra 

1. Suskaitmeninta muziejaus eksponatų – 796 vnt. (2572 obj.). Iš jų:  

Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir tremtyje rinkinio eksponatų – 318 vnt. (641 obj.) 

Ginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo rinkinio eksponatų – 129 vnt. (491 obj.) 

Neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo rinkinio eksponatų – 253 vnt. (1303 obj.) 

Nepriklausomos Lietuvos – 21 vnt. (21 obj.) 

Sovietinių represinių žinybų – 75 vnt. (116 obj.) 

2. Priimta konservavimui į LGGRTC Genocido muziejaus fondus iš Kauno tremties ir rezistencijos 

muziejaus fondų – 180 vnt. 

3. Perduota konservuoti ir konservuota LGGRTC Genocido aukų muziejaus eksponatų – 28 vnt. (43 

lapai). 

4. Pastoviai tvarkomos eksponatų saugyklos, ekspozicijų vitrinos, atliekama saugyklų ir eksponatų  

    būklės stebėsena. 

 

Eksponatų deponavimas: 

1. Atrinkta ir pateikta muziejuje saugomų eksponatų – 971 vnt. Iš jų: 

Lietuvos muziejams – 56 vnt.  

Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojams, studentams ir moksleiviams – 111 vnt.  

Leidykloms ir kt. – 341 vnt 

Valstybinėms institucijoms – 49 vnt.  

Užsienio leidėjams ir kt. – 206 vnt.  

LGGRT centro darbuotojams – 208 vnt.  

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Valstybės pažinimo centro rengiamai 

ekspozicijai „Pilietis ir pilietiškumas“, deponuota (paskolinta) Ginkluotojo antisovietinio 

pasipriešinimo Daiktų rinkinio eksponatų – 1 vnt. 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rengtai proginei parodai, skirtai Laisvės 

gynėjų dienos 25-mečiui atminti, deponuota eksponatų – 8 vnt. 

Muziejui „Europos istorijos namai“ (Europos Parlamentas, Briuselis, Belgija), naujai 

kuriamai ekspozicijai, deponuoti Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir tremtyje ir Neginkluoto 

antisovietinio pasipriešinimo Daiktų rinkinio eksponatai – 2 vnt. 

Lietuvos ypatingajam archyvui, skaitmeninių vaizdų iš nenaudojamų skaitmeninių laikmenų 

(Vaizdajuosčių) perrašymui į naujas laikmenas, perduota – 14 vnt. 

 

 

Ekspozicijų ir parodų rengimas bei pristatymas: 

 

Parengtos naujos kilnojamosios parodos: 

„Vilko vaikai“: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą. 1945–1948 m.“ (lietuvių/vokiečių 

kalba) (A. Bubnys, E. Peikštenis, R. Driaučiūnaitė, L. Šlapelytė, E. Taujanskis, I. Čičirkaitė, 

L. Kažukauskienė); 

„Ir jie mokėjo džiaugtis“ (ukrainiečių kalba), kuri buvo eksponuojama 2016 m. balandžio 20–

24 d. Kijeve vykusio tarptautinio literatūros festivalio „Knižkovyj Arsenal“ metu. Vėliau paroda 

buvo padovanota muziejui-memorialui „Lonckio kalėjimas“ (G. Urbonienė, A. Tarabildienė); 
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„Kad nepasikartotų, kad niekada nepasikartotų...“ (lietuvių/anglų kalba), skirta 75-osioms 

pirmųjų trėmimų iš Lietuvos metinėms pažymėti. Parodoje panaudotos fotografijos ir daiktai iš 

Genocido aukų muziejaus rinkinių (R. Driaučiūnaitė, A. Tarabildienė); 

Parengtas audiogidas anglų kalba po visas muziejaus ekspozicijas; 

Parengtas informacinis plakatas „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos 

signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918 03 

06–1957 11 29) (G. Urbonienė, A. Tarabildienė); 

 

Konferencijų salėje eksponuota:  

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

paroda, skirta Lietuvos laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai; 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengta paroda „Prisiekę kovoti už laisvę“; 

Prienų krašto muziejaus parengta paroda „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada 

nepralaimi“; 
Genocido aukų muziejaus parengta paroda „Kad nepasikartotų, kad niekada 

nepasikartotų...“; 
Gintauto Aleknos fotografijų paroda „Kur gyveno lietuviai...“; 

Jono Lukšės parengta paroda „Partizanų takais“; 

Kilnojamoji paroda „Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–

1953 m.“ eksponuota: 

2016 m. sausio 25 d. iki vasario 26 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje;  

gegužės 23–24 d Šiaurės valstybių ambasadose Berlyne (Vokietija);  

gegužės 24–birželio 7 d. Lietuvos ambasadoje Berlyne (Vokietija);  

gegužės 26–rugsėjo 26 d.  Šiaulių universiteto Gynybos ir karybos edukacijos centre;  

rugsėjo 14–spalio 31 d. Lvovo muziejuje-memoriale „Lonckio kalėjimas“ (Ukraina); 

lapkričio 16–30 d. – Ukrainos katalikiškame universitete Lvove; \ 

nuo 2016 m. gruodžio 19 d. iki 2017 m. vasario 1 d. eksponuojama Giedraičių Antano 

Jaroševičiaus gimnazijoje; 

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

eksponuota: 

nuo 2016 m. sausio 2 d. iki vasario 29 d. Jurbarko r. Juodaičių pagrindinėje mokykloje; 

kovo 4–31 d. – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje;  

balandžio 4–20 d. – Raseinių prezidento J. Žemaičio gimnazijoje;  

balandžio 21–gegužės 15 d. – Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje; 

birželio 14–liepos 1 d. – Raseinių rajono Kultūros centro Šiluvos filiale;  

birželio 8–rugpjūčio 14 d. – Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse;  

rugpjūčio 17–spalio 10 d. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje Kaune;  

lapkričio 25–gruodžio 31 d. – Ukmergės kraštotyros muziejuje; 

Kilnojamoji paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ eksponuota:  

nuo 2016 m. gegužės 9 d. iki birželio 19 d. Švenčionių Nalšios muziejuje;  

Kilnojamoji paroda „Gulag‘as. Vieno lagerio istorija“ eksponuota: 

nuo 2016 m. vasario 5 d. iki kovo 21 d. Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje;  

lapkričio 16–23 d. – Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse;  

nuo 2016 m. gruodžio 5 d. iki 2017 m. sausio 10 d. eksponuota Vilniaus Radvilų gimnazijoje; 

Kilnojamoji paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ eksponuota: 

nuo 2016 m. sausio 25 d. iki kovo 8 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Šaltojo karo 

ekspozicijos lankytojų centre;  

vasario 12–kovo 11 d. – Baltupių progimnazijoje;  

kovo 21–balandžio 15 d. – Švenčionių Nalšios muziejuje;  

birželio 14–liepos 1 d. – Raseinių rajono Kultūros centre; 



74 

 

lapkričio 25–gruodžio 9 d. – Buivydiškių pagrindinėje mokykloje;  

nuo 2016 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. sausio 10 d. Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje; 

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

eksponuota: 

nuo 2016 m. vasario 5 d. iki kovo 21 d. Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje;  

2016 m. gegužės 15 d. naujo maršruto „Dainavos apygardos partizanų takais“ atidarymo metu prie 

Nemuno būrio partizanų bunkerio Perlojos girininkijoje Varėnos r.;  

lapkričio 7–22 d. – Marijampolio  Meilės Lukšienės gimnazijoje; 

Kilnojamoji paroda „Už Uralo, žemės galo...“ eksponuota : 

nuo 2016 m. vasario 15 d. iki kovo 11 d. eksponuota Birštono gimnazijoje; 

birželio 14–18 d. – Panevėžio muzikiniame teatre;  

birželio 14–rugpjūčio 31 d. – Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje;  

lapkričio 25–gruodžio 9 d. – Buivydiškių pagrindinėje mokykloje; 

Kilnojamoji paroda „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ eksponuota: 

2016 m. sausio 13 d. Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde (Vokietija);  

vasario 4–kovo 11 d. – Švenčionių Nalšios muziejuje;  

Kilnojamoji paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis...“ eksponuota: 

nuo birželio 13 d. iki liepos 15 d. eksponuota Raseinių krašto istorijos muziejuje;  

lapkričio 10 d. iki sausio 10 d. eksponuota Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje; 

Kilnojamoji paroda „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas 

(1915–1952)“ eksponuota: 

nuo 2016 m. balandžio 9 d. iki gegužės 9 d. Kaune centriniame Šaulių sąjungos štabe;  

gegužės 10–birželio 10 d. – karininko A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės štabe Alytuje;  

lapkričio 7–25 d. – Buivydiškių pagrindinėje mokykloje;  

Kilnojamoji paroda „Liudyti tautai ir istorijai“ eksponuota: 

nuo 2016 m. balandžio 12 d. iki gegužės 12 d. eksponuota DLK Kęstučio 6-osios šaulių 

rinktinės štabe Tauragėje;  

gegužės 13–birželio 13 d. – Žemaitijos 7-osios šaulių rinktinės štabe Telšiuose;  

lapkričio 7–25 d. – Buivydiškių pagrindinėje mokykloje. 

Iš viso 2016 m. muziejaus kilnojamosios parodos eksponuotos 38-iose vietose Lietuvoje ir 5-iose 

vietose užsienyje. 

 

lapkričio 25 d. Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė Ukmergės kraštotyros muziejuje 

vykusiame iškilmingame Lietuvos kariuomenės dienos minėjime pristatė parodą „12-asis 

kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“; 

lapkričio 30 d. muziejaus buvusio KGB vidaus kalėjime atidaryta Baltarusijos fotomenininko 

Maksimo Saryčevo paroda „Pavogtos dienos“ (Stolen Days).  

