
 

 

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR  

REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

2019 METŲ DARBO 

ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVIRTINU 

 

LGGRTC generalinė direktorė 

Teresė Birutė Burauskaitė 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2 

 

TURINYS 

 

 

 

Įvadas     3 

I. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas   4 

II. Prioritetinių programų vykdymas   17 

III. Svarbiausių darbų, vykdant tęstines istorinių ir  

specialiųjų tyrimų programas, rezultatų apžvalga  20 

IV. Tarptautinis ir tarinstitucinis bendradarbiavimas  34 

V. Memorialinio departamento vykdytų programų rezultatai  43 

VI. Leidyba     53 

VII. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos veikla  60 

VIII. Informacinių sistemų priežiūros skyriaus veikla  61 

IX. Centro lėšų panaudojimo ataskaita   62 

X. Priedai 

1 priedas. Tarptautinės konferencijos „Antikomunistinis  

pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų Europoje  

po Antrojo pasaulinio karo“ programa  64 

2 priedas. Pranešimai Lietuvoje ir užsienyje  66 

3 priedas. Įslaptintos informacijos administravimas  68 

4 priedas. Kilnojamųjų parodų eksponavimo maršrutai 70 

5 priedas. 2019 m. sekretoriato veikla  76 

6 priedas. Ūkio padalinių veikla   77 

7 priedas. Bibliotekos veikla   80 

 



 
 

3 

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), 2019 metais vykdė darbus, numatytus Centro generalinio direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu patvirtintame Centro 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane ir Centro 

2019 metų veiklos plane.  

2019 metais Centro veiklos prioritetai buvo sovietų ir nacių okupacijų laikotarpio procesų 

mokslinė analizė ir jos rezultatų sklaida visuomenėje (archyvinių KGB dokumentų skelbimas 

Centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt; leidinio Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (toliau LLKS) 

1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 70-mečiui parengimas, mokslinės tarptautinės konferencijos, skirtos 

antikomunistiniam ginkluotam pasipriešinimui Rytų ir Vidurio Europoje, organizavimas; daugiatomio 

tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ V tomo 1 knygos parengimui spaudai). 

Vykdant istorinių įvykių ir asmenų įamžinimą memorialiniais ženklais, Čikagoje atidengtas 

paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. 

(LGGRTC, Užsienio reikalų ministerija JAV lietuvių bendruomenė). Minint 65-erių metų Kengyro 

lagerio politinių kalinių sukilimo sukaktį ir ten žuvusius lietuvius, suprojektuotas ir, talkinant 

Karagandos lietuvių bendruomenės „Lituanica“ vadovui V. Tvarijonui, įrengtas memorialinis 

paminklas Kengyre (Žeskazgano r.) 

Sėkmingai vykdyta Edukacinė veikla: pilietinis ir tautinis ugdymas rengiant nacionalinį 

mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, pažintinius žygius, viktorinas. 

Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtojimas vyko su gausiu skaičiumi 

partnerių: kartu su Lenkijos tautos atminties institutu (IPN) rengiamas dokumentų rinkinio „LSSR 

MGB operatyvinė grupė Lenkijoje“ II tomas, Kazachstano sostinėje Nursultane, Žeskazgane, Balchaše 

vyko pasitarimai su vietos administracijos vadovais, aptartos galimybės ir sąlygos ekshumuoti ir 

perkelti iš naikinamų Rudnyko kapinių bei kitų vietų lietuvių politkalinių palaikus į Spasko politinių 

represijų aukų memorialo teritoriją. Kaip partnerių organizuota ir dalyvauta tarptautinėje jaunimo 

stovykloje Rumunijoje tema „Atminties kultūra ir kultūrinis paveldas jaunajai kartai: pasikeitimas 

gerosiomis praktikomis ir jų skatinimas tarp Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos. Pasirašytas 

Bendradarbiavimo memorandumas su Ukrainos saugumo tarnybos valstybiniu archyvu. 

Ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. 

nutarimu Nr. 135 patvirtintą Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo 

sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą. Ataskaitą sudaro trys 

dalys: I strateginio veiklos plano įgyvendinimo rodikliai, II prioritetinės veiklos rezultatai bei 

svarbiausių darbų, vykdant Centro patvirtintas ilgalaikes tęstines tyrimo ir įamžinimo programas, 

apžvalga; III priedai, kuriuose pateikiama biudžeto asignavimų panaudojimas ir ūkinė veikla. 
 

http://www.kgbveikla.lt/
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I. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

1. KONTEKSTO ANALIZĖ 

 

Išoriniai veiksniai: 

 Papildomi asignavimai archeologiniams darbams ir darbuotojų atlyginimams;  

 Įstatymo dėl nukentėjusiųjų statuso papildymas: keitimas asmenų, kurie likdavo už įstatymo ribų, 

naudai. 

 Skundai administraciniam teismui, Asmens duomenų apsaugos tarnybai; Seimo Kontrolieriui dėl 

Centro istorinių pažymų turinio. 

 Neužimta teisės ir personalo skyriaus vedėjo vieta.  

  

Teigiamas poveikis: 

 Papildomas archeologinių tyrimų finansavimas sukūrė galimybę tęsti šiuos tyrimus „Našlaičių“ 

kapinėse, surasti bei identifikuoti laisvės kovų dalyvių Antano Kraujelio-Siaubūno, Juozapo 

Streikaus-Stumbro palaikus; atlikti archeologinius tyrimus Leipalingio kapinėse ir ekshumuoti 32 

partizanų palaikus; 

 Centrui papildomai gavus lėšų darbo užmokesčio fondui, padidėjo galimybė pritraukti jaunesnių 

istorikų bei motyvuoti darbuotojus efektyvinti darbinę veiklą. 

 Įstatymo dėl nukentėjusiųjų statuso pakeitimas suteikė galimybę gauti nukentėjusiųjų asmenų 

teisinį statusą tiems tremtiniams, jų vaikams, kuriems iki šiol RTK neturėjo galimybių šio statuso 

suteikti. 

 

Neigiamas poveikis: 

 Buvo sugaišta daug laiko (kitų svarbių darbų sąskaita) rengiant atsiliepimus ir kitus dokumentus 

Vilniaus apygardos administraciniam teismui (vienas p. Grant Artur Gochin skundas atmestas, dėl 

kito teismo posėdis dar neįvyko), Seimo kontrolieriui (p.  Grant Artur Gochin skundas atmestas), 

Asmens duomenų apsaugos tarnybai (p.  Grant Artur Gochin skundas atmestas). 

 Nesant teisės ir personalo skyriaus vedėjo (du kartus Valstybės tarnybos departamento surengti 

konkursai neįvyko), sunku efektyviai spręsti Centro veiklai svarbius teisinius klausimus (pvz., 

susilusius su nekilnojamojo turto perdavimo klausimais).  
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2. STRATEGINIO TIKSLO ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Strateginis tikslas – siekiant atkurti istorinę tiesą, tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį 

genocidą bei pasipriešinimą okupaciniams režimams, įamžinti istorinių įvykių ir asmenų atminimą. 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas. 

1 strateginis tikslas: siekiant atkurti istorinę tiesą, tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą bei pasipriešinimą 

okupaciniams režimams ir įamžinti istorinių įvykių bei asmenų atminimą 

Programos 

kodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos 

pavadinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 

planas 

 

Asignavimų 

planas*, įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui 

Panaudota 

asignavimų 

Panaudota asignavimų 

nuo asignavimų, nurodytų 

asignavimų plane, 

įskaitant patikslinimus 

ataskaitiniam laikotarpiui, 

dalis (proc.)** 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir 

rezistencijos 

tyrimas ir 

įamžinimas 

2.518,0 
 

2.669,4 
 

2.543,3 
 

95,3 
 

1.3. 

 

Genocido aukų ir 

rezistencijos 

dalyvių 

materialinis 

rėmimas 

170,0 
 

170,0 
 

170,0 
 

100 
 

Iš jų ES ir kita 

tarptautinė 

finansinė 

parama 

0 0 0 0 0 

 

*2019 metais buvo tikslinamas specialiųjų įmokų už teikiamas paslaugas (gautos iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ir jo padalinių muziejinės veiklos 

bei už parduotus LGGRTC leidžiamus leidinius): 
į planą įtraukta 79,1 tūkst. eurų nepanaudotų pajamų įmokų likučio 2019 m. sausio 1 d. bei 70,4 tūkst. eurų viršplaninės pajamas, įmokėtos į Valstybės 

iždo sąskaitą per 2019 metus. 

*1,9 tūkst. EUR iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirta žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, disidento, visuomenininko, kovotojo už 
žmogaus teises, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalieriaus Petro Cidziko laidotuvių išlaidoms padengti. 
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VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

1 grafikas. Ekspozicijų lankomumas 
 

 

 

2 grafikas. Unikalių lankytojų skaičius Centro administruojamose svetainėse  
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3 grafikas. Mokslinių publikacijų ir pranešimų apimtys 

 

 

4 grafikas. Suformuotų duomenų bazių apimtis 
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5 grafikas. Istorinių archyvinių pažymų skaičius 

 

6 grafikas. Surengta mokslinių tarptautinių konferencijų 
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7 grafikas. Išnagrinėta bylų (paraiškų) teisiniam statusui gauti 

 

8 grafikas. Parengtų archyvinių analitinių pažymų skaičius 
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9 grafikas. Suprojektuota, pagaminta ir pastatyta memorialinių ženklų 

 

10 grafikas. Eksponuota parodų ir organizuota renginių 
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11 grafikas Edukacinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius 

 

12 grafikas. Sudarytų ir išleistų leidinių skaičius 
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13 grafikas. Suinventorintų eksponatų skaičius 
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2 lentelė. 2019 m. strateginio veiklos plano įvykdymo rodikliai 

Institucijos 

strateginio tikslo 

pavadinimas, 

kodas 

 

Vertinimo kriterijus 

 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

2019 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 60 000 97 606 163%   

Unikalių 

lankytojų skaičius 

Centro 

tvarkomose ir 

administruojamos

e interneto 

svetainėse per 

metus 

E-01-02 400 000 242 787 61% 

 

Neįtraukta

Centro 

paskyra 

„Face-

book“ 

socialinia

me tinkle 

bei kitose 

svetainėse 

publikuoja

mos žinios 

apie 

Centro 

veiklą 

Rezultato: 

1 Tikslas. Tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą bei pasipriešinimą 

okupaciniams režimams, įamžinti istorinių įvykių ir asmenų atminimą, skleisti 

tyrimų rezultatus 
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Institucijos 

strateginio tikslo 

pavadinimas, 

kodas 

 

Vertinimo kriterijus 

 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

2019 metų 

planas 

 

 

 

Įvykdyta   

per metus 

 

 

 

Metinio  

plano 

įvykdymas 

 

 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos 

 

Mokslinių 

publikacijų 

ir pranešimų 

apimtis (aut. l.) 

R-01.01-

01-01 

35 39 

 

111% 

 

 

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 

2000 4088 

 

2044% 

 

  

Istorinių- 

archyvinių 

pažymų skaičius 

(vnt.) 

P-01.01-01-

01-02 

50 55 110%   

Suorganizuotų 

konferencijų ir 

seminarų skaičius 

(vnt.) 

P-01.01-01-

01-03 

1 1 100% 

 

  

Išnagrinėtų 

pretendentų bylų 

teisiniam statusui 

P-01.01-01-

01-04 

400 592 148%  
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Institucijos 

strateginio tikslo 

pavadinimas, 

kodas 

 

Vertinimo kriterijus 

 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

2019 metų 

planas 

 

 

 

Įvykdyta   

per metus 

 

 

 

Metinio  

plano 

įvykdymas 

 

 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos 

 

gauti skaičius 

(vnt.) 

Archyvinių-

analitinių pažymų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-05  

40 58 145%  

Pastatytų 

(įrengtų) 

paminklų, 

atminimo ženklų 

ir memorialinių 

lentų skaičius 

(vnt.) 

P-01.01-01-

01-06 

14 26 186%  

Eksponuotų 

parodų ir 

organizuotų 

renginių skaičius 

(vnt.) 