 

 

TREMTIES IR REZISTENCIJOS MUZIEJŲ KONSULTAVIMAS, METODINĖS 

PAGALBOS TEIKIMAS: 

 

Tauragės krašto muziejaus „Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų“ kuriamai 

ekspozicijai: 

2016-02-10 Genocido aukų muziejuje posėdyje (dalyvavo Tauragės krašto muziejaus vadovai 

Romualdas Vaitkus,  Viktoras Kovšovas, dizaineris J.Gerulaitis) aptarta Tauragės krašto 

muziejaus kuriamai ekspozicijai reikalinga istorinė medžiaga apie sovietines represines struktūras 

ir ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą.  

Muziejaus specialistai V. Avgulis ir G. Urbonienė rengė dokumentinę ir vaizdinę medžiagą  

apie partizanų kovas (1944–1953 m.) – 21 vnt.,  
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ekspozicijai apie Vakarų Lietuvos partizanų spaudą – 25 vnt,  

ekspozicijai apie partizanų vadovybės centralizacijos raidą ir LLKS susikūrimą – 23 vnt. 

(G. Urbonienė),  

ekspozicijai apie sovietinių represinių žinybų prieš partizanus taikytus kovos būdus ir metodus – 

23 vnt. (V. Avgulis); 

2016-09-14-16 dienomis susitikinėta su Tauragės krašto muziejaus Tremtinių ir politinių kalinių 

kančių namams naujas ekspozicijas kuriančiu dizaineriu Jurgiu Gerulaičiu. Susitikimuose 

dalyvavo Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė, vyr. specialistai 

V. Avgulis, G. Urbonienė. Vykdytas ekspozicinių stendų maketavimas; 

2016-09-29 E. Peikštenis, V. Avgulis ir G. Urbonienė vyko į Tauragės krašto muziejų, dalyvavo 

spaudos konferencijoje. 

2016-10-18 R. Driaučiūnaitė ir V. Avgulis susitiko su Tauragės krašto muziejaus darbuotojais, 

vyko konsultacijos dėl edukacinių užsiėmimų, dokumentinių filmų demonstravimo Tauragės 

krašto muziejaus „Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų“ ekspozicijoje. 

 

Lazdijų krašto muziejaus filialo „Laisvės kovų muziejus“ kuriamai ekspozicijai: 

2016-11-24 Genocido aukų muziejuje vyko susitikimas su Lazdijų krašto muziejaus filialui 

„Laisvės kovų muziejus“ ekspozicijas kuriančiais istorike Odeta Grigoniene ir UAB „Ekspozicijų 

sistemos“ vadovu Viliumi Lunevičiumi.dėl Lazdijų krašto muziejaus filialo „Laisvės kovų 

muziejus“ būsimų ekspozicijų koncepcijos. 

 

Kauno ir Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejai:  

Teiktos konsultacijoms Kauno tremties ir rezistencijos bei Druskininkų rezistencijos ir tremties 

muziejams – 13 kartų. 

Kauno tremties ir rezistencijos bei Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejuose dirbantys 

muziejaus darbuotojai Algimantas Markūnas ir Rugilė Lesniauskaitė pildė muziejuose saugomų ir 

perduodamų eksponatų sąrašus: 

Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus eksponatų su aprašais – pagrindinio fondo nuo Nr. 1 iki 

Nr. 584; pagalbinio fondo nuo Nr.1 iki 54;  

Druskininkų tremties bei rezistencijos muziejaus eksponatų su aprašais – Nuo Nr. 1 iki Nr. 1451 

(daiktų rinkinio), Nuo Nr.1 iki Nr. 925 (fotografijų rinkinio). 

 

 

Edukacinė veikla:  

G. Butkutė-Indrišionienė su R. Steiblyte pravedė: 

du edukacinius užsiėmimus Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. tema „Sovietiniai 

kalėjimai, lageriai, tremtis: skiriamieji bruožai“ 10 ir 12 klasių mokiniams ir jų mokytojams; 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje du 

edukacinius užsiėmimus „Vaikai tremtyje“ 5 ir 8 klasių mokiniams ir mokytojams ir „Sovietiniai 

kalėjimai, lageriai, tremtis: skiriamieji bruožai“ 9–10 klasių mokiniams ir mokytojams; 

Naujosios Vilnios pagrindinėje mokykloje edukacinį užsiėmimą tema „Vaikai tremtyje“ ir 

demonstravo dokumentinį filmą „1941 metų tremtis vaikų akimis“ 5-10 kl. mokiniams; 

tarptautinėje mokykoje Vilnius International School edukacinį užsiėmimą tema „Vaikai tremtyje“ 

5 kl. mokiniams; 

Vilniaus Gerosios vilties progimnazijoje edukacinį užsiėmimą tema „Vaikai tremtyje“ 8 kl. 

mokiniams; 

2016-11-23 Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

vyko seminaras istorijos mokytojams. Tema – „Okupuotos Lietuvos istorija“. Seminaras vyko 

LGGRTC; 
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2016-12-08 edukologė G. Butkutė-Indrišionienė kartu edukologe Gabriele Šlimaite-Kadžiuliene 

konsultavo Rokiškio krašto bibliotekininkes edukacinių užsiėmimų kūrimo ir vedimo klausimais. 

 

 

Ryšiai su visuomene, leidyba 

 

Istorijos sk. vyresnysis specialistas-ekskursijų vadovas D. Indrišionis leidiniui „Genocidas ir 

rezistencija“ parengė istorinį straipsnį „Mirties bausmė Lietuvos SSR 1950–1990 m.: teisiniai 

pagrindai ir periodizacija“ 

Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė (kartu su žurnalo „Karys“ vyr. redaktoriumi D. Varanavičiumi ir 

D. Žygeliu) Lietuvos kariuomenės žurnalui „Karys“ parengė parodos katalogo „12-asis kilometras: 

1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“ anotaciją (publikuota žurnale „Karys“ 

2016 m. Nr. 3); 

Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė parengė istorinį straipsnį „Išgyventi, išlikti, sugrįžti: Lietuvos 

gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje“, kuris bus publikuojamas Raseinių krašto istorijos 

muziejaus leidžiamame leidinyje „Lietuviški raštai iš Sibiro tolių“; 

Leidinio „Genocidas ir rezistencija“ rubrikai „Kronika“ parengti straipsniai: 

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

(R. Driaučiūnaitė); 

„Dokumentai ant beržo tošies – į UNESCO Pasaulio paveldo registrą“ (R. Driaučiūnaitė, 

M. Ramanauskaitė); 

„Tremties vietomis. Bendrijos „Lemtis“ ekspedicija Krasnojarsko krašte“ (R. Driaučiūnaitė); 

Leidiniui „Lietuvos muziejai“ parengta informacija apie Genocido aukų muziejuje I–IV ketvirtį 

vykusius renginius (kartu su Tuskulėnų rimties parko memorialiniu kompleksu); 

Muziejuje filmavo užsienio ir Lietuvos kino studijos ir firmos daugiau kaip 20 atvejų. 

Sumaketuoti 2 vnt. naujų informacinių skrajučių (lietuvių ir anglų k.) apie šalia muziejaus stovintį 

bendrijos „Lapteviečiai“ pastatytą paminklą Lietuvos tremtiniams atminti. Atspausdinta 250 vnt. 

skrajučių (R. Driaučiūnaitė, A. Tarabildienė); 

Sumaketuotos 2 informacinės kortelės, skirtos suvenyrams su partizanų ženkleliu ir antsiuvu 

(A. Tarabildienė); 

Sumaketuota (A. Tarabildienė ) 

plakatai švenčių ir renginių pristatymams. Atspausdinta – 73 vnt 

17 skelbimų. Atspausdinta –17 vnt.  

1 naujas lankstinukas apie kilnojamas muziejaus parodas anglų kalba.  

1 padėka  

     4 sveikinimai (elektroninis ir popierinis) Šv. Velykų, šv. Kalėdų proga (atspausdinta 165 vnt.).  

    2 vnt. antspaudų, skirtų tarptautiniam projektui „Muziejų naktis 2016“  

 14 vnt. atestuotų miesto gidų pažymėjimų.  

 23 vnt. Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių 

darbų parodos, skirtos Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai piešinių aprašai.  

 

Lankytojų aptarnavimas 

 

Per metus muziejų aplankė 81 395 lankytojų. Iš jų: 

individualiai – 66 331 (iš jų – 4669 atvirų durų dienomis); 

organizuotomis grupėmis – 15 064 (iš jų – 4158 moksleiviai dalyvavo ekskursijose, 1529 – 

edukaciniuose užsiėmimuose, 222 – filmų peržiūrose); 

Pravesti 90 edukacinių užsiėmimų (dalyvavo 1529 moksleiviai ir juos lydintys pedagogai) 

(G. Butkutė-Indrišionienė); 
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Muziejaus lankytojams surengta 14 dokumentinių filmų peržiūrų (dalyvavo 222 žiūrovai) 

(R. Sabulis); 

Pravestos 769 ekskursijos (iš jų – 84 nemokamai: iš jų: 6 – V. Avgulis, 13 – 

M. Ramanauskaitė, 2 – G. Urbonienė): iš jų – 213 moksleiviams;  

Su muziejaus ekspozicijomis susipažino 6 oficialios delegacijos: 

Latvijos kariuomenės vadas generolas leitenantas Raimonds Graube ir jį lydinti delegacija 

(kovo 21 d.);  

Kanados ambasadorius Baltijos šalims J. E. Alain Hausser ir jį lydinti delegacija (balandžio 

20 d.), Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietras Parolinas ir jį lydinti delegacija 

(gegužės 9 d.), Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir 

Maimon (birželio 3 d.), Lietuvos garbės konsulas Vokietijos Federacinės Respublikos Badeno-

Viurtembergo federalinėje žemėje prof. dr. Volfgangas Hermanas fon Štetenas su grupe 

buvusių Bundestago ir Europos parlamento narių (birželio 20 d.);  

Sausio 12–13 d., Vasario 16 d., Kovo 11 d., gegužės 18 d., birželio 14 d., birželio 15 d., rugpjūčio 

23 d., rugsėjo 23 d. muziejuje buvo surengtos atvirų durų dienos.  