P-01.01-01-

01-07 

70 93 130%   

Edukacinėje 

veikloje dalyvavu-

sių asmenų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-08 

11 000 10 197 93%   

Leidinių lietuvių 

ir užsienio 

P-01.01-01-

01-09 

8 12 150%  
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Institucijos 

strateginio tikslo 

pavadinimas, 

kodas 

 

Vertinimo kriterijus 

 

 

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

 

 

2019 metų 

planas 

 

 

 

Įvykdyta   

per metus 

 

 

 

Metinio  

plano 

įvykdymas 

 

 

 

Kriterijaus 

neįvyk-

dymo 

priežastis, 

pastabos 

 

kalbomis skaičius 

(vnt.) 

Suinventorintų 

eksponatų 

skaičius (vnt.) 

P-01.01-01-

01-10 

1500 1709 114%  
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II. PRIORITETINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

ARCHYVINIŲ KGB DOKUMENTŲ SKELBIMAS 

 

 Toliau vykdytas archyvinių KGB dokumentų skelbimas Centro interneto svetainėje 

www.kgbveikla.lt ir www.kgbdocuments.eu. 

 Viešinimui pateikti 403 dokumentai (903 lapai), tikrinimui pateiktas 581 lapas. 

 Parengtas įvadinis tekstas internetinės svetainės skyriui „Represinių struktūrų veikla 1944-

1953“.  

 Parengti tekstai anglų kalba: KGB veiklos sritys, veiklos metodai, terminų žodynėlis, KGB 

pirmininkų biografijos atnaujinamai svetainės www.kgbdocuments.eu versijai, kurioje bus  

viešinami KGB dokumentai, skirti užsienio mokslininkams ir visuomenei. Šiame puslapyje 

siekiama praplėsti analogiškus dokumentus viešinančių šalių geografiją. Latvijos ir Estijos 

nacionaliniai archyvai bei Estijos istorinės atminties institutas sutiko toliau bendradarbiauti ir 

teikti informaciją bei dokumentus. Taip pat užmegzti kontaktai su Lenkijos tautos atminties 

institutu. Su Ukrainos saugumo tarnybos valstybinio archyvu 2019 m. pasirašytas 

bendradarbiavimo memorandumas dėl KGB dokumentų teikimo. Šiame dokumentų viešinimo 

etape bus koncentruojamasi į 1954–1990 m. laikotarpį.  Ateityje planuojama viešinti 1940–

1953 m. dokumentus, atspindinčius Baltijos šalių sovietizaciją, represijas, ginkluotą 

rezistenciją ir jos slopinimą. 

 Administruoti bei vystyti Centro interneto tinklalapiai www.tuskulenumemorialas.lt 

www.genocid.lt,www.kgbdocuments.eu,www.kgbveikla.lt, www.lietuviaisibire.lt, 

www.rememor.eu, www.orahis.eu. Per metus Centro tvarkomose ir administruojamose 

svetainėse apsilankė 242 787 unikalūs lankytojai. 

http://www.orahis.eu/
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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

„Antikomunistinis pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų Europoje  

po Antrojo pasaulinio karo“ 

 

2019 m. spalio 4 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko Centro kasmet 

organizuojama tarptautinė konferencija „Antikomunistinis pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų 

Europoje po Antrojo pasaulinio karo“. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Latvijos, Estijos, 

Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos, Vengrijos, Ukrainos ir Lietuvos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plačiau žr. 1 priedas.
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAGRINDU PARENGTI IR IŠLEISTI LEIDINIAI 

 

Albumas „Represuoti 1918–1940 m.  

                                        Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai“  

                                        (sudarytoja Ramunė Driaučiūnaitė); 

 

 

 

 

 

     Parodos „Lietuviai Kengyro sukilime.  

                                     1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“ katalogas;   

(autoriai: architektas    prof. Algis Vyšniūnas,  

                                     istorikė Ramunė Driaučiūnaitė) 

 

 

 

„Vokiečių saugumo policijos ir  

SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m.”,  

(autorius dr. Arūnas Bubnys) 

 

 

 

 

 

„Lietuvos gyventojų genocidas V tomas,  

A–M, 1950–1953 m.“  

(ats. red. Teresė Birutė Burauskaitė).  
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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 ir konferencijų pranešimuose arba 

dalyvaujant edukacinėse programose, taip pat specialiesiems tyrimams. Dalyvauta 18 Lietuvos ir 

užsienio konferencijų, skaityti 21 pranešimas.  

Plačiau žr. 2 priedas. 

 

ISTORINIŲ IR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMOS 

 

Programa „NACISTINĖ OKUPACIJA 1941-1944 m.“ 

 

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

 „Holokautas Lietuvoje: Kauno apskrities Čekiškės, Seredžiaus, Veliuonos ir Vilkijos valsčių 

žydų likimas 1941 m. vasarą ir rudenį“, aut. Alfredas Rukšėnas, in: Genocidas ir rezistencija, 

2019 Nr. 1(45); 

 „Lukiškių kalėjimas nacistinės okupacijos metais (1941–1944)“, aut. Arūnas Bubnys, in: 

Genocidas ir rezistencija, 2019 Nr. 2(46).  

Publikuoti 8 straipsniai kituose leidiniuose. Rengti publikavimui 3 leidiniai ir monografijos ir 5 

moksliniai straipsniai žurnalui „Genocidas ir rezistencija“. 

 

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

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

 „Lietuvos kolektyvizacija 1947–1952 m.: VKP (b) CK sprendimai ir kontrolė“, aut. Mindaugas 

Pocius, in: Genocidas ir rezistencija, 2019, Nr. 1(45); 

 „Adelės Dirsytės pedagoginis darbas (1939–1946 m.)“, aut. Artūras Grickevičius, in: 

Genocidas ir rezistencija, 2019, Nr. 2(46). 
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Parengtas leidinys „Pabėgimai į Vakarus“, aut. Darius Juodis. 

Parengta sovietinio okupacinio režimo padarytos finansinės žalos Lietuvai tyrimo ataskaita, aut. 

Vida Komičienė. 

Publikuoti 3 straipsniai kituose leidiniuose.Rengti publikavimui 2 moksliniai straipsniai žurnalui 

„Genocidas ir rezistencija“. 

 

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 m.“ 

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

 „Bronius Liesis-Naktis“, aut. Mingailė Jurkutė, in: Genocidas ir rezistencija, 2019, Nr. 2(46); 

 „Partizanų baudžiamosios operacijos Lazdijų apskrityje 1944–1953 m.“, aut. Rimantas 

Zagreckas, in: Genocidas ir rezistencija, 2019, Nr. 2(46); 

 „LR pirmosios okupacijos ir aneksijos metais represuotieji katalikų dvasininkai (1940 m. 

birželis–1941 m. birželis)“, aut. Artūras Grickevičius, in: Genocidas ir rezistencija, 2019, 

Nr. 1(45). 

 

Rinkta ir analizuota archyvinė, istorinė medžiaga atliekant Leipalingyje palaidotų partizanų 

ekshumacijos tyrimus (R. Zagreckas, P. Banevičius, G. Juzelskaitė). Peržiūrėtos 845 baudžiamosios ir 

operatyvinės bylos, rasti 1369 žuvusieji. 

Rengti publikavimui 5 leidiniai ir 1 mokslinis straipsnis žurnalui „Genocidas ir rezistencija“.  

 

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“ 

 

Publikuotos 2 recenzijos ir 1 straipsnis kituose leidiniuose. Rengti publikavimui 3 moksliniai 

straipsniai žurnalui „Genocidas ir rezistencija“. 

 

Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“ 

Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis „KGB agentų funkcijos ir tikslai“, aut. Kristina 

Burinskaitė, in: Genocidas ir rezistencija, 2019, Nr. 1(45). 
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Remiantis Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų 

dokumentų ir jų naudojimo taisyklėmis (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

birželio 13 d. nutarimu Nr. 579) buvo vykdomi Lietuvos ypatingojo archyvo užsakymai. 

 Patikrintos 263 operatyvinės, agentūrinės baudžiamodios ir kt. bylos (R. Dževeckaitė, 

V. Ramanauskienė),  

 Išanalizuota 12680 kopijų lapų, nustatant ir eliminuojant duomenis apie asmenis, įslaptintus 

pagal Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, 

registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą (E. Mincevičienė). 

 

Darbai, atlikti vykdant Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis 

tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą pateikti 3 

priede. 

 

Programa „PARTIZANINIO KARO LIETUVOJE ŽMONIŲ NUOSTOLIAI“ 

 

Parengtas ir publikuotas straipsnis „Partizanų baudžiamoji praktika Kauno apskrityje (1944–

1952). I dalis“, aut. Gintautas Miknevičius, in: Genocidas ir rezistencija, 2019, Nr. 2(46). 

 

Vykdant archyvinę paiešką surinkti ir susiteminti duomenys apie 136 žuvusius 1944–1952 m. 

Raseinių apskr. 

 

Programa „LIAUDIES GYNĖJAI 1944-1954 METAIS LIETUVOJE:  

SOVIETIZACIJOS IR GYVENTOJŲ REPRESIJŲ ĮRANKIS“ 

 

Vykdomas archyvinių dokumentų apie stribų veiklą rinkimas ir sisteminimas. Per metus surinkti 

duomenys apie 682 stribus Kauno ir Varėnos apsk.  

 

Sudaromas sovietinių represinių struktūrų darbuotojų pavardžių, kurios bus įtrauktos į duomenų 

rinkmeną „Kadrai“, sąrašas. 
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Programa SKAITMENINIŲ DUOMENŲ BAZĖS FORMAVIMAS: 

 

Tęstinio leidinio „LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDAS“ rengimas –  

iš 3030 baudžiamųjų ir operatyvinių bylų išrinkti ir suskaitmeninti 2265 nauji duomenys 

V tomo duomenų bazėje; 

4088 duomenimis papildyta/patikslinta II–IV tomų duomenų bazė; 

Žuvusių laisvės kovotojų žinynuo rengimui peržiūtėta ~240 operatyvinių ir baudžiamųjų bylų, 

suformuotas 5000 žuvusių partizanų žinynas Kryžkalnio memorialui. 

 

 

RENGINIAI 

 

2019 m. vasario 15 d. Minaičių kaime (Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav) įvyko Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. 

deklaracijos paskelbimo 70-ųjų metinių minėjimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale. 

Renginį organizavo Radviliškio rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 

Lietuvos kariuomenė ir Centras. 
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2019 m. vasario 16 d. Centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Atminimo 

programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė , vyriausioji istorikė Dalia Narušienė ir vyriausioji specialistė 

Jolanta Sinkevičiūtė dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Televizijos bokšte. Po 

vėliavos pakėlimo ceremonijos generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė Telecentro atstovams 

perdavė nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų Algirdo 

Žostauto ir Robertos Beleckaitės darbą „Žmonių tvirtybės bokštas“ (Panevėžio „Šviesos“ specialiojo 

ugdymo centras, mokytojai Jonas Rabačiauskas ir Birutė Krasuckienė). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

2019 m. balandžio 17 d. Tuskulėnų rimties memorialiniame komplekse vyko susitikimas su 

1941 m. tremtiniu Vitaliu Staugaičiu. Jis pasidalino atsiminimais apie vaikystę Lietuvoje ir pirmuosius 

okupacijos metus, tremtį Altajaus krašte ir Jakutijoje bei grįžimą į tėvynę po daugybės metų. Renginio 

metu buvo rodomi piešiniai, kuriuose pavaizduoti skaudūs tremties epizodai, ir nuotraukos iš 1989 m. 

vykusios ekspedicijos į Jakutiją. Baigiantis susitikimui Centro generalinė direktorė Teresė Birutė 

Burauskaitė pasveikino V. Staugaitį neseniai sulaukus 90-mečio ir įteikė atminimo dovanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. gegužės 18 d. Simno kapinėse, Alytaus rajone, buvo palaidoti partizano, kario 

savanorio Albino Ivanausko-Topolio, Perlo palaikai. Palaikai buvo rasti pernai kasinėjant Našlaičių 

kapines Vilniuje, netoli LLKS Gynybos pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago užkasimo vietos. 

Šv. Mišios buvo aukojamos Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 
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2019 m. gegužės 19 d. Partizanų dienos proga Jurbarko r., Šimkaičių – Girdžių seniūnijose, 

įvyko tradicinis, kasmetinis pėsčiųjų žygis.13 km. žygyje dalyvavo apie 400 žygeivių, tarp kurių buvo 

krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Centro vadovai, Jurbarko rajono mokyklų mokytojai ir 

moksleiviai, vietos gyventojai, kariūnai. 
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2019 m. gegužės 30 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse Kotrynos Vilkaitės-

Buono iniciatyva vyko diskusija „Jonas Žemaitis – praeities herojus ar ateities influenceris?“ 

Diskusijoje dalyvavo Centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, LR Seimo Laisvės 

premijų komisijos narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, VU istorikas Norbertas Černiauskas ir 

„Šiandienos istorija“ kūrėjai Mantas ir Paulius. Svarstyta, kuo svarbi Jono Žemaičio asmenybės įtaka  

partizaniniam karui ir kaip jis galėtų būti pristatomas šiandienos visuomenei. Taip pat renginio metu 

šiltais prisiminimais apie Joną Žemaitį dalinosi jo dukterėčia Aušra Marija Vilkienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. birželio 14 d. minint Gedulo ir vilties dieną Centro kiemelyje tradiciškai vyko 

atminimo valanda-koncertas, kuriame dalyvavo Veronika Povilionienė, „Ratilai“ ir „Blezdinga“. 

Skambėjo dainos, primenančios sovietmečiu represuotų Lietuvos gyventojų išgyvenimus. Prisimintas 

pasipriešinimas okupacijai, noras grįžti į tėvynę ir siekis atkurti nepriklausomą Lietuvą. 
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2019 m. birželio 14 d., Gedulo ir vilties dieną, Raseiniuose, Nepriklausomybės gynėjų aikštėje 

buvo atidengti 4 m. aukščio memorialiniai ženklai Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio Tarybos 1949 m. 

vasario 16-osios Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai 

atminti. Šiais paminklais Centras tęsia užsibrėžtą uždavinį įamžinti 1949 m. vasario 16-osios 

Deklaracijos signatarus jų tėviškėse. 
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2019 m. birželio 15 d. įvyko pėsčiųjų žygis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų 

vado, 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago kovų keliais. Šiuo 

žygiu pradėtas naujas 22 km. maršrutas Merkinė–Kasčiūnai–Merkinė. 
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2019 m. birželio 20 d. Tuskulėnų memoriale įvyko spaudos konferencija, skirta paskutinio 

kovojančio partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikų atradimui.  
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Tris dešimtmečius ieškoti A.Kraujelio-Siaubūno palaikai rasti neveikiančiose Vilniaus 

našlaičių kapinėse. Spaudos konferencijoje dalyvavo Antano Kraujelio-Siaubūno sesuo, hab. m. dr. 

Janina Šyvokienė-Kraujelytė, Centro gen. direktorė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento 

vyr. patarėjas Eugenijus Peikštenis, vyr. istorikas Dalius Žygelis, VU Istorijos fakulteto Archeologijos 

katedros doc. dr. Gintautas Vėlius, VU Medicinos fakulteto ir Istorijos fakulteto dr. Justina Kozakaitė. 
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ANALITINĖS-ARCHYVINĖS PAŽYMOS, ATSAKYMAI, KONSULTACIJOS 

 

Parengti 55 istoriniai-archyviniai atsakymai, pažymos. Iš jų svarbiausios – Vilniaus 

savivaldybei „Dėl Petro Cvirkos veiklos 1940–1947 metais“ (D. Vilkelytė), dėl Jono Noreikos – kun. 

Jono Borevičiaus liudijimas (D. E. Stancikas).  

Parengta istorinė archyvinė medžiaga apie 5 000 žuvusių partizanų, vykdant projektą „Istorinių 

archyvinių duomenų elektroninio žinyno rengimas apie žuvusius, mirusius tremtyje, kalinimo vietose 

Lietuvos partizanus įamžinimui Kryžkalnio memoriale. 

Parengti 58 archyviniai-analitiniai atsakymai, pažymos.  

Vykdant Vyriausybės įpareigojimą, Centro  istorikai atliko Antrojo pasaulinio karo Sovietų 

Sąjungos karių kapinių (laidojimo vietų) istorinius tyrimus bei parengti pažymas Rusijos Federacijos 

ambasadai Lietuvoje.  

Paminėtinos pažymos: 

 Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (karių kapinės) Rokiškio r. (S. Natkevičius); 

 Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (karių kapinės) Kėdainių r. (S. Natkevičius); 

 Atsiliepimai dėl dviejų p. Gochino skundų Vilniaus apygardos administraciniam teismui  

(1 skundas atmestas, dėl kito teismo posėdis dar neįvykęs, D. E. Stancikas); 

 Paaiškinimas Žurnalistų etikos inspektorei dėl p. Gochino skundo (skundas atmestas, 

D. E. Stancikas); 

 Paaiškinimas Valstybinei asmens duomenų inspekcijai dėl p. Gochino skundo (skundas 

atmestas, D. E. Stancikas); 

 2 paaiškinimai Seimo kontrolieriui dėl pil. Gochino skundų (D. E. Stancikas); 

 Pažyma Prezidentūrai dėl Jono Noreikos rezistencinės veiklos (D. E. Stancikas); 

 Istorinės pažymos – atsakymai p. Gochinui: dėl J. Brazaičio-Ambrazevičiaus veiklos tyrimo 

JAV Teisingumo departamente ir dėl neva JAV Teisingumo departamento tyrimo duomenų 

klastojimo (D. E. Stancikas). 

 Atsiliepimai dėl dviejų p. Gochino skundų Vilniaus apygardos administraciniam teismui  

(1 skundas atmestas, dėl kito teismo posėdis dar neįvyko); 

 Paaiškinimas Žurnalistų etikos inspektorei dėl p.  Gochino skundo (skundas atmestas); 
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Paaiškinimas Valstybinei asmens duomenų inspekcijai dėl p. Gochino skundo (skundas 

atmestas); 

 2 paaiškinimai Seimo kontrolieriui dėl p. Gochino skundų; 

 Pažyma Prezidentūrai dėl Jono Noreikos rezistencinės veiklos. 

 

Istorinės pažymos – atsakymai p. Gochinui: 

 dėl J. Brazaičio-Ambrazevičiaus veiklos tyrimo JAV Teisingumo departamente; 

 dėl neva JAV Teisingumo departamento tyrimo duomenų klastojimo. 

 

 

 

IV. TARPTAUTINIS IR TARPINSTITUCINIS 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

Buvo vykdomas tarptautinis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, organizuojant 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. 

2019 m. darbuotojai vyko į komandiruotes Albanijoje, Kazachstane, Lenkijoje, Prancūzijoje, 

Rumunijoje, Ukrainoje ir kt. Stiprintas bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, 

Lietuvos okupacijų istorija pristatyta užsienio auditorijoms, užmegzti kontaktai su sovietinį ir nacistinį 

laikotarpius tiriančiais kolegomis kitose valstybėse. 

Bendradarbiaujant su Lenkijos tautinės atminties institutu (IPN) toliau vyksta dokumentų 

rinkimas II tomui „LSSR MGB operatyvinė grupė Lenkijoje“, taip pat sudarinėjamas personalijų 

sąrašas, vykdyti kiti parengiamieji darbai (R. Narvydas, A. Tumavičius). 

 

 

2019 m. kovo 21–22 d. Vroclave, Lenkijoje vyko Europos atminties ir sąžinės platformos 

(Platform of European Memory and Conscience – toliau - Plaforma) narių susitikimas, kuriame 

LGGRTC atstovavo vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė. Susitikimas skirtas asmenų, 

bandžiusių pereiti geležinę uždangą, teisinės reabitacijos ir kompensacijos temai bei Platformos 
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2019 m. veiklų planavimui. Susitikime dalyvavo totalitarinius režimus tiriantys mokslininkai iš 

Čekijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos. Dalintasi šalių praktika 

tiriant komunizmo nusikaltimus ir per 30 metų pasiektais rezultatais. 
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2019 m. birželio 6–8 d. Centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir vyresn. 

specialistas Dalius Stancikas lankėsi Rumunijos mieste Sighet. Vizito tikslas – supažindinti Rumunijos 

gyventojus su Lietuvos ginkluotu pasipriešinimu 1944–1953 m., pasikeisti darbo patirtimi su laisvės 

kovų Rumunijoje tyrėjais ir įamžintojais, susitarti dėl bendros jaunų istorikų stovyklos Rumunijoje. 
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2019 m. rugpjūčio 27–29 d. Sighet Marmatiei mieste (Rumunija) vyko tarptautinė jaunimo 

vasaros mokykla „Memory Culture and Cultural Heritage for the Young Generation: Exchange and 

Promotion of Best Practices between Lithuania, Moldova and Romania“ (liet. „Atminties kultūra ir 

kultūrinis paveldas jaunajai kartai: apsikeitimas gerosiomis praktikomis ir jų skatinimas tarp Lietuvos, 

Moldovos ir Rumunijos“), Vasaros mokykla skirta antikomunistinio ir antisovietinio pasipriešinimo 

Lietuvoje, Moldovoje ir Rumunijoje istorijai. Lietuvos delegaciją sudarė Istorinių tyrimų programų 

skyriaus vedėja Ramona Staveckaitė-Notari, vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė ir Centro 

nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 2018 m. nugalėtojai. 
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Minint 65-erių metų Kengyro sukilimo sukaktį ir ten žuvusius lietuvius, netoli Žeskazgano 

miesto Kengyre atidengtas memorialinis paminklas, Kazachstano sostinėje Nur Sultane pristatyta 

paroda „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentą Kengyro sukilėliams lietuviams sudaro keletas elementų, kurių dalis – autentiškos 

išlikusių vartų, vedusių į lagerio teritoriją, kolonos. Viena jų nuvirtusi, o jos vietą užėmęs Vyčio 

kryžius, simbolizuojantis nepalaužiamą lietuvių valią priešinantis represijoms. Monumento projekto 

autorius – Centro darbuotojas, architektas Algis Vyšniūnas. 
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Centro delegacija, vadovaujama generalinės direktorės, kartu su Karagandos lietuvių 

bendruomenės „LITUANICA“ pirmininku V. Tvarijonu dalyvavo susitikimuose su Kazachstano 

tautos asamblėjos Karagandos srityje direktoriumi Kusainu Erlanu Beisembajevičiumi,  Žezkazgano 

miesto meru akimu Kajratu Bajandinovičiumi Begimovu, Balchašo miesto meru akimu Orazu 

Taurbekovu. Susitikimų metu svarstyti klausimai: 

1) lietuvių kapų, esančių Rudnyko gyvenvietės kapinėse, perkėlimu į kitą vietą – Spasko 

politinių represijų aukų memorial teritorijoje; 

2) perspektyviniai įamžinimo planai, susiję su Balchašo ir Rytinio Kounrado lagerio 

kompleksais, kurių teritorijose yra kalinimo metu mirusių ietuvių palaidojimai. 
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2019 m. lapkričio 3–6 d. Škoderio ir Tirana miestuose (Albanija) vyko Europos atminties ir 

sąžinės platformos tarybos narių susitikimas. Susitikimas skirtas išrinkti Platformos vadovus, aptarti 

vykdomus ir planuojamus tarptautinius projektams, apsvarstyti naujų narių priėmimą bei apžvelgti 

kitus einamus klausimus. 
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2019 m. lapkričio 4 d., Centras, bendradarbiaudamas su Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentu, surengė konferenciją ,,Pakeliui į Lietuvą”, kurioje dalyvavo atstovai iš Altajaus krašto, 

Buriatijos, Komi Respublikos, Irkutsko srities, Bratsko, Jakutijos, Pskovo bei Karelijos lietuvių 

bendruomenių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 lapkričio 27–gruodžio 2 d. Centro Memorialinio departamento Memorialinio meno ir 

ekspertizės skyriaus vyriausiasis architektas Algis Vyšniūnas ir šio departamento Atminties programų 

skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė lankėsi Kazachstano Respublikoje, da,yvavo 

Kazachstano tautos asamblėjos suvažiavime, skaitė pranešimą apie bendrus Centro ir Kazachijos 

institucijų siekį įamžinti politinių represijų aukų atminimą.Karagandoje, Žezkazgane ir Satpajeve. 
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2019 m. gruodžio 12–15 d. Centro vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė dalyvavo 

tarptautinėje konferencijoje „30 years of freedom“ (liet. „30 laisvės metų“) Timišoaroje, Rumunijoje. 