Parengti ir pagaminti suvenyrai, skirti įsigyti lankytojams: atminimo žvakė, partizanų antsiuvas, 

partizanų ženklelis (E. Peikštenis, G. Vapšienė, A. Tarabildienė, G. Urbonienė).  

 

 

Kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas renginiuose: 

 

1. 2016-05-26 Fondų apskaitos sk. vedėja, vyr. fondų saugotoja N. Čekavičiūtė dalyvavo seminare 

„Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“. Seminarą organizavo Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Seminaras vyko Druskininkuose; 

2. 2016-09-12 Istorijos sk. vyr. edukologė G. Butkutė-Indrišionienė dalyvavo labdaros ir paramos 

fondo „Algojimas“ organizuotuose 6 val. trukmės mokymuose „Kaip dirbti su vaikais su negalia 

kultūros srityje“; 

3. 2016-05-10-11 d. Istorijos sk. vyr. specialistės M. Ramanauskaitė ir R. Miciuvienė dalyvavo 

Lietuvos dailės muziejaus vykdomuose darbo su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema 

(LIMIS) apmokymuose; 

4. 2016 m. balandžio 15 d., 22 d. ir 29 d. Fondų apskaitos sk. vyr. specialistė L. Šlapelytė dalyvavo 

MS Exel specialisto lygmens kursų mokymuose;  

5. 2016-07-15-30 Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė dalyvavo bendrijos „Lemtis“ organizuotoje 

ekspedicijoje į lietuvių tremties vietas Krasnojarsko krašte; 

6. 2016-01-25 Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė pristatė knygą „Laiškai Eugenijai (1944–1956) 

(sudarytoja V. Girininkienė) Rašytojų klube Vilniuje.  

7. 2016-05-18 Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė, vyr. edukologė G. Butkutė, vyr. specialistė 

M. Ramanauskaitė dalyvavo atminimo vakare, skirtame 1918 m. ir 1949 m. signatarams paminėti. 

R. Driaučiūnaitė skaitė pranešimą tema „1948 metų trėmimo operacija „VESNA“ („Pavasaris“) 

slaptuose vykdytojų dokumentuose ir autentiškuose tremtinių atsiminimuose“. Renginys vyko 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse; 

8. 2016-05-23 Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitės skaitė pranešimą tema „1948 metų trėmimo 

operacija „VESNA“ („Pavasaris“) slaptuose vykdytojų dokumentuose ir autentiškuose tremtinių 

atsiminimuose“ atminimo vakare, skirtame 1918 m. ir 1949 m. signatarams paminėti, Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje Kaune; 

9. 2016-12-03 Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė pristatė politinės kalinės Onos Bujevičiūtės-

Padvarietienės knygą „Sumokėta jaunyste“ Vilniaus Įgulos karininkų ramovėje; 

10. 2016-06-19 Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė ir Fondų apskaitos sk. vyr. specialistė 

L. Šlapelytė dalyvavo fotografės Klaudijos Heinerman knygos „Wolfskinder“ („Vilko vaikai. 



78 

 

Pokario istorija“) pristatyme. Renginys vyko memorialiniame Jurgio ir Marijos Šlapelių 

muziejuje; 

11. 2016-03-11 Istorijos sk. vyr. specialistė G. Urbonienė Strūnos socialinės globos namuose 

(Švenčionių r.) dalyvavo Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime; 

12. 2016-02-25 muziejaus Konferencijų salėje vyko politinio kalinio, Kovo 11-osios – Lietuvos 

Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataro, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos Garbės pirmininko Balio Gajausko 90-mečio jubiliejinis vakaras; 

13. 2016-03-23 muziejaus Konferencijų salėje vyko atminimo vakaras, skirtas 1918 m. ir 1949 m. 

signatarams, gimusiems kovo mėnesį, paminėti. 

14. 2016-05-21 muziejuje vyko tarptautinis renginys „Muziejų naktis 2016“; 

15. 2016-06-16 muziejuje vyko visuomeninės bendrijos „Lemtis“ pirmininko A. Sadecko knygos 

„Mano keliai nekeliai“ pristatymas; 

16. 2016-08-02, minint tarptautinę Romų Holokausto aukų atminimo dieną, nacių okupacijos 

laikotarpiu nužudyti romų tautybės žmonės buvo pagerbti iškilmingos ceremonijos Panerių 

memoriale metu. Vėliau minėjimo dalyviai rinkosi Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje, 

kur buvo demonstruojamas Joannos Kos-Krauze ir Krzysztof Krauze režisuotas filmas apie romų 

poetę – „Papusza“.  

17. 2016-11-30 muziejuje vyko Baltarusijos jaunosios kartos fotomenininko Maksimo Saryčevo 

(Maxim Saryčev) parodos-projekto „Pavogtos dienos“ („Stolen days“) atidarymas. Atidaryme 

dalyvavo parodos-projekto autorius Maksimas Saryčevas, socialinis aktyvistas, iniciatyvos 

„Maistas vietoj bombų“ savanoris, vienas iš parodos herojų Aleksandras Kurecas (Alexandr 

Kurets), Baltarusijos žmogaus teisių centro „Pavasaris“ („Spring“) atstovė Nasta Loika; 

18. 2016-12-12 muziejui buvo perduota 2016 m. birželio 14-ąją, minint 75-ąsias masinių trėmimų 

pradžios metines, projekto „Misija Sibiras“ atstovų įgyvendintos tremtinių ir politinių kalinių 

atminimo ir pagerbimo akcijos „#Ištark #Išgirsk #Išsaugok“ skaitymų knyga, kurioje daugiau kaip 

22 000 vardų, pavardžių ir likimų. Knygą priėmė Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė; 

19. 2016-12-13 muziejuje vyko tremtinio, poeto, katalikiškos pogrindinės literatūros spausdintojo ir 

platintojo, knygos „Žmogus opi planeta“ autoriaus Jono Stašaičio 95-ųjų gimimo metinių 

paminėjimo vakaras. 

 

 

Finansinė veikla:  

 

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

 236 377,22 Eur. Iš jų: 

už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuosčių nuoma) – 220 364,91 Eur.  

už fotografavimą – 6871,8 Eur.; 

už parduotus suvenyrus – 425 Eur.; 

už parduotus LGGRTC leidinius – 9684,51 Eur. 
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4 PRIEDAS 

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR  

REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2016 m. 

 

1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) programos 

„Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“ vykdymui 2016 m. gavo ir 

panaudojo:  

 

1.1. 2.129.960,28 Eur asignavimų iš Valstybės iždo, iš jų: 

1.902.599,26 Eur valstybės biudžeto lėšų iš patvirtintos 1.902.601,00 Eur 2016 m. išlaidų sąmatos 

(t.y. 265.949,69 Eur daugiau nei 2015 m.); 

227.361,02 Eur specialiųjų pajamų įmokų lėšų iš patvirtintos 276.600,00 Eur 2016 m. išlaidų 

sąmatos (t.y. 47.055,71 Eur daugiau nei 2015 m.); 

 

1.2. 18.000,00 Eur iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pagal biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis (Istorinės atminties puoselėjimo 2016 metų projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 531, 16 punktas), iš jų: 

8.000,00 Eur įgyvendinti projektą „Kilnojamoji paroda, skirta „vilko vaikams“ (Antrojo pasaulinio 

karo pabaigoje iš Sovietų Sąjungos užimtos Rytų Prūsijos teritorijos į Lietuvą bėgusiems vokiečių 

tautybės vaikams) atminti“; 

10.000,00 Eur įgyvendinti projektą „Archeologiniai tyrimai buvusio Macikų karo belaisvių lagerio 

vietoje Armalėnų kaime, Šilutės rajone“. 

 

 

CENTRO 2016 m. IŠLAIDOS 

 
                     9 lentelė 

                                          Eurais 

Išlaidų pavadinimas Suma 

I. Bendros išlaidos prekėms ir paslaugoms (1+2+3+4) 1.904.008,91 

1. Darbo užmokestis pinigais:    1.018.715,37 

1.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas  183.626,91 

1.2. Specialiųjų tyrimų skyrius 154.067,92 

1.3. Memorialinis departamentas: 367.331,98 

1.3.1. Memorialinio meno ir ekspertizės bei Atminimo programų sk. 131.540,30 

1.3.2. Genocido aukų muziejus 181.193,96 

1.3.3. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 54.597,64 
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Išlaidų pavadinimas Suma 

1.4. Leidybos skyrius 39.142,49 

1.5. Kiti padaliniai (bendrosios funkcijos):  274.546,15 

1.5.1. Informacinių sistemų priežiūros skyrius  56.516,24 

1.5.2. Direkcija  50.360,98 

1.5.3. Sekretoriatas   33.717,96 

1.5.4. Teisės ir personalo administravimo skyrius  32.165,36 

1.5.5. Apskaitos skyrius 40.973,40 

1.5.6. Ūkio skyrius 60.812,21 

2. Socialinio draudimo įmokos 314.679,50 

3. Darbdavių socialinė parama (Vienkartinės materialinės pašalpos teisės aktų numatytais 

atvejais) 1.400,00 

4. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos: 569.214,04 

4.1.  Ryšių paslaugos: 14.200,00 

4.1.1. Ryšių paslaugos (stacionaraus – 2.064,78 Eur; judriojo – 1.193,51 Eur)  3.258,29 

4.1.2. Interneto paslaugos 8.545,63 

4.1.3. Pašto paslaugos  2.396,08 

4.2.  Transporto išlaikymas: 17.400,00 

4.2.1. Degalų įsigijimas 6.037,99 

4.2.2. Automobilių remonto paslaugos bei autodalių įsigijimas 5.076,38 

4.2.3. Kompensacijos už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos 

reikmėms 3.478,19 

4.2.4. Automobilių parkavimo paslaugos (stovėjimo vietų, saugojimo) 1.740,00 

4.2.5. Kitos transporto priežiūros paslaugos (draudimo,  plovimo ir pan.) 1.067,44 

4.3.  Spaudiniai (leidinių įsigijimas bibliotekai, prenumerata)  1.153,60 

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

dalių kompiuteriams, baldų  ir kito inventoriaus įsigijimas 39.970,54 
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Išlaidų pavadinimas Suma 