Konferencija kartu su kultūriniais renginiais buvo skirta 30-osioms Rumunijos revoliucijos metinėms 

paminėti. Greta Paskočiumaitė skaitė pranešimą tema „Lithuanian freedom fighters: origin, identity, 

memory“ (liet. „Lietuvos laisvės kovotojai: kilmė, tapatybė, atmintis“). 

 

 

 

ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI 

 

1. 2019-06-14 vykdant archeologinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 2F-41 buvo rasti laisvės kovų 

dalyvio Antano Kraujelio-Siaubūno palaikai (Našlaičių kapinės); 

2. 2019-06-21 siekiant identifikuoti Leipalingio valsčiuje žuvusius partizanus, atlikti archeologiniai 

tyrimai Leipalingio kapinėse ir ekshumuoti partizanų palaikai; 

3. Ieškant žuvusių partizanų palaikų 2019 m. birželio mėn. buvo atliekami žvalgomieji archeologiniai 

tyrimai Kudirkos Naumiestyje, Tilto g. 10; 

4. 2019-10-16 vykdant archeologinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 2F-41 buvo rasti laisvės kovų 

dalyvio Juozapo Streikaus-Stumbro palaikai (Našlaičių kapinės). 
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V. MEMORIALINIO DEPARTAMENTO VYKDYTŲ PROGRAMŲ 

REZULTATAI 

 

EDUKACINĖ VEIKLA 

2019 m. Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 

komplekse edukacinėje veikloje iš viso dalyvavo 10 197 moskleiviai. 

  

 

Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“ 

 

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

Jame dalyvavo 907 mokiniai.Surengtos 8 konkurso dalyvių darbų parodos ir konkurso baigiamasis 

vakaras. 
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Programa „ATVERTA ISTORIJA“ 

 

Edukacinėje programoje „Atverta istorija“ dalyvavo 3593 moksleiviai  

Iš viso pravesta 78 apžvalginės ekskursijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, 82 edukaciniai užsiėmimai:: 

„Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“   7 

„Sovietinis inkubatorius“  `                 32 

„Vėliava, himnas, herbas Lietuvos valstybingumo istorijoje“ 10 

„Okupuotos Lietuvos istoriją pažink kitaip“   3 

„Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos“    6 

„Tuskulėnų aukos ir budeliai“     7 

„Atrask Tuskulėnų dvaro lobį“     13 

„Sovietinės kasdienybės pilkuma“    3 

„Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės“    1 
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Programa „MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR STATINIŲ  

INVENTORIZACIJOS BEI SĄVADO SUDARYMAS“ 

 

 Į kompiuterinę duomenų bazę suvesta istorinio-archyvinio tyrimo medžiaga apie vietoves ir 

statinius –  18 objektų, iš jų .inventorizuota 13 objektų. 

 Kompiuterinėje duomenų bazėje naujais informacijos šaltiniais patikslinta medžiaga apie 

vietoves ir statinius –  10 objektų. 

 Nauja informacija papildyti (įrašyti unikalūs kodai, pridėti apibrėžti teritorijos bei apsaugos 

zonos ribų planai) 32 objektai. 

 2019 m. pastatytais paminklais ir tipiniais atminimo ženklais papildyti sąrašai –18 objektų. 

 Pagal Kultūros paveldo centro prašymus parengti ir pateikti istoriniai-archyviniai duomenys – 

18 objektų. 

 Pagal valstybinių institucijų, visuomeninių organizacijų ir fizinių asmenų prašymus parengti ir 

pateikti istoriniai-archyviniai duomenys – 14 objektų. 

 

Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“ 

 

Tęstinio leidinio „Didžiosios tremtys“ 2-ajai knygai „Altajaus–Jakutijos tremtiniai“ atlikti 

darbai: 

1. Išanalizuoti 4 Altajaus kr. ir 28 Jakutijos   tremtinių ir politinių kalinių rankraščiai, parengti ir 

papildyti 8 aprašymai apie Altajaus ir Jakutijos kalinimo vietas.  

2. Pagal rankraštyno duomenis, publikuotus tremtinių atsiminimus ir tremties tyrimų istoriografiją 

parengti 123 tremties vietų Altajaus krašte  aprašymai. 

3. Parašytiems straipsniams atrinktos 2236 iliustracijos (nuotraukos, schemos), patikslintos 

metrikos; 

4. Altajaus kr. tremtinių sąrašų rengimas ir tikslinimas. Peržiūrėti ir patikslinti 4836 asmenų 

duomenys (tremties ir kalinimo, gimimo ir mirties datos vietos, mirties ir palaidojimo vietos), 

parengti 40 asmenų aprašymai.  

5. Naudojantis politinių kalinių atsiminimais, LGGRTC bazėmis aprašyta bei papildyta 20 

kalinimo vietų. 
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 Inventorizuota 86 naujai gautų atsiminimų rankraščių ir nuotraukų. 

 Peržiūrėti, išanalizuoti, susisteminti buvusio tremtinio R. Racėno asmeninio archyvo 

dokumentai, sudaryti apyrašai (17 dėžių). 

 Tremtinių atsiminimų archyvo papildymas remiantis Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus 

perduotų dokumentų, tremtinių atsiminimų rankraštynu: archyvo papildymas (63 atsiminimai), 

padaryta 2050 kopijų. 

 Išanalizuotos ir sutvarkytos 104 dokumentų dėžės, sudaryti apyrašai.  

 Nuskenuota ir kataloguota 2050  nuotraukų, 300 skaitmeninių nuotraukų. 

 Išanalizuoti 4 Altajaus kr. ir 28 Jakutijostremtinių ir politinių kalinių rankraščiai, parengti 123 

tremties vietų Altajaus kr. aprašymai. 

 Parašytiems straipsniams atrinktos 2236 iliustracijos (nuotraukos, schemos), patikslintos 

metrikos; 

 .tremtinių sąrašų rengimas ir tikslinimas. Peržiūrėti ir patikslinti į Altajaus kr ištremtų 4836 

asmenų duomenys, parengti 40 asmenų aprašymai.  

 Naudojantis politinių kalinių atsiminimais, LGGRTC bazėmis aprašyta bei papildyta 20 

kalinimo vietų. 

 Nuskenuota ir kataloguota 715 skolintų fotografijų. Kataloguota 70 skaitmeninių nuotraukų. 

 Aprašyta 155 fotografijų ir eksponatų ir pagal archyvų reikalavimus parengta perduoti 

Okupacijų laisvės kovų muziejui. 

 Įrašyti 27 pateikėjų prisiminimai (apie 27 val. 37 min.) nuskenuota 406 nuotraukos ir 

dokumentai. 

 Nuskenuota 16180 pateikėjų dokumentai 2309 aplankuose. Pakoreguota 14700 dokumentų 

2309 aplankuose, nuskenuota 500 piešinių. 

 Atnaujintas Tadžikijos, Sverdlovsko sr., Novosibirsko sr. tremtinių atsiminimų inventorinis 

sąrašas (13 bylų). 

 Chakasijos autonominės sr. Krasnojarsko kr. tremtinių atsiminimų inventorinissąrašas (45 

bylos ir 1442 atsiminimų rankraščiai). 
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MUZIEJINĖ VEIKLA 

 

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ekspozicijas aplankė: 93 903 lankytojai, iš jų iš jų 84 825 

individualiai ir 12 078 organizuotomis grupėmis). 

Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 2771 vnt., iš jų: rankraštinę knygą (GEK) – 

2009 vnt.; kompiuterinę programą (GAM) – 762 vnt. 

Įrašyta į rankraštinę inventorinę knygą eksponatų aprašų – 912 vnt. Iš jų: Ginkluotojo 

antisovietinio pasipriešinimo Raštijos rinkinio eksponatų – 92 vnt.; Sovietinių represinių žinybų 

Raštijos rinkinio eksponatų – 820 vnt.  

2019 metais muziejaus kilnojamosios parodos eksponuotos 57-iose vietose: 47-iose vietose 

Lietuvoje, 10-yje vietų užsienyje.  

 Tuskulėnų  Memorialinio komplekso ekspozicijas aplankė: 4982 lankytojai, iš jų 

ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ – 2664 lankytojai (iš jų 671 individualiai ir 1993 

organizuotomis grupėmis). 

 Koplyčioje-kolumbariume apsilankė 1464 lankytojai. 

Plačiau žr. 4 priede. 

 

 

VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS –  

INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMAS  

TUSKULĖNŲ MEMORIALINIAME KOMPLEKSE 

 

Tęsiamas eksopozicijos „Projektas – homo sovieticus“ įrengimas ir edukacinė veikla 

 Vykdyta medžiagos eksponatų aprašams paieška sovietmečio periodinėje spaudoje („Tiesa“, 

„Tarybinė moteris“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Švyturys“, „Šeima“, „Jaunimo gretos“, 

„Советский экран", „Kalba Vilnius“, „Nemunas“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“ 

„Darbai ir dienos“, „Menotyra“ „Искусство кино“, „Regnum“, „Kooperatininkas“, „Lietuvos 

istorijos metraštis“, „Statyba ir architektūra“ „Parlamento studijos“, „Archivum Lituanicum“, 

„Sportas“, „Кино“, „Darbo vėliava“, „Raudonoji vėliava“, „Meno saviveikla“, „Raudonasis 

švyturys“), knygose, publikacijose, elektroniniuose šaltiniuose, archyvuose. 
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Parengti eksponatų pavadinimai ir jų aprašai temomis: „Kultūra“, „Moralės ir vertybių kaita“, 

„Religija“ „Tapatybės tranformacija“ ir „Kasdienybė“. 

 Atrinkta ir sugrupuota vaizdinė medžiaga pagal  temas:  „Kultūra“, „Moralės ir vertybių kaita“, 

„Religija“, „Tapatybės transformacija“ ir „Kasdienybė“ (potemes ir aspektus, lygius ir 

valdymo laikotarpius). Parengti aprašai. 

 Vykdyti techniniai ekspozicijos įrengimo darbai ir kita. 

 

 

ĮAMŽINIMO DARBAI IR PROJEKTAI 

 

Pastatyti 5 paminklai (memorialiniai ženklai). 

Įrengta 19 atminimo ženklųir 2 atminimo lentos. 

Įrengti 4 informaciniai stendai, 1 pažintinis maršrutas, 21 nukreipianti rodyklė. 

 

 

 

PAMINKLAI 

 

Pastatyti 5 paminklai (memorialiniai ženklai) 

 Dviems LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams Jonui 

Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai Raseinių Nepriklausomybės gynėjų 

aikštėje. 
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 Memorialinis ženklas „Žiburio“ gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už 

Lietuvos laisvę Prienuose. 

 Memorialinis ženklas-paminklinė plokštė Biržų krašto niekintiems ir užkastiems 

partizanams Papilio miestelyje Biržų rajone. 

 Memorialinis ženklas Kengyro sukilėliams-politiniams kaliniams Kazachstane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. gegužės 4 d. Čikagoje atidengtas paminklas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 

ginkluotųjų  pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Paminklo idėją įgyvendino LGGRTC, 

Užsienio reikalų ministerija ir JAV lietuvių bendruomenė. Autorius – skulptorius Jonas Jagėla . Anot 

iškilmėse dalyvavusio užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, Pasaulio lietuvių centre 

A. Ramanausko-Vanago atminimas bus puoselėjamas, o „didvyrio istorija bus perduodama iš kartos į 

kartą, liudydama heroizmą, meilę ir ištikimybę Tėvynei Lietuvai“. 
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ATMINIMO LENTOS 

 

Įrengtos 2 atminimo lentos 

1. Tremtinių palaikų grąžinimo iš Igarkos į Lietuvą atminimui (Kėdainiuose ant Šv. Jurgio 

bažnyčios fasado).  

2. Ant Pilviškių geležinkelio stoties masinėms tremtims atminti (Šakių r.). 

 

Įrengta 19 atminimo ženklų 

1. Tauro apygardos partizanams atminti Dambravinos k. (Kazlų Rūdos sav.); 

2. Dainavos apygardos partizanams atminti Kirtiliškės k. (Lazdijų r.); 

3. Žemaičių apygardos partizanams atminti Plungėje prie žvyrduobės partizanų niekinimo ir 

užkasimo vietoje (Kazlų Rūdos sav.); 

4. Didžiosios kovos apygardos Don Kichoto būrio vadui atminti Šuolių k. (Elektrėnų sav.); 

5. Kęstučio apygardos partizanams atminti Ciparių kaime (Šilutės r.); 

6. Jono Žemaičio-Vytauto gimtinėje Kiaulininkų kaime (Raseinių r.); 

7. Durpyne užkastiems pokario rezistencijos dalyvoiams atminti Priekulėje I (Klaipėdos r.); 

8. Vytauto apygardos Šarūno rinktinės partizanams atminti Margavonių k. (Utenos r.); 

9. Kęstučio apygardos Birutės rinktinės partizanams atminti Daukintiškių Spirgių kaimų 

paribyje (Kelmės r.); 

10. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės žuvusiems partizanams atminti Kačaičių k. 

(Kretingos r.); 

11. Dainavos apygardos Šarūno rinktinės žuvusiems partizanams atminti Taikūnų kaime 

(Lazdijų r.); 

12. Pasvalio rajone žuvusiems partizanams atminti Pajiešmenių miške; 

13. Žuvusiam Kęstučio apygardos Pilies būrio vadui M. Bočkauskiui-Kantui atminti Mizgirių 

miške (Klaipėdos r.); 

14. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės žuvusiems partizanams atminti Agurkiškės kaime (Kazlų 

Rūdos sav.); 

15. Dižiosios kovos apygardos žuvusiems partizanams ir jų rėmėjams atminti Balninkuose 

(Molėtų r.); 
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16. Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkui Stasiui 

Lukšai-Tautvydui ir būrio vadui Petrui Ašmonui-Sargui atminti Braziūkų miške (Kazlų 

Rūdos sav.); 

17. Tauro apygardos žuvusiems partizanams atminti Rokuose (Kauno r.); 

18. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Platelių kuopos žuvusiems partizanams atminti 

Pamedinčių kaime (Plungės r.); 

19. Žuvusiems Lietuvos partizanams atminti Gojaus miške (Prienų r.). 

 

Įrengti 4 informaciniai stendai 

 2 informaciniai stendai masinėse žydų  žudynių vietose: 

Vilkijoje (Kauno r.); 

Veliuonos Raudonės seniūnijoje (Jurbarko r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prie paminklo Algimanto apygardos vadui Antanui Starkui-Montei 100-mečio proga prie 

Adomynės kaimo (Anykščių r.). 

 prie Šimonių girioje Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Plechavičiaus kuopos Žalgirio 

būrio slėptuvės. 

. 
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Įrengtas 1 pažintinis maršrutas 

Kartu su Dzūkijos nacionaliniu parku parengti 5 tekstai informaciniams stendams 

pažintiniam maršrutui „Adolfo Ramanausko-Vanago laisvės kovų keliais“, gauti leidimai 

informaciniams stendams, nukreipiančiosioms rodyklėms įrengti, parengta maršruto schema „Adolfo 

Ramanausko-Vanago kovų keliais“. 
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VI. LEIDYBA 

 

  IŠLEISTI LEIDINIAI 

    3 lentelė 

Eil. Nr. Leidinio pavadinimas 
Apimtis spaudos 

lankais 

Planiniai leidiniai 

1 „Atiduok Tėvynei, ką privalai“: LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija“ 2,75 

2 Tatjana Maceinienė „Nuo ko mes bėgome?..“ 21,5 

3 Albumas „Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai“ 52,75 

4 Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 1 (45) 10,75 

5 Arūnas Bubnys „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m.“ 5,25 

6 Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 2 (46) 10,75 

7 „Lietuvos gyventojų genocidas V tomas, A-M 1950–1953 m.“ 96 

8 Sigutė Smetonaitė „Pabėgimas iš Taljanų“ 9,5 

9 Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė „Žuvusiųjų Prezidentas“ ketvirtoji pataisyta laida 26 

10 Severinas Vaitiekus „Lietuvos žvalgyba 1918–1940 m. Veidai ir vaizdai“ 66,75 

11 Severinas Vaitiekus „Lietuvos žvalgyba 1918–1940 m. Veidai ir vaizdai“ (anglų kalba) 66,75 

12 Vertimas: Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė „Žuvusiųjų Prezidentas“ (anglų kalba) 50 

Kartotiniai leidiniai 

1 Rokas Tracevskis „The unknown war“ 3,25 

2 „Lithuania in 1940–1991: the History of Occupied Lithuania“ 37 

3 Arūnas Bubnys „The Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944“ 3,25 

4 Arūnas Sreikus “The Church in Soviet Lithuania” 3 

5 Algirdas Jakubčionis “The Unarmed Anti-Soviet Resistance in Lithuania” 3 

6 „Karas po karo“ anglų-lietuvių, vokiečių-anglų ir prancūzų kalbomis 3 

7 Algis Kašėta “Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis” 14 

Iš viso 482 
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LEIDINIŲ SKLAIDA 

Centro Leidybos skyrius vienintelis Lietuvoje kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina 

mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo 

okupaciniams režimams tema. Leidiniai pristatomi Lietuvoje ir užsienyje. 

2019 m. minint Jono Žemaičio-Vytauto 110-ąsias gimimo metines į anglų kalbą išversta 

N. Gaškaitės-Žemaitienės knyga („Žuvusiųjų Prezidentas) „President of the Fallen“. 

N. Gaškaitės-Žemaitienės knygą „Žuvusiųjų Prezidentas“ lietuvių kalba 466 gimnazijoms 

įsigijo Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

Knygos platintos įvairiuose renginiuose: 19-oje Vilniaus knygų mugėje, Partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginyje Tauragėje, politinių kalinių ir tremtinių 

sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, 9-ąjame Anykščių r. surengtame sąskrydyje „Trakinių 

partizanai“.  
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2019 m. vasario 23 d. Vilniaus knygų mugėje pristatyta Centro išleista rusų rašytojo 

Vladislav Ogarkov apybraiža „Mano draugas Lapinskas“. Pristatyme dalyvavo Norilsko lagerio 

kalinio Vinco Lapinsko artimieji ir pažįstami, lietuviško leidinio sudarytoja, Centro atstovai bei 

istorija susidomėję žmonės. 
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2019 m. birželio 13 d. Signatarų namų salėje įvyko albumo „Represuoti 1918–1940 m. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai” sutiktuvės. Albumas skirtas 45-iems 

Lietuvos Vyriausybės ministrų kabinetų nariams, represuotiems sovietų ir nacių okupacijų metu. Šiuo 

laikotarpiu 16 ministrų buvo sušaudyta, 13 mirė kalėjimuose, lageriuose ar tremtyje, dar 16-ai pavyko 

sugrįžti iš represijų vietų. 
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2019 rugsėjo mėn. Atminimo programų skyriaus vyriausias istorikas Dalius Žygelis 

Kalgario ir Edmontono miestuose (Kanada) lietuvių bendruomenėms  pristatė Centro leidinį – albumą  

„Lietuvos partizanai 1944–1986 m.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 m. lapkričio 28 d. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje vyko dr. Arūno Bubnio knygos 

„Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.“ pristatymas. 

Renginyje dalyvavo knygos autorius Arūnas Bubnys, istorikas Ilja Lempertas bei bibliotekos vedėjas 

Žilvinas Bieliauskas. Tai knyga, atskleidžianti nacistinės okupacijos metu veikusios saugumo policijos 

ir Ypatingojo būrio nusikaltimus. Ši knyga yra pirmasis bandymas lietuviškoje istoriografijoje 

pristatyti asmenis, atsakingus už masines žydų žudynes Paneriuose ir kitose vietose.  
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2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buveinėje vyko 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto atminimo 

vakaras. Paminėtos kelios reikšmingos datos, susijusios su partizanų vado asmenybe: 110-osios 

gimimo, 70-osios LLKS Tarybos prezidiumo deklaracijos ir 65-osios mirties metinės. Gausiai 

susirinkusiai auditorijai Centro Direkcijos vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė pristatė 

N. Gaškaitės knygą „Žuvusiųjų prezidentas“ lietuvių ir anglų kalbomis. Operos solistė Rita 

Preikšaitė atliko keletą kūrinių, Jono Žemaičio dukterėčia Aušra Juškaitė-Vilkienė pasidalino 

vaikystės prisiminimais apie dėdę, korespondentė Virginija Skučaitė prisiminė prieš porą metų 

vykusią ekspediciją į Maskvą, tikintis surasti J. Žemaičio palaikų užkasimo vietą, Kauno „Veršvų“ ir 

Maironio gimnazijų moksleivės atskleidė įspūdžius domintis partizanų vado biografija. Renginio 

organizatoriai ir dalyviai džiaugėsi augančiu susidomėjimu partizaniniu karu ir iniciatyvomis įamžinti 

ryškiausias pokario asmenybes. 
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VII. PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ  

(REZISTENTŲ)TEISIŲ KOMISIJOS VEIKLA 

 

2019 vyko 6 komisijos posėdžiai, kurių metu išnagrinėta 592 prašymai. 

Pretendentų į teisinį statusą prašymų išnagrinėjimo suvestinė: 

 

 4 lentelė 

Teisinis statusas Apsvarstyta Nepripažinta Pripažinta 

Kario savanorio teisinis statusas   63 

 

 

 7  17 

Laisvės kovų dalyvio teisinis 

statusas 
2 449 

Nuo okupacijų nukentėjusio 

asmens teisinis statusas 

529 

 

 

 

80 

 

 

 

 

Iš viso 592  89 503 

 

 

 

  5 lentelė 

Nuo okupacijų nukentėjusio asmens 

teisinis statusas 

Pasiūlyta pripažinti Pasiūlyta nepripažinti 

Politinio kalinio 

Tremtinio 

Perkeltojo  

Nukentėjusio  

Buvusio beglobio vaiko 

Afganistano karo dalyvio 

Represuotojo 

449   

4 

266 

4   

122 

9  

44 

80 

3  

59 

 

9 

6 

3 

 

Iš viso 503 89 
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VIII. INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEIKLA 

 

1. Sumažintas popierinių dokumentų srautas, optimizavus vidinių dokumentų valdymo procedūras: 

 dokumentų valdymo sistemoje sukūrus standartizuotas elektronines dokumentų formas: dėl 

atostogų suteikimo, pratęsimo ar perkėlimo, dėl leidinių skyrimo, dėl viešųjų pirkimų;  

 pravedus mokymus ir įdiegus įrangą dėl dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu. 

2. Skleidžiama mokslinė, informacinė, analitinė medžiaga: 

 sukurti 43 nuotraukų pristatymai, garso ir vaizdo klipai; 

 sukurta parodos „Vilko vaikai“virtuali versija; 

 administruojamos ir plėtojamos LGGRTC interneto svetainės 

www.tuskulenumemorialas.lt, www.genocid.lt, www.kgbdocuments.eu, www.kgbveikla.lt, 

www.lietuviaisibire.lt, www.rememor.eu, www.orahis.eu, www.vilkovaikai.lt,  žydų 

gelbėtojų rinkmena (http://genocid.lt/gelbetojai/titulinis.php) 

 Interneto svetainėje www.kgbveikla.lt viešinami dokumentai, liudijantys apie sovietinės 

represinės įstaigos Valstybės saugumo komiteto (rus. – KGB) veiklą Lietuvoje. Svetainėje 

2019 m. paskelbti 689 nauji dokumentai. 