4.5.  Komandiruočių išlaidos 23.390,57 

4.6.  Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros) einamasis 

remontas: 64.893,32 

4.6.1. Įstaigos įrengimų, įtaisų, aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai   1.985,86 

4.6.2. Pastato Aukų g.2A langų gamybos ir keitimo darbai 20.377,75 

4.6.3. Pastato Gedimino 40/1 langų gamybos ir keitimo darbai 26.000,00 

4.6.4. Dvaro rūmų rūsio remontas 10.263,69 

4.6.5. Patalpų atnaujinimo ir profilaktiniai remonto darbai ( Didžioji 17/1 -  

hidroizoliacijos ir latakų, laiptų; Aukų 2a - stogo 6-ių bokštelių ir 

ventiliacinio kamino; Žirmūnų 1F - frontono pažeistų vietų) 4.484,00 

4.6.6. Didžioji g. 17/1 Sekretoriato kab. remontas 1.782,02 

4.7.  Kvalifikacijos kėlimas   5.894,94 

4.8.  Komunalinės paslaugos:   97.100,00 

4.8.1. Šildymas 43.672,62 

4.8.2. Elektros energija 45.534,49 

4.8.3. Vandentiekis ir kanalizacija 3.169,05 

4.8.4. Atliekų tvarkymo sąnaudos 4.723,84 

4.9.  Kitos paslaugos:  305.211,07 

4.9.1.  Planiniai mokėjimai: 63.169,57 

4.9.1.1. Tuskulėnų parko teritorijos priežiūra 31.588,17 

4.9.1.2  Tuskulėnų rimties parko teritorijos apsauga 23.479,80 

4.9.1.3. Stebėjimo ir reagavimo paslaugos bei gaisrinės signalizacijos 

techninis aptarnavimas 4.312,52 

4.9.1.4. Kilimėlių keitimas Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties 

parke  995,28 

4.9.1.5. Liftų priežiūra Genocido aukų muziejuje 378,48 

4.9.1.6. Deratizacija ir dezinfekcija 178,00 
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Išlaidų pavadinimas Suma 

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 

4.9.1.9. Portalų atakų prevencijos sistemos administravimas, kai serveryje 

saugomi 2 portalai  496,32 

4.9.1.10. VBAMS sistemos duomenų perdavimas 77,88 

4.9.2.  Kitos bendrosios centro veiklos ir ūkinės išlaidos: 49.213,04 

Bendros ūkinės išlaidos: 14.831,62 

4.9.2.1. Patalpų priežiūra, vandens ir elektros sistemų einamasis remontas, 

langų šiltinimas, pastatų įžeminimo varžų matavimas, priešgaisrinė sauga, 

latakų valymas ir pan 3.851,80 

4.9.2.2. Įvairios kitos smulkios ūkinės paslaugos 2.651,50 

4.9.2.3. Kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūra bei aptarnavimas 629,38 

4.9.2.4. Kondicionierių montavimo darbai GAM 3 a. darbuotojų kabinetuose 7.698,94 

Bendros veiklos išlaidos: 24.496,04 

4.9.2.5. Vertimų paslaugos 4.904,91 

4.9.2.6. Archyvinių dokumentų kopijavimas (Lietuvos ypatingasis archyvas) 1.379,32 

4.9.2.7. Išlaidos renginiams ir atmintinoms datoms bei sukaktims, rėminimo 

ir paspartavimo paslaugos, kitos smulkios veiklos išlaidos 1.172,06 

4.9.2.8. Spaudos centrų paslaugos (UAB „BNS“; „ELTA“) 834,90 

4.9.2.9. Interneto svetainių talpinimo, serverių nuomos ir pan.paslaugos 701,76 

4.9.2.10. Dokumentų valdymo sistemos „DOVAS“ administravimas 653,40 

4.9.2.11. Viešos prieigos www.lietuviaisibire.lt administravimas (viešos 

prieigos atkūrimas) 1.849,69 

4.9.2.12. Programavimo ir konsultavimo paslaugos (MB „Optimalus kelias“) 3.000,00 

4.9.2.13. Archeologiniai žvalgomieji tyrimai Armalėnų kaime Šilutės raj. 

(2016-09-05 sutarties Nr.LRVK-82/16 2F-98 dėl archeologinių tyrimų su 

LRV kanceliarija vykdymas)  10.000,00 



83 

 

Išlaidų pavadinimas Suma 

Reprezentacinės išlaidos: 9.885,38 

4.9.2.14. Suvenyrai su Centro simbolika, atvirutės, vizitinių kortelių gamyba, 

reklamos paslaugos, darbo pasitarimams skirti vaisvandeniai, kava, ir pan.) 9.885,38 

4.9.3.  Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos: 192.828,46 

4.9.3.1.  Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas: 10.691,25 

4.9.3.1.1. Tarptautinės konferencijos „Šaltojo karo pradžia Rytų ir Vidurio 

Europos šalyse“ organizavimo išlaidos 3.889,65 

4.9.3.1.2. Mokslo tiriamųjų programų darbų išlaidos  (pagal autorines bei 

paslaugų sutartis) 4.759,40 

4.9.3.1.3. Vardynų skyriaus darbai pagal autorines sutartį 1.440,78 

4.9.3.1.4. Kitos smulkios departamento išlaidos (vertimai, archyvinių 

dokumentų kopijavimas, kt. smulkios išlaidos) 601,42 

4.9.3.2.  Specialiųjų tyrimų skyrius: 219,21 

4.9.3.2.1. Kitos smulkios skyriaus išlaidos (archyvinių dokumentų 

kopijavimas, sąrašų spausdinimas „Tremtinyje“) 219,21 

4.9.3.3.  Leidybos skyrius: 34.318,85 

4.9.3.3.1. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ 2016 Nr. 1 (39); 2016 Nr. 2 

(40) 2.759,92 

4.9.3.3.2. Nuotraukų rinkinys „Partizanas Juozas Lukša. Gyvenimo ir kovos 

kelias“ (lietuvių, anglų ir rusų k.) 3.196,78 

4.9.3.3.3. Juozo Prapiesčio rinktinė „Amalo uogos“ 2.687,27 

4.9.3.3.4. Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai 

Lietuvoje 1944–1949 m.“ (anglų ir vokiečių k.) 7.191,81 

4.9.3.3.5. Knygos „Sumokėta jaunyste“  spauda 1.075,83 

4.9.3.3.6. Lionginas Baliukevičius „Partizano Dzūko dienoraštis“ (rusų k.) 5.069,89 

4.9.3.3.7. Valstybės saugumo departamento ir LGGRTC bendras leidinys  „In 

memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigūnams“ 2.297,00 

4.9.3.3.8. Leidinys „Mes nežudėme“ 5.094,00 

4.9.3.3.9. Leidinys „Tremties vietos Buriatijoje“ 318,00 



84 

 

Išlaidų pavadinimas Suma 

Kartotiniai leidiniai:  

4.9.3.3.10 . Knygos „Panerių dienoraštis 1941–1943 m.“  spauda, 200 vnt  866,55 

4.9.3.3.11. Brošiūros „The museum of genocide victims“  spauda, 1000 vnt 2.071,00 

4.9.3.3.12. Kitos su leidyba susiję išlaidos (dalyvavimo knygų mugėse 

paslaugos, nario mokestis, reklamos išlaidos  ir pan.) 1.690,80 

4.9.3.4.  Memorialinis departamentas: 147.599,15 

Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus veikla: 64.898,51: 

4.9.3.4.1. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei pastatymas  27.775,24 

4.9.3.4.2. Paminklo (memorialinio ženklo) signatarui Aleksandrui Grybinui-

Faustui pagaminimas ir sumontavimas 11.365,11 

4.9.3.4.3. Paminklo (memorialinio ženklo) Vytautui Gužui-Kardui 

pastatymas  5.256,00 

4.9.3.4.4. Paminklo (memorialinio ženklo) Adolfui Ramanauskui-Vanagui 

pagaminimas ir sumontavimas 9.570,12 

4.9.3.4.5. Paminklo (memorialinio ženklo) Pasaulio teisuoliams pagaminimas  1.317,50 

4.9.3.4.6. Informacinių stendų gamyba ir pastatymas 5.614,54 

4.9.3.4.7.  Dainavos apygardos įamžinimo projekto konkurso priemonės 4.000,00 

Atminimo programų skyriaus veikla: 19.168,78: 

4.9.3.4.8. Moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių 

istorija“ organizavimo išlaidos 6.128,18 

4.9.3.4.9. Mobilių stendų piešinių eksponavimui lauko sąlygom 

projektavimas ir gamyba 11.194,92 

4.9.3.4.10. Programos „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių 

inventorizacijos ir sąvado sudarymas“ paslaugos (pagal autorines sutartis) 666,86 

4.9.3.4.11. Gautų iš Buriatijos AR  buvusių politinių kalinių bei tremtinių 

prisiminimų sisteminimas, panaudojant LGGRT centro duomenų bazes 

(pagal autorinę sutartį) 392,94 

4.9.3.4.12. Ekspedicijų į tremties ir kalinimo vietas aprašymų sukūrimas, 

aplankytų vietovių su lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapais sąrašų 
785,88 
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Išlaidų pavadinimas Suma 

sudarymas  svetainės lietuviaisibire.lt papildymui (pagal autorinę sutartį) 

Genocido aukų muziejaus veikla: 58.572,33: 

4.9.3.4.13. Eksponatų restauravimo-konservavimo paslaugos 645,00 

4.9.3.4.14. Ekspozicijų atnaujinimas 1.706,68 

4.9.3.4.15. Kilnojamoji paroda, skirta iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948 

m. bėgusiems vokiečių tautybės vaikams 26.021,32 

4.9.3.4.16. Lietuvos partizanų (Merkio būrio) kovos ir žūties vietos – 

bunkerio ir jo aplinkos detalieji archeologiniai tyrimai, vietovės topo 

nuotraukos sudarymas (sut. Agnė Žilinskaitė) 10.000,00 

4.9.3.4.17. Suvenyrų, skirtų įsigyti lankytojams bei LGGRT Centro 

reprezentacijai, gamyba 14.459,50 

4.9.3.4.18. Skrajučių bei lankstinukų spauda 2.538,58 

3.9.3.4.19. Nario mokestis už 2017 m. (Lietuvos muziejų asociacija) 300,00 

3.9.3.4.20. Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus kūrimosi ir veiklos 

istoriją pristatantis audiovizualinis kūrinys (pagal autorinę sutartį) 2.901,25 

Tuskulėnų rimties parko memorialinis komplekso veikla: 4.959,53: 

4.9.3.4.21. Informacinės medžiagos spauda 3.859,62 

4.9.3.4.22. Suvenyrų edukologijai gamyba 1.099,91 

II.  Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (1+2)  246.167,30 

1. Investicinis projektas „Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso ekspozicijos įrengimas“  196.000,00 

2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso: 
50.167,30 

Ūkinis inventorius: 21.220,62: 

2.1. Dokumentų spinta 2150x3100x345mm 650,00 

2.2. Daugiafunkcis kopijavimo aparatas MP-2852 605,00 

2.3. Daugiafunkcis spalvinis kopijavimo aparatas Ricoh MPC-2051 847,00 

2.4. Audiogidai 10 vnt x 830,00 Eur 8.300,00 
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Išlaidų pavadinimas Suma 

2.5. Profesionalus 43 colių įstrižainės LCD ekranas su interguota MagicInfo 

Player S4,  skirtas stendui  žydų getui atminti Didžioji 17/1 1.345,52 

2.6. Video kamera SONY FDR-AX53 su priedais - 1 vnt  Tuskulėnų MP 1.475,00 

2.7. Nepertraukiamo sr. šaltinis (UPS) 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6 - 1 vnt 

Tuskulėnų MP 7.998,10 

Kompiuterinė įranga: 19.897,33: 

2.8. Kompiuteris padidinto galingumo - 1 vnt 4.779,50 

2.9. Kompiuteris Magnum Core i3, W10 Pro; Office 2016 std - 10 vnt 7.320,50 

2.10. Komp. kompl. I3-4170, RAM 4GB 1600MHz, Win 10Pro; monitorius 

22; MS office 2016HB - 2 vnt 1.425,38 

2.11. Lietimui jautrus ekranas ir mini kompiuterio komplektas Intel NUC su 

MW 10Pro GAM II-o aukšto ekspozijai 9 salėje 889,47 

2.12. Nešiojamas kompiuteris Lenovo IdealPad 13.3 su progr. įranga - 1 vnt 1.126,48 

2.13. Nešiojamas kompiuteris HP ProBook 15,9" su progr. įranga - 5 vnt 4.356,00 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos 

licencijos: 5.906,35: 

2.11. Lic. El. Backup Essential Std. 2 sockbund f VMware - 3 vnt; pr.įr. 

VMware 2y papildomas apt. - 3 vnt  3.194,40 

2.12. 12 mėn.licencijos :Adobe dreamweaver; Adobe InDesign CC All 

multiple Platforms; Adobe Photoshop 1.263,53 

2.13. Lic.: el.Win.Server 2016 OLP academic - 8 vnt; el.MS Win Server CAL 

2016 academ OLP - 130 vnt 1.448,42 

Kitas nematerialusis turtas Skaitmeninė rinkmena apie tremties ir laidojimo 

vietas Buriatijos Autonominėje Respublikoje (Pirkimo-pardavimo sutartis su 

G.Alekna) 2.300,00 

Muziejinės vertybės: eksponatų įsigijimas (visoms ekspozicijoms) 843,00 

Centro išlaidos iš viso (I+II)  2.150.176,21 



5 PRIEDAS 

 

 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 

VEIKLOS REZULTATAI 

 

 

Informacinių sistemų priežiūros skyrius (toliau – ISP skyrius) vykdo jam pavestas informatikos 

valdymo, administravimo bei informacinių sistemų tvarkymo funkcijas. ISP skyrius prižiūri ir techniškai 

aptarnauja: Represuotų asmenų vardyno I–V tomų duomenų bazes, resistentų, nukentėjusių statusą 

administruojančias bazes, įvairių kartotekų – partizanų,  Baudžiamųjų bylų, Tremtinių; Genocido aukų 

muziejaus eksponatų apskaitos (GAM, LIMIS) Atsiminimų anketų registravimo, Tremties ir kalinimo vietų 

ir kt. duomenų bazes; ISP skyrius administruoja pagrindinę įstaigos interneto svetainę www.genocid.lt ir 

kitus interneto tinklalapius www.kgbveikla.lt. www.kgbdocumens.eu, www.tuskulenumemorialas.lt, 

www.lietuviaisibire.lt, www.rememor.eu;  

Nuolatos vykdoma kompiuterinės technikos priežiūra, užtikrinama elektroninės informacijos sauga. 

Pagrindinė Centro interneto svetainė www.genocid.lt, talpinanti didelį kiekį vertingos istorinės medžiagos,  

sukurta 2004 metais, jau neatitinka aktualių poreikių tinkamai informacijos sklaidai. Todėl, siekiant padidinti 

svetainės pasiekiamumą ir saugumą reikalinga organizuoti svetainėje pateiktos informacijos perkėlimą į 

naują modernią ir šiuolaikišką interneto svetainę, o siekiant palengvinti vartotojui aktualios informacijos 

pasiekiamumą, sieksime prisijungti prie vienoje platformoje veikiančio valstybės institucijų portalo „Mano 

vyriausybė“. Koordinuojant šiuolaikinių informatikos technologijų diegimą, informacinių ir ryšių sistemų 

projektavimą ir plėtrą  bei atsižvelgiant į Centro strateginį planą buvo parengtas 2016 m.  ISP skyriaus 

veiklos planas. Vykdant 2016 m. veiklos planą, buvo atlikti šie pagrindiniai darbai: 

archyvinių KGB dokumentų skelbimas interneto svetainėje www.kgbveikla.lt; 

Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų bazės 

administravimas;  

viešos prieigos prie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų 

duomenų bazės priežiūra; 

nuolatinė Centro interneto svetainės www.genocid.lt  priežiūra ir pildymas; 

dokumentų valdymo sistemos Dovas SP administravimas; 

kompiuterinės technikos (186 vnt.), tarnybinių stočių (7 vnt.), ir kitos orgtechnikos (skeneriai, monitoriai, 

spausdintuvai, išoriniai diskai – 495 vnt.)  priežiūra; 

Centro lokalinio tinklo (Didžioji g. 17, Gedimino per. 40, Aukų g. 2, Žirmūnų g. 1n, Žirmūnų g. 1f)   

priežiūra; 

periodinis rezervinis serverių, kompiuterių duomenų kopijavimas, priklausomai nuo informacijos svarbos; 

elektroninių duomenų  pagal sutartį parengimas, šifravimas ir perdavimas Valstybinėms ligonių kasoms 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

automatizuoto duomenų apdorojimo sistemos (toliau – ADA) ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar 

kuriais perduodama įslaptinta informacija, priežiūra. 

http://www.genocid.lt/
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.kgbdocumens.eu/
http://www.tuskulenumemorialas.lt/
http://www.lietuviaisibire.lt/
http://www.rememor.eu/
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.genocid.lt/
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Vykdant informacinių technologijų analizę ir plėtrą, 2016 m.:  

parengta dokumentacija Elektroninės informacijos saugos rizikos ir informacinių technologijų saugos 

auditui; 

parengti bendri Centro informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai; 

sukurta virtuali mašina, skirta serveriui įdiegti, Įdiegtas tinklalapių serveris skirtas Ubuntu operacinei 

sistemai. Įdiegtas Ubuntu Server operacinė sistėma; 

derinami informacinių sistemų „Asmenys, nukentėję nuo okupacijų“ ir „Pasipriešinimo okupacijoms 

dalyviai“ nuostatai; 

vykdytas ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ interaktyvių erdvių testavimas bei klaidų taisymo 

kontrolė; 

atliktas ADA sistemų specifikacijos rengimas ir derinimas; 

parengti LGGRTC ADA sistemos specifiniai saugumo reikalavimai; 

parengtas LGGRTC ADA sistemos saugumo valdymo procedūrų aprašas; 

parengtas LGGRTC ADA  saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo planas; 

atliktas LGGRTC ADA sistemos rizikos vertinimas.isi  

įgyvendinti visi LGGRTC ADA sistemos parengimo, dokumentų derinimo darbai, sistema 

sėkmingai veikia. 

 

 

6 PRIEDAS 

 

ŪKINIŲ PADALINIŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 Generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytas Lukšys 

1. Kontroliavo genocido aukų muziejaus darbuotojų kabinetuose atliekamus remonto 

darbus. 