3. Užtikrinama Centro valdomos elektroninės informacijos duomenų sauga: 

  administruojamos Centro informacinės sistemos, duomenų bazės ir rinkmenos bei 

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinė sistema;  

 atnaujinti saugos dokumentai: 

 Informacinių sistemų bendrieji duomenų saugos nuostatai, 

 Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, 

 Informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas, 

 Informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės;  

4. Organizuota tinklalapių www.genocid.lt ir www.kgbveikla.lt saugos patikra. Nacionalinio 

kibernetinio saugumo centro priemonėmis automatizuotu būdu. 

5. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai 2019 m. teikus išvadas dėl karių savanorių, 

laisvės kovų dalyvių ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 m. okupacijų ir 1990–1991 m. SSRS 

vykdytos agresijos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, teisinio statuso pripažinimo, parengti, 

užšifruoti ir perduoti Valstybinėms ligonių kasoms prie Sveikatos apsaugos ministerijos 5 

duomenų sąrašai iš informacinių sistemų „Asmenys, nukentėję nuo okupacijų“ ir „Pasipriešinimo 

okupacijoms dalyviai“. 

http://www.tuskulenumemorialas.lt/
http://www.genocid.lt/
http://www.kgbdocuments.eu/
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.lietuviaisibire.lt/
http://www.rememor.eu/
http://www.orahis.eu/
http://www.vilkovaikai.lt/
http://genocid.lt/gelbetojai/titulinis.php
http://www.kgbveikla.lt/
http://www.genocid.lt/
http://www.kgbveikla.lt/
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LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2019 METAIS ATASKAITA 

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) 2019 metais 

panaudojo 2.583.271,40 EUR, iš jų: 

1.1.  2.541.372,94 EUR asignavimų, gautų  iš Valstybės iždo, programos „Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“ vykdymui, iš jų  pagal finansavimo šaltinius: 

–  2 312 419,56 EUR valstybės biudžeto lėšos; 

–     228 953,38 EUR specialiųjų pajamų įmokų lėšos. 

 

 

CENTRO VYKDOMOS PROGRAMOS 2019–2018 METŲ IŠLAIDŲ 

LYGINAMOJI LENTELĖ 

 
6 lentelė                                                                                                                                                                      (Eurais) 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų straipsnis 

2019 metais 

panaudota  

2018 metais 

panaudota  

Skirtumas 

(3 –4) 

1 2 3 4 5 

I. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1 753 423,78 1 518 531,63 + 234 892,15 

I.1. Darbo užmokestis 1 723 423,78 1 163 872,18 + 559 551,60 

I.2. Socialinio draudimo įmokos 30 000,00 354 659,45 – 324 659,45 

II. Kitos prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 647 314,80 687 250,00 – 39 935,20 

II.1 Ryšių paslaugos 11 820,00 14 400,00 – 2 580,00 

II.2 Transporto išlaikymas 15 500,00 21 600,00 – 6 100,00 

II.3 Komandiruotės išlaidos 28 270,83 24 461,52 + 3 809,31 

II.4 Ilgalaikio turto nuoma 39 897,09 33 922,94 + 5 974,15 

II.5 Ilgalaikio turto einamasis remontas 69 934,03 111 569,70 – 41 635,67 

II.6 Kvalifikacijos kėlimas 5 703,59 7 447,66 – 1 744,07 

II.7 Komunalinės paslaugos 94 000,00 90 000,00 + 4 000,00 

II.8 Kitos paslaugos ir prekės 378 889,26 379 407,86 – 518,60 

II.9 Darbdavių socialinė parama (pašalpos) 3 300,00 4 440,32 – 1 140,32 
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III. 
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 
140 634,36 236 248,77 - 95 614,41 

III.1 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 125 934,86 223 757,48 – 97 822,62 

III.2 Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 14 699,50 12 491,29 + 2 208,21 

 Iš viso (I+II+III) 2 541 372,94 2 442 030,40 + 99 342,54 

 

1.2.   1 878,00 EUR iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirtos lėšos 2019-04-24 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 387 žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, disidento, 

visuomenininko, kovotojo už žmogaus teises, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus 

kavalieriaus Petro Cidziko laidotuvių išlaidoms padengti. 

1.3.   37.140,00 EUR gauta iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pagal valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo sutartis istorinės atminties puoselėjimo projektams vykdyti: 

– 2.640,00 EUR projektui „Holokausto aukų vardai gyvi;  

– 10 000,00 EUR projektui „Istorinių archyvinių duomenų elektroninio žinyno rengimas apie 

žuvusius, mirusius tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos partizanus įamžinimui Kryžkalnio 

memoriale“; 

– 24.500,00 EUR projektui „Lietuviai Kazachstano lageriuose“.  

1.4.2.626,76 EUR panaudota lėšų iš kitų šaltinių. 

 

SPECIALIOSIOS LĖŠOS 2019 M.  
 

Centoas 2019 m. į Valstybės Iždo sąskaitą įmokėjo 286 745,41 EUR gautų įplaukų už suteiktas 

paslaugas, o atgal programos vykdymui atgavo ir išleido 228 953,38 EUR. Kadangi šios išlaidos įeina 

į aukščiau pateiktos lentelės sudėtį, 7 lentelėje pateikiama įmokėtų specialiųjų pajamų įmokų suvestinė 

pagal rūšis. 

 

 7 entelė                                                                                                                             (Eurais) 

Specialiųjų pajamų įmokų rūšis 2019 m. įmokos 

Įmokėta įplaukų už parduotus Centro leidžiamus leidinius 23 096,19 

Įmokėta įplaukų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų 

rimties parko memorialinio komplekso paslaugas 263 649,22 

Iš viso įmokėta specialiųjų pajamų įplaukų 2019 m. 286 745,41 

Nepanaudotų spec. pajamų įmokų likutis 2019-12-31 d., iš viso: 136 892,14 
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X. PRIEDAI 

 

 

1 priedas 

LGGRTC organizuotos tarptautinės konferencijos  

„Antikomunistinis pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų Europoje  

po Antrojo pasaulinio karo“  

programa 

 

Pirmininkauja dr. Arūnas Bubnys (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras)  

 

10.15–10.45 „Pogrindinė valstybė Lietuvoje: apraiškos, ištakos ir išvados“  

Dr. Bernardas Gailius (Vilniaus universitetas)  

 

10.45–11.15 „Sovietų saugumo agentūrinės bylos apie partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą“  

Dr. Darius Juodis (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras) 

 

11.15–11.45 „Latvijos partizanų veiklos 1944–1953m. atspindžiai Latvijos valstybės archyvo 

dokumentuose“  

Dr. Ainars Bambals (Latvijos nacionalinis archyvas)  

 

11.45–12.15 „Organizuotas Estijos ginkluotas pasipriešinimas prieš sovietus“  

Martin Andreller (Estijos istorinės atminties institutas)  

 

12.15–12.35 Diskusijos  

 

12.35–13.10 Kavos pertrauka 
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Pirmininkauja Ramona Staveckaitė-Notari (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centras) 

 

13.10–13.40 „Ukrainos sukilėlių armija Ukrainos išsivadavimo judėjime XX amžiuje“  

Dr. Volodymyr Viatrovych (Ukrainos tautinės atminties institutas) 

 

13.40–14.10 „Ginkluotas antikomunistinis pasipriešinimas Lenkijoje 1944–1956 m.“  

Prof. Rafal Wnuk (Liublino katalikiškas universitetas)  

 

14.10–14.40 „Pokarinis antisovietinis pasipriešinimas Baltarusijoje istoriografijoje ir žodinėje 

istorijoje“  

Prof. dr. hab. Aliaksandr Smalianchuk (Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos studijų institutas)  

 

14.40–15.10 „Antisovietinės pasipriešinimo grupės Moldovos SSR šiandieniniuose tyrimuose“  

Dr. Virgiliu Birladeanu (Moldovos mokslų akademijos istorijos institutas), dr. Lumila Cojocari 

(Moldovos valstybinis universitetas) 

 

15.10–15.40 „NATO, detantas ir 1956 m. Vengrijos revoliucija“  

Dr. Gusztáv D. Kecskés (Humanitarinių mokslų tyrimo centro Istorijos institutas)  

 

15.40–16.10 Diskusija 
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2 priedas 

Pranešimai Lietuvoje ir užsienyje 

7 lentelė  

 Konferencijos 

data 

Konferencijos vieta ir 

pavadinimas 

Pranešimo pavadinimas Pranešėjas 

1  2019-08-22-25 d. Gdanskas (Lenkija), Karopaktas. 

Hitlerio-Stalino1939 m. 

rugpjūčio 23d. suokalbis iš 80-ies 

metų perspektyvos nuo Antrojo 

pasaulinio karo pradžios 

Molotovo-Ribentropo paktas 

ir jo pasekmės Okupacijų ir 

laisvės kovų muziejaus 

ekspozicijose 

E. Peikštenis 

2 2019-11-5-8  d. Talinas (Estija), Komunistinio 

teroro nekropolis 

Apie Adolfo Ramanausko-

Vanago palaikų paiešką ir 

radimą, pristatytas šia tema 

sukurtas dokumentinis filmas 

E. Peikštenis 

3 2019-11-21-23 d. Balstogė (Lenkija)  

Sibiro atminties muziejaus 

organizuota  diskusija Muziejų 

kryptys 

Šiuolaikinio muziejaus ribos MD vyresnysis 

patarėjas E. 

Peikštenis 

4 2019-12-14 Timišoara ( Rumunija) Kelias į 

laisvę 

Lietuvos laisvės kovos: kilmė, 

tapatybė, atmintis 

Greta 

Paskočiumaitė 

56 2019-04-12 VDU , Lietuvių išeivijos 

institutas, Kaunas.  

Lietuvos ateities vizijos  išeivijos 

politinių veiksnių svarstymuose 

(1945–1990 m.) 

Lietuvos laisvės byla ir 

politinė mintis išeivijoje 

1945–1990 m. 

dr. Juozas Banionis 

7 2019-11-9 Vilnius 

Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių bendrijos konferencija 

Lietuvos Respublikos asmenų, 

nukentėjusių nuo 1939-1990 

metų okupacijų, teisinio status 

Įstatymo pakeitimai ir su tuo 

susijusios lengvatos 

G. Šidlauskas 

8 2019-03-22 Ryga (Latvija) 

Baltijos šalimų patirtos žalos dėl 

SSRS okupacijos  skaičiavimo 

metodikos 

SSRS finansinė politika 

okupuotoje Lietuvoje 1946–

1990 m. 

V. Komičienė 

9 2019-05-22 Vilnius 

Tremčių minėjimo renginys 

71 metai nuo 1948 m. gegužės 

22 masinės tremties 

S. Buchaveckas 

10 2019-06-14-15   Vilnius 

Europos sąžinė ir totalitarizmas 

KGB kova su rezistencija 

ginklu ir žodžiu: šmeižto ir 

K. Burinskaitė 
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dezinformavimo akcijos 

11 2019-11- 29 Talinas (Estija)  

Reikia žinoti: Žvalgybos ir didieji 

poltiniai pokyčiai 

Kodėl ir kaip KGB 

pražiopsojo sovietų režimo 

žlugimą? 