2. Organizavo tolesnį valstybės investicinio projekto ,,Tuskulėnų rimties parko 

memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimas“ įgyvendinimo procesą: ekspozicijos 

baigiamojo etapo ,,Projektas – homo sovieticus“ teminių salių įrengimo darbų grafiko 2016 

metams sudarymui (196 tūkst. Eurų), susitikimus (projekto autoriaus, rangovo, subrangovų, kitų 

specialistų) ekspozicijos įrengimo vietoje probleminėms situacijoms spręsti, darbų priėmimą. 

3. Atsižvelgęs į Valstybės saugumo departamento išvadas, derino ir sprendė 

išvadose nurodytų reikalavimų  įgyvendinimą dėl Dokumentų saugyklai (Didžioji g. 17/1) 

suteikimo I klasės slaptumo kategorijai keliamų reikalavimų įvykdymo: už įslaptintos 

informacijos atsakingo asmens pavadavimo įsakymo parengimas, dokumentų saugyklos 

apsauginės signalizacijos dubliavimo, įėjimo kontrolės, apsauginių žaliuzių įrengimo, 
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aptarnaujančio saugos firmos patikimų darbuotojų sąrašo sudarymo ir kitus dokumentų 

saugyklos apsaugos ir stiprinimo klausimus. 

4. Su VĮ ,,Turto bankas“ darbuotojais aptarė Valstybės turto informacinės 

paieškos sistemos (toliau – VTIPS) naudojimo (informacijos teikimo) probleminius klausimus. 

Organizavo dviejų Centro darbuotojų mokymo naudojimosi VTIPS pravedimą. Su 

Vyriausybinio ryšių centro prie KAM ir Lietuvos apeliacinio teismo atsakingais asmenimis 

aptarė diskutuotinus klausimus dėl nekilnojamojo turto priežiūros sąnaudų teikimo VTIPS. Su 

vidaus reikalų ministerijos turto valdymo departamentu aptarė viešosios įstaigos ,,Vilniaus 

kultūros, pramogų ir sporto rūmai“ patalpų panaudos išregistravimo iš Centrui priklausančio 

pastato Žirmūnų g. 1N klausimus. 

5. Su Lietuvos ypatinguoju archyvu, Lietuvos apeliacinio teismo ir Vilniaus 

apygardos teismo atstovais aptarė problemišką saugumo padėtį Gedimino pr. 40. Įvyko keletas 

susitikimų. Buvo rasti sprendimai leidžiantys bent laikinuoju laikotarpiu užtikrinti pastato 

saugumą, nakties metu rečiau trikdyti asmenis, atsakingus už atvykimą į objektą, suveikus 

signalizacijai. Liko neišspręstas koplytėlės lankytojų (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos Vilniaus skyriaus narių) klausimas. 

6. Dalyvavo ir organizavo susitikimus su Tuskulėnų rimties parko sanitarinę priežiūrą vykdančia 

įmone UAB ,,Corpus A“, sprendžiant minėtos įmonės teikiamų paslaugų kokybės, sutarties 

pratęsimo, paslaugų įkainių, sanitarinę priežiūrą atliekančių asmenų ir vadybininkų kvalifikaciją 

ir pan. klausimus. 

7. Kartu su kitais Centro darbuotojais vyko į Kauną dėl Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus 

(perdavimo Centrui, remonto, ekspozicijos, interneto, eksponatų ir pan.), dalyvavo kituose 

pasitarimuose šiuo klausimu. 

8. Organizavo sekretoriato baldų gaminimo ir sekretoriato patalpų remonto darbų eigą. Pastatas 

įtrauktas į kultūros objektų sąrašą ir minėtose patalpose reikėjo išsaugoti vertingasias savybes. 

9. Inicijavo Centro Genocido aukų muziejaus Ūkio skyriaus techniko pareigybės panaikinimą ir 

Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės įsteigimą. 

10. Atsakingas už detaliojo įslaptintos informacijos sąrašo pildymą ir koregavimą. 

11. Atsakingas už Centro įslaptintos informacijos fizinę apsaugą. 

12. Vadovavo Centro vykdomiems viešiesiems pirkimams. Ataskaitinio laikotarpio viešųjų 

pirkimų plano sudarymui. Yra Centro viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Organizavo 

pasitarimus su pirkimų organizatoriais sudėtingesniems pirkimams atlikti. 

13. Vadovavo transporto paskirstymui Centro darbuotojams, kuriems tarnybinių funkcijų 

realizavimo poreikiais buvo būtinybė išvykti už sostinės ribų. 

14. Yra Centro tarybos narys.  

15. Pavadavo Centro generalinę direktorę jos atostogų ir komandiruočių laikotarpiu. 

16. Tobulino profesinius gebėjimus, reikalingus konkrečioms, pareigybės aprašyme nustatytoms 

funkcijoms vykdyti – dalyvavo 2 seminaruose: korupcijos prevencija ir valstybės tarnautojų etika 

viešajame sektoriuje ir naujasis darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų taikymas. 
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LGGRTC ŪKIO SKYRIUS (Jonas Kareniauskas) 

Ūkio skyrius 2016 metais dirbo pagal patvirtintus ūkio skyriaus nuostatus. Buvo atliekami 

šie darbai: 

Centro patalpų apsauga, priežiūra ir eksploatacija; 

Tinkamų sąlygų darbo vietose užtikrinimas; 

Materialinis – techninis Centro aprūpinimas. Materialinių vertybių apskaita. 

Įstaigos komunalinių patarnavimų ir energetinių poreikių tenkinimas; 

Įstaigos aprūpinimas transporto paslaugomis; 

Centro įrengimų ir aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai; 

Ūkinės paslaugos ir darbai kitų Centro padalinių užsakymu; 

Kiti neplaniniai darbai, užtikrinant normalų Centro darbą; 

Darbas su ūkio skyriaus personalu. 

 

1. 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“ ir UAB „Ekskomisarų biuras“), o darbo 

laikotarpiu Didžioji 17/1 budi 2 budėtojai.  

Ūkio skyriaus darbuotojai kontroliuoja elektros energijos tiekimo ir šildymo sistemų darbą, 

jų parodymų apskaitą, ir savalaikį pateikimą energiją tiekiančioms organizacijoms. Kontroliuojamas 

vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų normalus funkcionavimas. Buvo atliktos viešųjų pirkimų 

procedūros šildymo sistemų paruošimo naujam šildymo laikotarpiui ir pasirašyta sutartis ir UAB 

„Karvecko santechnikai“.  

Užtikrinant LGGRT centro pastatų tinkamą apsaugos nuo gaisro būklę buvo atliktos viešųjų 

pirkimų procedūros ir atlikti šie darbai: perpildyti ir patikrinti gesintuvai (Vilniaus apskrities 

gaisrininkų draugija), patikrintos gaisrinės šlangos ir išmatuotas vandens slėgis gesinimo sistemoje 

(UAB „GEVIRDA“ ir patikrinta priešgaisrinė signalizacija (UAB „GRIFS AG“). Sukomplektuota 

gaisro gesinimo įranga ir informaciniai lipdukai. Eksplotacinės išlaidos pastatų priešgaisrinės 

būklės palaikymui: 

2. Tinkamų sąlygų darbo vietose užtikrinimas. 

Ūkio skyriaus darbuotojai pagal išgales gerino Centro dirbančiųjų darbo sąlygas: Per 

ataskaitinį laikotarpį Centro darbuotojai buvo instruktuojami saugos ir sveikatos, bei priešgaisrinės 

saugos klausimais. 

3. Materialinis – techninis Centro aprūpinimas. Materialinių vertybių apskaita. 
Centro skyriai materialinėmis vertybėmis (kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis, inventoriumi) 

buvo aprūpinami pagal mėnesines paraiškas. Visi paraiškose užfiksuoti poreikiai 2016 metais buvo 

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

LGGRTC Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis. Buvo nupirkti du daugiafunkciniai 

kopijavimo aparatai ir metalinė dokumentų spinta. 

4. Įstaigos komunalinių patarnavimų ir energetinių poreikių tenkinimas. 

Įstaigos elektros įrenginius prižiūri ir remontuoja elektrikas, kartu atsakingas už elektros ūkį. 

Įstaigoje yra 7 vnt. elektros apskaitos įrengimai (du iš jų automatizuoti). Įstaigos šilumos punktus, 

šildymo sistemas ir kitą santechninę įrangą prižiūri ir remontuoja santechnikas, kartu atsakingas už 

šilumos ūkį. Įstaigoje yra 5 vnt. šilumos punktai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta pastatų 

šildymo sistemų paruošimo 2016 / 2017 metų šildymo sezonui darbai.  
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2016 metais įstaiga elektros, šilumos ir vandens apskaitos prietaisų parodymus tiekėjams 

pateikinėjo mėnesio paskutinę dieną ir savalaikiai apmokėjo už pateiktas komunalines paslaugas.  

Įstaiga savalaikiai aprūpinama pašto paslaugomis. 

 

Įstaigos aprūpinimas transporto paslaugomis. 

Dėl įstaigos pastatų dislokacijos skirtingose miesto vietose, organizuotas kasdieninis dokumentų 

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

padalinius materialinėmis vertybėmis ir medžiagomis. 

Iš viso įstaigos automobiliai 2016-ais metais nuvažiavo 71460 km (2015 metais – 82510 km.) ir 

sunaudojo 6676,98 ltr. degalų (2015 metais – 7637 ltr.). Automobilių dagalams pirkti iš UAB 

„Lukoil Baltija“ išleista 6038 € (2015 metais – 7863 €). 

Automobilių rida per 2016 metus: 

Automobilis CBU882 GZK069 AGB260 

Rida (km) 17040 29420 25000 

 

Įstaigos automobiliai remontuojami UAB „Tanagra“ per ataskaitinį laikotarpį remontui 

sunaudota 5076 € (2015 metais – 3250 €). Įstaigos automobilių parkavimui išleista 1740 € (2015 

metais – 1935 €), Automobilių draudimui, plovimui ir kitoms paslaugoms išleista 1067 € (2015 

metais – 712 €). 