K. Burinskaitė 

12 2019-10-04 Vilnius 

Antikomunistinis pasipriešinimas 

Centrinėje ir Rytų Europoje po 

Antrojo pasaulinio karo 

Sovietų saugumo agentūrinės 

bylos apie partizanų vadą Joną 

Žemaitį-Vytautą 

D. Juodis 

 

13 

 

 

2019-10-16 Vilnius 

Apskritojo stalo diskusija Laisvės 

gynimas ginklu ir plunksna 

Lietuvos Laisvės Kovos 

Sąjūdžio Tarybos deklaracija:                                   

Idėjų atsiradimas ir raida 

D. Juodis 

 

14 2019-08-23 Jurbarko krašto muziejus 

Išdidūs buvo ir laisvi… 

Jono Žemaičio – Vytauto 

asmenybė ir veikla 

E. Kripienė 

15 2019-02-20-22 Vilnius 

Kasdienybės istorija ir jos 

siūlomos prieigos XX a. istorijos 

tyrinėjimuose 

Pabučiuok mane prieš 

išeinant: flirtas ir meilės 

romanai Lietuvos partizanų 

gretose 

E. Kripienė 

16 2019-09-15-25 Kalgaris, Edmontonas (Kanada) 

Susitikimai su lietuvių 

bendruomenėmis 

Lietuvos partizanų istorija 

Centro tarpinstitucinė veikla, 

ieškant Adolfo 

Ramanausko-Vanago palaikų 

D. Žygelis 

17 2019-11-29 Kazachstanas 

Tautos asamblėjos sesija 

Istorinė atmintis. Tarp 

Lietuvos ir Kazachstano, 

1990-2019 

  A.Vyšniūnas 

18 2019-09-11 Nur Sultano (Kazachstanas) 

Kazachstano lagerių istorija  

Lietuviai Kengyro 

sukilime. 1954 m. gegužės 

16–birželio 26 d. 

R. Driaučiūnaitė 

19 2019-06-06-08 Sighet (Rumunija) Memorialo 

atidarymas 

Lietuvių tautos  ginkluota 

ir neginkluota kova prieš 

sovietinę okupacija: 

sudėtingas kelias į laisvę 

T.B.Burauskaitė 

20 2019-11-28 Vilnius, 

Teismo medicines ekspertų 

indėlis tiriant sunkius 

nusikaltimus 

Istoriniai 

aspektai ir tyrimai – Adolfo 

Ramanausko-Vanago palaikų 

paieška, identifikaciniai 

metodai 

D. Žygelis 

21  Talinas (Estija)  

Komunizmo teroro nekropoliai 

Adolfo Ramanausko-Vanago 

palaikų paieškų metodika 

E. Peikštenis 
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3 priedas 

Įslaptintos informacijos administravimas 

 

Siekiant užtikrinti įslaptintos informacijos tinkamą administravimą, kontrolę bei fizinės apsaugos 

būklę periodiškai yra aktualizuojamos ir atnaujinamos įslaptintos informacijos saugojimo taisyklės, 

metodikos bei kita: 

1. 2019-01-15 Nr. 1V-7 ,,Dėl asmenų, įgaliotų gabenti įslaptintą informaciją“. 

2. 2019-02-12 Nr. 1V-24 ,,Dėl LGGRTC įslaptintos informacijos evakuacijos arba sunaikinimo 

karo, nepaprastosios padėties ar ekstremalių situacijų atveju plano“. 

3. 2019-02-12 Nr. 1V-26 ,,Dėl pareigų, kurias einantiems reikia leidimų dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija, sąrašo“. 

4. 2019-02-13 Nr. 1V-28 ,,Dėl 2015-02-17 įsakymo Nr. 1V-27 ,,Dėl atsakingų asmenų, kurie 

organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę 

papildymo“. 

5. 2019-02-13 Nr. 1V-27,,Dėl 2015-11-24 įsakymo Nr. 1V-171 ,,Dėl atsakingų asmenų, kurie 

organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos administravimą, skyrimo atnaujinimo“. 

6. 2019-02-18 Nr. 1V-29 ,,Dėl 2016-01-27 įsakymo Nr. 1V-11 ,,Dėl įslaptintos informacijos 

fizinės apsaugos įgyvendinimo taisyklių papildymo“. 

7. 2019-02-18 Nr. 1V-30 ,,Dėl padalinių, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija ar kuriuose 

saugoma įslaptinta informacija sąrašo ir darbo įslaptintos informacijos turinčių dokumentų 

saugykloje vidaus tvarkos procedūrų aprašo patvirtinimo“. 

8. 2019-02-22 Nr.1V-32 ,,Dėl asmenų, kuriems išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta 

informacija, sąrašo“. 

9. 2019-11-27 Nr. 1V-191 ,,Dėl LGGRTC detalaus įslaptintos informacijos sąrašo“. 

10. Parengti, suderinti  ir LGGRTC Generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinti įslaptintos informacijos 

ryšių ir informacinės sistemos  (toliau – ĮIRIS) nuostatai  

11. „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinės sistemos steigimo“. 

12. „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos aptarnavimo procedūrų“. 

13. „Dėl Lietuvos  gyventojų  genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinės sistemos atsarginių kopijų darymo tvarkos aprašo“. 
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14. „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinėje sistemoje leidžiamos naudoti techninės ir programinės įrangos sąrašo“. 

15. „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinės sistemos atsakingų asmenų skyrimo“. 

16. „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojų leidimo dirbti su Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  įslaptintos informacijos ryšių ir informacine 

sistema“. 

17. „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinės sistemos specifikacijos ir jos priedų patvirtinimo“. 

18.  Nr. 1V-175 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos 

ryšių ir informacinės sistemos specifinių saugumo reikalavimų aprašo“. 

19. Nr. 1V-176 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos 

ryšių ir informacinės sistemos saugumo valdymo procedūrų aprašo“. 

20.  Nr. 1V-183 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos 

ryšių ir informacinės sistemos veiklos atkūrimo plano“. 

21. Atliktas LGGRTC ĮIRIS veiklos atkūrimo plano bandymas ir parengta ataskaita. 

22. 1V-159 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinės sistemos rizikos vertinimo“. 

23. Atliktas ĮIRIS rizikos vertinimas ir parengta LGGRTC ĮIRIS rizikos ataskaita.  

24. Parengta LGGRTC ĮIRIS saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo ataskai. 

25. Atliktų darbų pagrindu iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro gautas įslaptintos informacijos 

ryšių ir informacinės sistemos leidimas. 
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4 priedas 

Kilnojamųjų parodų eksponavimo maršrutai 

8 lentelė 

Paroda „Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 23–vasario 28 d.  Belcio isotrijos ir etnografijos muziejuje (Moldovoje) 

2. 2019 m. balandžio 15–gegužės 20 d.  „ValerLiterat“ muziejuje Fegerašo mieste 

(Rumunijoje) 

3. 2019 m. birželio 6–rugpjūčio 30 d. Memorialiniame komplekse Sigetu Marmacėjuje 

(Rumunijoje) 

 

Paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą. 1945–1953“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 31–kovo 15 d.  Maklenburgo Priešakinės Pomeranijos federalinės 

žemės Europos akademijoje (Vokeitijoje) 

2. 2019 m. kovo 25–balandžio 30 d.  Lietuvos Respublikos garbės konsulo Badeno-

Viurtembergo federalinėje žemėje barono prof. dr. 

Volfgango Fraiherio fon Šteteno 

(WolfgangFreiherrvonStetten) pilyje, Kiuncelsau 

mieste (Vokietijoje) 

4. 2019 m. gegužės 8–birželio 10 d.  Greifsvaldo Šv. Mikalojaus katedroje, Maklenburge-

Priešakinėje Pomeranijoje, (Vokietijoje) 

5. 2019 m. birželio 25–rugpjūčio 16 d.  Vokietijos Rytų namuose, Miunchene, (Vokietijoje) 

6. 2019 m. rugsėjo 10–spalio 6 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje 

7. 2019 m. spalio 8–lapkričio 3 d.  Šilutės Hugo Šojaus muziejuje 

8. 2019 m. lapkričio 6 d. – 2020 m. sausio 

6 d.  

Žemaičių dailės muziejuje (Plungės dvaro rūmuose) 
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Paroda „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915–1952)“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 16–vasario 28 d.  Kupiškio viešojoje bibliotekoje 

 

Paroda „Kun. Jono Augustausko fotografijos“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. kovo 13–31 d. Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Konferencijų 

salėje 

 2019 m. birželio 3–7 d. Buivydiškių pagrindinėje mokykloje 

 

Paroda „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 11–kovo 27 d.  Panevėžio kraštotyros muziejaus Pasipriešinimo 

sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje 

2. 2019 m. sausio 13 d. Kino centre „Garsas“ Panevėžyje 

3. 2019 m. balandžio 1–26 d. Prienų krašto muziejuje 

4. 2019 m. gegužės 9–liepos 1 d. Pasieniečių mokykloje 

5. 2019 m. liepos 9–rugpjūčio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje 

 

Paroda „Liudyti tautai ir istorijai“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 31–kovo 1 d.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijoje 

 

Paroda „Už Uralo, žemės galo...“ 

Nr. Data Vieta 
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1. 2019 m. vasario 5–28 d.  
Generolo Jono žemaičio LKA Karo mokslų ir 

technologijų bibliotekoje Šv. Ignoto g. 6 Vilniuje 

2. 2019 m. birželio 14 d. Valstybės pažinimo centre 

 

Paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2018 m. lapkričio 30–2019 m. kovo 1 d. Gargždų kultūros centre 

2. 2019 m. gegužės 4 d. Lietuvos stende tradicinio Europos Sąjungos tarybos 

atvirų durų renginio metu Briuselyje 

3. 2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Gedulo ir vilties dienos renginyje Lietuvos 

nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje 

Briuselyje 

 

Paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis...“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 13–vasario 4 d.  Ukmergės kraštotyros muziejuje 

2. 2019 m. kovo 12–balandžio 16 d  Šilutės Hugo Šojaus muziejaus padalinyje Švėkšnos 

ekspozicijoje 

3. 2019 m. gegužės 6–31 d.  Generolo Jono Žemaičio LKA Karo mokslų ir 

technologijų bibliotekoje Šv. Ignoto g. 6, Vilniuje 

4. 2019 m. birželio 3–30 d.  Generolo Jono Žemaičio LKA Karo mokslų ir 

technologijų bibliotekoje, Šilo g. 5A, Vilniuje 

5. 2019 m. rugpjūčio 23–rugsėjo 30 d Jurbarko krašto muziejuje 

6. 2019 m. spalio 30–lapkričio 29 d. Lazdijų krašto muziejaus padalinyje Laisvės kovų 

muziejuje 
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Paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. rugpjūčio 19–rugsėjo 11 d. Kauno r. Babtų kraštotyros muziejuje 

 

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

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. spalio 1–lapkričio 25 d.  Panevėžio kraštotyros muziejaus Pasipriešinimo 

sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje 

 

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

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 13–27 d.  Merkinės krašto muziejuje 

2 2019 m. vasario 12–kovo 11 d.  Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje 

 

Paroda „Kad nepasikartotų, kad niekada nepasikartotų...“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. birželio 3–28 d. Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Vitražo galerijoje 

 

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

Nr. Data Vieta 

1. 2018 m. gruodžio 14–2019 m. vasario 

28 d. 

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijoje 

2. 2019 m. birželio 3–7 d.  Buivydiškių pagrindinėje mokykloje 

3. 2019 m. birželio 10–21 d.  Šilutės I-oje gimnazijoje 

4. 2019 m. birželio 6–rugpjūčio 30 d. Memorialiniame komplekse 

SigetuMarmacėjuje(Rumunijoje) 
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Paroda „Vanagas su vanagėliais“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. sausio 7–vasario 28 d  Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

2. 2019 m. sausio 9–vasario 16 d.  Utenos „Vyturių“ progimnazijoje 

3. 2019 m. kovo 11–balandžio 15 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje 

4. 2019 m. gegužės 7–birželio 11 d.  Lazdijų krašto muziejaus padalinyje Laisvės kovų 

muziejuje 

5. 2019 m. birželio 14–liepos 10 d.  Zarasų krašto muziejuje 

6. 2019 m. rugpjūčio 1–rugsėjo 30 d. Šilalės Valdo Statkevičiaus muziejaus padalinyje 

Baublių muziejuje 

7. 2019 m. spalio 14–25 d.  Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje 

8. 2019 m. lapkričio 2–27 d.  Pasvalio r. Vaškų gimnazijoje 

9. 2019 m. lapkričio 28 d.–2020 m. vasario 

28 d. 