2016 metais buvo atlikta viešųjų pirkimų procedūra ir pasirinktas automobilių remonto paslaugų 

tiekėjas UAB „Tanagra“, su kuria pasirašyta sutartis 2017 metams. 

Centro įrengimų, įtaisų ir aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo remontuojama dauginimo aparatai, vokų ženklinimo įrenginiai ir 

kita biuro technika ir už darbus sumokėta 1468,75 €.  

Ūkinės paslaugos ir darbai kitų Centro padalinių užsakymu  

Ūkio skyrius aktyviai įsijungia į kitų Cento padalinių renginių paruošimo darbus. Per ataskaitinį 

laikotarpį buvo atlikti įvairių parodų ruošimo darbai (ypač Birželio 14 ir kasmetinės vaikų piešinių 

parodos Mokytojų namuose). Ūkio skyriaus darbuotojai dirbo pasiruošiant valstybinių švenčių ir 

atmintinų dienų renginiams (Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11, Birželio 14, Rugsėjo 28 d.).  

Darbas su ūkio skyriaus personalu. 

Ūkio skyriuje sistemingai buvo vedama darbo apskaita. Ūkio skyriaus darbuotojai periodiškai 

buvo instruktuojami darbo saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, buvo aprūpinami 

individualiomis saugos priemonėmis.  

Per ataskaitinį laikotarpį ūkio skyriuje nebuvo nelaimingų atsitikimų ir traumų susijusių su 

darbu. 
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GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS ŪKIO SKYRIUS  (Gintarė Vapšienė) 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1. Dirbama per atvirų durų dienas Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko 

memorialiniame komplekse sausio 12-13 d. d., vasario 16 d. kovo 11 d., gegužės 18 d., lapkričio 

1-2 d.. 

2. Siekiant efektyvios pastato eksploatacijos vykdomas nuolatinis drėgmės ir temperatūros 

pastatų duomenų matavimas, kaupimas ir analizavimas. 

3. Vykta į Kauno tremties ir rezistencijos muziejų sausio 25 d. ir vasario 10 d.  

4. Organizuotas politinio kalinio, Kovo 11-osios – signataro, Balio Gajausko 90-mečio minėjimas 

vasario 25 d. 

5. Vykta į Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejų (kovo 16 d.). 

6. Dirbta su filmavimo grupe Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso dvarelio 

ekspozicijoje (balandžio 25 d.). filmavimo grupe iš LRT televizijos (gegužės 17 d.). 

7. Dalyvauta respublikinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 

laureatų apdovanojimo renginyje (balandžio 28–29 d.). 

8. Dalyvauta valant Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Dvaro rūmų rūsio patalpas 

(gegužės 19 d.). 

9. Dirbta „Muziejaus nakties 2016“ renginiuose (gegužės 21 d.). 

10. Organizuota Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso 

darbuotojų išvažiuojamasis seminaras Rumšiškėse (gegužės 23 d.) ir parodos eksponavimas 

Rumšiškių muziejuje (birželio 3 d. 

11. Organizuotas vaikų piešinių eksponavimas prie Genocido aukų muziejaus (birželio 9 d.). 

12. Dalyvauta Obeliuose organizuotame renginyje skirtame Birželio sukilimui (birželio 18 d.). 

13. Tvarkytos koplyčios kolumbariumo lubos, kabinetai (liepos 20 d.). 

14. Demontuoti Atminimo programos skyriaus kilnojami stendai, piešiniai (rugsėjo 13 d.). 

15. Dirbta Muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse Lietuvos žydų 

Genocido dieną (rugsėjo 23 d.). 

16. Dirbta minint Tuskulėnų aukų dieną (rugsėjo 28 d.). 

17. Organizuotas LGGRTC ir Lazdijų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymas 

(rugsėjo 29 d.). 

18. Dalyvauta organizuojant tarptautinę konferenciją Tuskulėnų rimties parko  memorialiniame 

komplekse (rugsėjo 29 d.). 

19. Dalyvauta tvarkant Dvaro rūmų rūsį, pertvarkant darbuotojų darbo vietas ir kabinetus (rugsėjo 

30 d.). 

20. Dalyvauta keičiant langus Genocido aukų muziejaus administracijos patalpose (birželio – 

rugsėjo mėn.).  

21. Dalyvauta Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Dvaro rūmuose plaunant pirmo 

aukšto langus (spalio 6 d.). 

22. Organizuotas seminaras, skirtas Lietuvos mokyklų istorijos mokytojams (lapkričio 23 d.). 

23. Dalyvauta pastatų (Oficina, Dvaro rūmai ir Valickio vila) lietvamzdžių valymo darbuose kartu 

su UAB „Inoservice“ darbuotojais (lapkričio 25 d.). 

24. Dalyvauta ruošiant Genocido aukų muziejuje Baltarusijos jaunosios kartos fotomenininko 

Maksimo Saryčevo (Maxim Saryčev) parodos-projekto „Pavogtos dienos“ („Stolen days“) 

atidarymą (lapkričio 30 d.). 

25. Organizuotas Genocido aukų muziejuje tremtinio, poeto, katalikiškos pogrindinės literatūros 

spausdintojo ir platintojo, knygos „Žmogus opi planeta“ autoriaus Jono Stašaičio 95-ųjų gimimo 

http://www.genocid.lt/centras/lt/1091/a/
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metinių paminėjimo vakaras (gruodžio 13 d.). 

26. Organizuotas kalėdinė vakaronė LGGRTC darbuotojams (gruodžio19 d.). 

 

Viešieji pirkimai 

Iš Viso per metus atlikti 37 viešieji pirkimai. 

Parengtos 103  mažos vertės pirkimų pažymos.  

 

Administracinė veikla 

         Nuolatos vykdoma organizacinė veikla su skyriaus darbuotojais. Pildomas darbo apskaitos 

žurnalas, budėtojų grafikai. Nuolatos rūpinamasi GAM ir Tuskulėnų memorialinio komplekso 

priskirtų  patalpų eksploatacija. Per 2016 metus vykdant pirkimus ir tiesiogines darbo funkcijas 

nuvažiuota 5378 kilometrai.  

       Kelta kvalifikacija dalyvaujant seminare „Viešųjų pirkimų organizavimo teisinis 

reglamentavimas, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo praktiniai aspektai“ (kovo 24 d.) Paruošti 

prašymai Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai. Vykdomas nuolatinis Centro reprezentacijai skirtų 

knygų nurašymo aktų pateikimas Centro Apskaitos skyriui. Pavaduotas Centro Ūkio skyriaus vedėjas 

jo atostogų ir ligos laikotarpiu. Atliktas Genocido aukų muziejaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

inventorizavimas. Teiktos vairuotojo paslaugos vežant GAM darbuotojus pas tremtinius, į Valstybinį 

archyvą, Naujosios Vilnios dienos centrą. Vykta į komandiruotę į Rokiškį ir dalyvauta organizuojant 

turistinio maršruto įrengimo darbuose (birželio 16–18 d.). Liepos 21 d. teiktos vairuotojo paslaugos 

vežant Memorialinio departamento direktorę ir skyriaus specialistus į Švedriškes ir rugsėjo 17 d. į 

Želvas (Ukmergės raj.). Istorijos skyriaus darbuotojai vežti pas tremtinius, siekiant surinkti 

informaciją ir medžiagą muziejaus fondams. Vežti darbuotojai į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Fondų 

apskaitos skyriaus darbuotojų vežimas į Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Baltąjį 

dvarelį (ekspozicijos patalpų valymas). Spalio 5 d. dalyvauta stebinčio teisėmis Darbo ginčų 

komisijos posėdyje (Adelės Pakalkaitės ieškinys). Nuolatinis skyriaus darbo organizavimas. Per IV 

ketvirtį atleistas 1 darbuotojas ir priimti 2 nauji darbuotojai. Parengtos naujos darbuotojo 

pareigybinės nuostatos. Parengtas atsiskaitymas pagal sutartį su Lietuvos Respublikos vyriausybe 

(„Vilko vaikų“ kilnojama paroda). Atlikus archeologinių paslaugų pirkimą, jo pagrindu parengtas  

darbų priėmimo aktas. Pradėtos sandėliavimo patalpų paieškos gaunamiems eksponatams saugoti, 

išvalyta ir sutvarkyta kalėjimo kamera Nr. 16. 

            Vykdomas nuolatinis reagavimas į apsaugos pulto skambučius. Važiuota 7 kartus suveikus 

signalizacijai Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. 

Sausio 7 diena kartu su UAB „Grifs AG“ darbuotojais buvo vykdomas priešgaisrinių daviklių 

remontas ( Dvaro rūmai). Sausio 14 diena kartu su UAB „Grifs AG“ darbuotoju buvo atliekama 

lauko kamerų testavimas, nustatytas dviejų kamerų gedimas (prie Kolumbariumo). 

Administruojama sutartis su UAB „Sirena securyti“ (Tuskulėnuose).  



94 

 

        Sutarties su UAB „Gėlių kampelis“ administravimas, gėlių ir vainikų užsakymas ir pristatymas 

viso Centro reikmėms. 

         Sutarties su UAB „Corpus A“ administravimas, darbų priėmimas, sąskaitų ir atliktų darbų 

aktų koregavimas. Išplauti Koplyčios – kolumbariumo kryžiai. 

         Sutarties su UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ administravimas, patalpų 

priežiūra ir specialistų kvietimas dezinfekcijai atlikti Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties 

parko memorialiniame komplekse. 

         Sutarties su UAB „Mikratas“ administravimas. Muziejaus Fondų skyriaus ir Istorijos skyriaus 

specialistams foto nuotraukų spausdinimas. Sutarties su UAB „Fotoservisas“ administravimas. 

         Sutarties su UAB „Statinių priežiūra“ administravimas. Įrengta kondicionavimo sistema GAM 

darbuotojų darbo kabinetuose ( Nr. 173, 176 ir 178). Nuolatos vykdoma pastatų drėgmės ir 

temperatūros matavimas, kaupimas ir analizavimas.  

 

         VIEŠIEJI PIRKIMAI (Laima Zavistovskienė) 

Per 2016 metus užregistruotas 366 mažos vertės supaprastinti viešieji pirkimai už beveik 

472 tūkst. eurų (keturis šimtus septyniasdešimt du tūkstančius eurų ).  

Mažos vertės pirkimai buvo atliekami tiekėjų apklausos būdu: darbai buvo pirkti 12 kartų 

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

atliktas atviro konkurso būdu, sudaryta ilgalaikė sutartis su UAB „Sonetas ir KO“), prekės – 154 

kartus, o paslaugų pirkta daugiausia – net 200 kartų.  

LGGRTC viešuosius pirkimus atlieka trys viešųjų pirkimų organizatoriai: 

                                                                                                                                                  10 lentelė 

Pirkimo organizatorius Atliktų pirkimų skaičius Atliktų pirkimų vertė Eur 

Jonas Kareniauskas 67 50 000,00 

Gintarė M. Vapšienė 103 81 000,00 

Laima Zavistovskienė 196 341 000,00 

Iš viso 366* 472 000, 00 

   

    *PASTABA. Dalį pirkimų sudaro ilgalaikės sutartys  

Daugiausia ilgalaikių sutarčių sudaroma Ūkio skyriaus ir Genocido aukų muziejaus 

iniciatyva, perkant įvairias prekes ir įrangos aptarnavimo paslaugas.  

Per 2016 metus CVP IS priemonėmis ir per CPO buvo įvykdyta viešųjų pirkimų už beveik 

318 tūkst. eurų, kas sudaro beveik 70 procentų visų LGGRTC viešųjų pirkimų. 
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Per ataskaitinį laikotarpį CVP IS priemonėmis buvo sudaryta 21 ilgalaikė sutartis dėl prekių 

ir paslaugų, kurios yra reikalingos kokybiškam įstaigos darbo užtikrinimui, pirkimo 

Labai svarbūs kasdieniniam LGGRTC  darbui organizuoti pirkimai buvo atlikti per CPO: 

Ataskaitiniu laikotarpiu 150 mažos vertės pirkimų buvo atlikti perkant iš vienintelio tiekėjo 

pagal Taisyklių 127.1 punktą (kai Pirkimo vertė neviršija 3000 eurų per einamuosius metus) už 

beveik 26 tūkst. eurų sumą. Tai sudaro net 40 procentų visų mažos vertės pirkimų.  

Viso per ataskaitinį laikotarpį LGGRTC sudarytos 32 autorinės sutartys ir 131 paslaugų 

sutartys bei atliktos viešųjų pirkimų procedūros.  

2016 m., LGGRTC vykdydamas mažos vertės pirkimus, laikėsi LR Vyriausybės 

Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos ir viešuosiuose pirkimuose stengėsi taikyti 

aplinkosaugos reikalavimus, ne tik perkant kompiuterius ir kompiuterinę įrangą. Visi pirkimai 

atlikti per CPO įvykdyti griežtai laikantis šių reikalavimų.  

 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.  

 

BIBLIOTEKA (Asta Žižienė) 

              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.  

               Bibliotekoje gaunama  dešimt 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.  

Sėkmingai vykdomas valstybės investicinis projektas ,,Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso ekspozicijos įrengimas“, leidžia tikėtis greičiau atverti ekspozicijos duris lankytojams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genocid.lt/
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TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS 

DARBO ATASKAITA  

 

 

Skyriaus vedėjas (Adomas Algirdas Stankevičius) 

 

Rašė atsiliepimus į teisminius pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bendros 

kompetencijos teismams, bei atsiliepimus į skundus paduotus Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolieriaus įstaigai, Vilniaus apygardos ir Vyriausiajam administraciniams teismams bei 

Valstybinei darbo inspekcijai. 

 

Atstovavo Centrą: 1 byloje Vyriausiajame administraciniame teisme, 3 bylose Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir 

dasrbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijoje 1 byloje. 

Vertino, vizavo ar rengė 32 autorines sutartis bei aprobavimo aktus. Rengė, vertino, redagavo ir 

vizavo 132 ūkinės veiklos bei bendradarbiavimo sutartis. 

 

Vertino ir vizavo 784 generalinio direktoriaus įsakymo projektus personalo administravimo, 

kasmetinių atostogų ir kitais klausimais. Visi dokumentai vizuoti ir sistemoje Dovas 

 

Teikė laisvės kovų dalyvių dokumentus Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. Per metus 

pateikti 13 asmenų dokumentai Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. Iš viso Antrojo laipsnio 

valstybinė pensija paskirta 3081 laisvės kovų dalyviui. 

Išnagrinėjo ir pateikė atsakymus į 14 piliečių pareiškimus. Paruošė 74 oficialius raštus institucijoms 

Centro veiklos ir kitais klausimais. 

 

Konsultavo piliečius suteikiamų teisinių statusų klausimais, Valstybinės antrojo laipsnio pensijos 

gavimo bei kitais klausimais.  

 

Teikė konsultacijas Centro darbuotojams veiklos klausimais teisiniu aspektu. 

 

Yra Centro Tarybos narys. 

 

Dalyvavo Centro 2 komisijų darbe: Valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos nagrinėjimo dėl 

leidimo dirbti kitą darbą komisijų pirmininkas; Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotojas. 

 

Dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos poeėdyje svarstant pil. Juozo Bujos 

peticiją inicijuojant Lietuvos Respublikos Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, 

teisinio statuso įstatymo 71 straipsnio 5 punkto pakeitimą „abu žuvę tėvai“ į punktą „žuvo vienas iš 

tėvų“. 

Dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje svarstant 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 

projektą. 
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Teikė išvadas dėl:  

 

Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijai dėl Juozo Bujos peticijos inicijuojant Lietuvos 

Respublikos Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 71 

straipsnio 5 punkto pakeitimo „abu žuvę tėvai“ į punktą „žuvo vienas iš tėvų“. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl istorinės atminties puoselėjimo 2016 metų 

projektų sąrašo patvirtinimo“ projekto. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 

20 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų 

okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 

14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų 

skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. 

vasario 26 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio 

statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

projekto. 

 

Parengė: 

 

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 projektą. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. 

vasario 26 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio 

statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

projektą, kurį pateikė VRM tolimesniam teikimui Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams 

perdavimo Varėnos rajono savivaldybei“ projektą. 

 

 

Vyriausiasis specialistas, atliekantis personalo tvarkymo funkcijas (Liuda Visockienė) 

 

Centre patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigybių skaičius – 147, iš jų valstybės tarnautojų - 19 ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis pareigybių skaičius – 128. 

 

2016 m. sausio 6 d. centre patvirtinta 141 pareigybė, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 122 darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis. 2016 m. gruodžio 31 dienai centre patvirtinta 141,75 pareigybių, iš jų 

19 valstybės tarnautojų ir 122,75 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.  

Iš viso centre dirbo 150 darbuotojų ir valstybės tarnautojų. 
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Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis personalo 

tvarkymo funkcijas, 2016 metais: 

 

rengė valstybės tarnautojų mokymo planus kitiems metams ir derino juos su Valstybės tarnybos 

departamentu, vykdė mokymus pagal nustatytas lėšas.  Iš viso kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose dalyvavo 68 valstybės tarnautojai  ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Panaudota lėšų valstybės tarnautojų mokymams 3106 Eur ir darbuotojų mokymams 2982 Eur. 

Iš viso 6088 Eur. 

 

Teikė ataskaitas valstybės tarnybos departamentui; 

 

Tvarkė valstybės tarnautojų registro duomenis ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos 

VATARAS  ir  VATIS duomenis; 

 

Parengė 14 pažymų, susijusių su darbo santykiais, parengė ir registravo 23 darbo sutartis,   

priimta 24 darbuotojų, atleista 20 darbuotojų; 

 

Nusiuntė 50 pranešimų valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie darbuotojų socialinio 

draudimo pradžią, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros, tėvystės atostogas; 

 

Rengė ir derino kasmetinių atostogų suteikimo eilę; 

Rengė ir tikslino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

sąrašus; 

 

Paengė įsakymų projektus ir registravo įsakymus: 

personalo klausimais – 139 

atostogų klausimais – 593 

komandiruočių ir turto valdymo klausimais – 52;  

veiklos klausimais – 53,  registravo veiklos klausimais – 194; 

 

Pildė skyriaus darbo laiko apkaitos žiniaraščius, metodiškai vadovavo ir tikrino kitų skyrių darbo 

laiko apskaitos žiniaraščius; 

 

Skaičiavo nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervą pagal kiekvieną valstybės tarnautoją ir 

darbuotoją; 

 

Teikė informaciją centro internetiniam tinkalapiui apie vienkartines pinigines išmokas, apie 

darbuotojų atliekamas funkcijas ir reikalavimus jų pareigybei, apie vadovų pagrindinius metų 

veiklos uždavinius; 

 

organizavo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimą: 

organizavo valstybės tarnautojų pažymėjimų sertifikatų atnaujinimą – atnaujinti 3 valstybės 

tarnautojų pažymėjimų sertifikatai ir išduota 15 naujų valstybės tarnautojo pažymėjimų ir 32 darbo 

pažymėjimai darbuotojams; 
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tobulino profesinius gebėjimus, reikalingus konkrečioms, pareigybės aprašyme nustatytoms 

funkcijoms vykdyti – dalyvavo 3 seminaruose; 

 

Visi personalo valdymo dokumentai registruoti sistemoje Dovas. 
 

 