Pasvalio r. savivaldybėje 

 

Paroda „Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. vasario 11–28 d.  Šilutės I-oje gimnazijoje 

2. 2019 m. kovo 7–balandžio 29 d.  Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

3. 2019 m. kovo 7–balandžio 29 d.*  Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

4. 2019 m. gegužės 6–31 d. Pasvalio rajono savivaldybėje 

5. 2019 m. birželio 3–21 d.  Pasvalio r. Vaškų gimnazijoje 

6.   
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Paroda „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. gegužės 24–birželio 23 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

2. 2019 m. birželio 26–rugpjūčio 2 d.  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje 

Kaune 

 2019 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų 

dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, 

Raseinių r. 

 2019 m. rugsėjo 11 d. Paroda anglų k. NurSultano Nacionalinėje 

akademinėje bibliotekoje, Kazachstano Respublikoje 

 2019 m. spalio 17–25 d. Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės 

gimnazijoje 

 

Paroda „Lietuvos romų persekiojimas nacistinės okupacijos metais“ 

Nr. Data Vieta 

1. 2019 m. rugsėjo 24–spalio 20 d. Europos jaunimo centre Strasbūre, Prancūzijoje 
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5 priedas 

2019 metų Sekretoriato veikla 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 45 straipsniu ir generalinio direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-138 dėl Specialiųjų tyrimų skyriaus ir Sekretoriato veiklos 

organizavimo, teikiant administracines paslaugas, efektyvinant vidaus administravimą, prie 

Sekretoriato prijungti Rezistentų dokumentų rengimo ir Nukentėjusių asmenų dokumentų rengimo 

grupės darbuotojai. 

Parengtos pažymos apie Centro veiklos istoriją už 2015 ir 2016 metus. 

Vykdyta Centro departamentų ir skyrių ketvirčių veiklos ataskaitų stebėsena, jos rezultatai 

pateikti Centro generalinei direktorei ir svarstyti Centro tarybos posėdžiuose. 

Organizuojant Centro Tarybos posėdžius, sudarytos posėdžių darbotvarkes, protokoluota 

posėdžių eiga.  

Atlikta dokumentų vertės ekspertizė su Valstybės naujojo archyvo dokumentų valdymo 

priežiūros skyriaus vedėja. Kai kuriems trumpai saugomiems dokumentams bus pakeistas saugojimo 

terminas.  

Parengti 2020  metų Centro dokumentų 69  registrai (iš jų trys darbui su įslaptinta informacija) ir 

suderinti su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje 

(toliau – EAIS). 

Parengtas 2020 metų dokumentacijos planas (tarp jų ir su įslaptinta informacija ) ir suderintas su 

Lietuvos valstybės naujuoju archyvu EAIS. 

Parengti ilgam saugojimui 2017 m. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašo Nr. 2 

dokumentai (15 bylų – 587 lapai).  

Atlikta į Centro archyvą 2016 m. perduotų nuolat saugoti dokumentų vertės ekspertizė –21 byla, 

2092 lapai, ir parengta valstybiniam saugojimui. 

Per EAIS suvesta ir suderinta su LVNA 487 bylos Asmenų, išvežtų į Vokietiją ir Austriją 

priverstiniams darbams.  

Genocido ir rezistencijos tyrimo ir atminimo programų dokumentų nuolat saugomų bylų apyrašo 

Nr. 5 tęsinio bylos (15 b., 1942 l.) parengtos valstybiniam saugojimui ir per EAIS suderintos su 

LVNA. 

Iš Centro padalinių į archyvą perduoti 2017 m. nuolat saugomi veiklos dokumentai (16 bylų, 

1425 l.) ir užtikrintas atitinkamas jų saugojimas. 
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Išduota tarnybiniam naudojimui 1169 vnt. tarnybinio naudojimo dokumentų (bylų), saugomų 

saugyklos fonduose, 

Pagal suderintą 2019 metų dokumentacijos planą formuotos įslaptintų dokumentų bylos. 

Nuolatos pildomas dokumentų saugyklos mikroklimato parametrų fiksavimo žurnalas (9 

kameros – 1388 įrašai pagal prietaisų rodmenis). 

Centro archyvo saugyklose saugoma daugiau kaip 100 000 vnt. bylų. 

Gauta ir užregistruota – 2490  raštai (iš piliečių 1301), per Elektroninių paslaugų portalą gauta 

569.  

Išsiųsta 1982 rašai. 

„Pagal pašto išsiutimo taisykles“ – išsiųsta 712 paprastų laiškų ir 65 registruotų. Per EPP išsiųsta 

69 raštai. 

 

 

6 priedas 

Ūkio skyriaus 2019 metų veiklos ataskaita 

 

Ūkio skyrius 2019 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; 

 Centro komunalinių paslaugų ir energetinių poreikių tenkinimas; 

 Centro aprūpinimas transporto paslaugomis; 

 Centro įrengimų ir aparatūros profilaktikos ir remonto darbai; 

 Nuolatinis drėgmės ir temperatūros pastatų duomenų matavimas, kaupimas ir 

analizavimas. 

Centro pastatai, esantys Didžioji g. 17/1, Aukų g. 2A ir Gedimino pr. 40/1, Žirmūnų 1F ir 1N, 

nakties metu prijungiami prie centralizuotos apsaugos sistemos (UAB GRIFS AG ir UAB 

„Ekskomisarų biuras“), o darbo laiku Didžioji g. 17/1 budi ūkio skyriaus sargai (2 žmonės). Visų 

LGGRTC pastatų saugumas užtikrinamas apsaugine ir gaisro signalizacija. 

Nuolat kontroliuojamas elektros energijos tiekimo ir šildymo sistemų darbas, vandens tiekimo 

ir kanalizacijos sistemų normalus funkcionavimas. 
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Gedimino pr. 40/1 pastate toliau palaipsniui buvo keičiami langai ir atlikti Centro pastatų 

(Didžioji g. 17/1, Gedimino pr. 40/1, Žirmūnų 1F ir 1N) profilaktiniai remonto darbai. Užtikrinant 

LGGRT centro pastatų tinkamą apsaugos nuo gaisro būklę, buvo keičiami anglies rūgštiniai gesintuvai 

į miltelinius. 

Buvo gerinamos darbuotojų darbo sąlygos: keičiamos biuro kėdės, remontuojami baldai. 

Gedimino pr. 40 langai keičiami sandaresniais. 

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

buvo aprūpinami pagal mėnesines paraiškas. Visi paraiškose užfiksuoti poreikiai 2019 metais buvo 

patenkinti.  

Centre naudojami 6 vnt. elektros apskaitos įrengimai (4 iš jų automatizuoti). Įstaigoje yra keturi 

šilumos punktai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta pastatų šildymo sistemų paruošimo 2019/2020 

metų šildymo sezonui darbai. Išlaidų komunaliniams poreikiams tenkinti palyginimas pateiktas 8 

lentelėje: 

9 lentelė 

Išlaidų pavadinimas 
Išlaidos 2019 m. 

tūkst. Eur 

Išlaidos 2018 m. 

tūkst. Eur 

Išlaidos 2019 m. lyginant 

su 2018 m. proc. 

Pastatų šildymas „Vilniaus 

energija“ 
47,48 42,34 112,14 

Elektros energija 43,25 42,475 101,83 

Vanduo ir nuotekos AB 

„Vilniaus vandenys“ 
1,75 2,542 68,84 

Atliekų tvarkymas AB „VSA 

Vilnius“ 
2,52 2,642 95,38 

 

Išlaidos 2019 metais pastatų šildymui ir elektrai padidėjo, o vandeniui ir atliekų tvarkymui – 

sumažėjo. Pastato Gedimino pr. 40 nuomos išlaidos Turto bankui per 2019 metus padidėjo nuo 28,7 

tūkst. Eur iki 34,6 tūkst. Eur.  

Dėl Centro pastatų dislokacijos skirtingose miesto vietose vykdytas būtinas kasdieninis dokumentų 

pervežimas iš vieno Centro struktūrinio padalinio į kitą. Transportas naudotas darbuotojų grupių 

komandiruotėms, taip pat aprūpinant Centro padalinius materialinėmis vertybėmis ir medžiagomis. 

Iš viso per 2019 metus Centro automobiliai nuvažiavo 57 270 km (2018 metais – 64 060 km) ir 

sunaudojo 4974,34 l degalų (2018 metais – 5876,65 l). Iš UAB „Fleet Union“ pirkta AI-95 benzino už 

5730 Eur (2018 metais – 64 060 Eur).  
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10 lentelė                                                                       Automobilių rida per 2019 metus 

Automobilis CBU882 GZK069 AGB260 

Rida (km) 10300 31720 15250 

 

Automobilių remontui išleista 2720 Eur (2018 metais – 4090 Eur) Du automobiliai įsigyti 2004 ir 

2006 metais, eksploatuojami 12–14 metų. Automobilio (įsigytas 2004 metais) „Škoda Fabia“ (valst. 

Nr. AGB260) kuro suvartojimas viršyja nustatytą normą. 

Įstaigos automobilių parkavimui išleista 4040 Eur (2018 metais – 3823 Eur). Automobilių 

draudimui, plovimui ir kitoms paslaugoms išleista 1342 Eur (2018 metais – 1084 Eur). 

Centro įrengimų, įtaisų, aparatūros, ūkinio inventoriaus remonto ir techninės priežiūros išlaidos per 

ataskaitinį laikotarpį sudarė 3,585 tūkst. Eur. 

Buvo atlikti įvairūs parodų ruošimo darbai (Birželio 14-osios ir kasmetinės vaikų piešinių parodos 

Mokytojų namuose), taip pat pasiruošimai valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiams (Sausio 

13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Birželio 14-osios, Rugsėjo 28-osios).  

Per ataskaitinį laikotarpį Ūkio skyriuje nebuvo nelaimingų atsitikimų ar traumų, susijusių su darbu. 

 

Per 2019 metus užregistruoti 374 mažos vertės viešasis pirkimas už beveik 37 tūkst. eurų. Iš jų 

darbai buvo pirkti 7 kartus, prekės – pirktos 174 kartus, paslaugos – pirktos 193 kartus. 

Per ataskaitinį laikotarpį asirašytos 96 paslaugų sutartys. CVP IS priemonėmis atlikus pirkimus 

buvo sudarytos 3 sutartys, per CPO buvo atlikti 2 pirkimai ir pasirašytos sutartys su laimėtojais. 

Daugiausia ilgalaikių sutarčių sudaroma Ūkio skyriaus ir Memorialinio departamento Ūkio skyriaus 

iniciatyva aptarnaujant LGGRTC pastatus. 

Per 2019 m. buvo sudaryta 31 autorinė sutartis, dauguma jų sudaroma Leidybos skyriaus 

užsakymu, dalis – Memorialinio departamento. 
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7 priedas 

Bibliotekos veikla 

 

Pagrindinis bibliotekos uždavinys – komplektuoti ir propaguoti spaudinius genocido ir 

rezistencijos tematika, pagal galimybes aprūpinti Centro darbuotojus darbui reikalinga literatūra, rinkti 

ir sisteminti bibliografiją genocido ir rezistencijos tematika, aptarnauti skaitytojus. 

Bibliotekos fondai nuolat pildomi Centro išleistais, dovanotais leidiniais ir įsigyjami nauji, 

reikalingi darbui.  

 

11 lentelė 

1. Aprašyta straipsnių 75 

2. Gauta knygų  200 

3.  Išduota spaudinių 290 

4.  Atsakyta į bibliografines užklausas  33 

5.  Surengta parodų  6 

6.  Suteikta informacijų  100 

7.  Aptarnauta skaitytojų  350 

8.  Lankytojai  400 

9.  Suvesta spaudinių į kompiuterį pagal tematiką 7000 

10.  Suinventorinta knygų 180 

11.  Suindeksuota knygų 200 

12.  Susegta laikraščių komplektų  40 

13. Nurašyta nenaudojamų spaudinių 642 

14. Atlikta teminė leidinių atranka darbuotojų-skaitytojų pageidavimu 80 

 


