
 
 

 

 
Valstybės tarnautojų einamųjų 2019 metų užduotys: 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytas Lukšys: 
 
1. Parengti Centro struktūros pakeitimų projektą. 
2. Organizuoti ekspozicijos „Projektas-homo sovietikus“ įrengimo baigiamųjų darbų atlikimą. 
 

  Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arūnas Bubnys: 

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą dėl 2019 METŲ PASKELBIMO 
JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAIS (2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1468), 
suorganizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją „Antikomunistinis ginkluotas 
pasipriešinimas Rytų ir Vidurio Europos šalyse 1944-1953 m.“, skirtą LLKS Tarybos 
Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui ir  1949 m. vasario 16-iosios Deklaracijos 
signatarams.  

2. Per einamuosius metus parengti ir įteikti Centro Leidybos skyriui apie 10 autorinių lankų 
apimties monografiją „Lietuvos vietinė rinktinė 1944 metais“. 

3. Per einamuosius metus sukomplektuoti, suredaguoti bei pateikti Centro Leidybos skyriui du 
žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ numerius (Nr. 45 ir Nr. 46).  

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja 
Ramona Staveckaitė-Notari: 

1. Per einamuosius metus suorganizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją "Antikomunistinis   
    ginkluotas pasipriešinimas Rytų ir Vidurio Europoje 1944-1953 m.", skirtą LLKS Tarybos   
    Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui. 
2.  Per einamuosius metus dalyvauti parengiant leidybai leidinio „Šiaurės rytų Lietuvos  
    partizanų sritis“ II dalį. 
3.  Per einamuosius metus parengti ir redaguoti žurnalo “Genocidas ir rezistencija” (dviejų  
     numerių) Kronikos skiltį. 
4.  Per einamuosius metus parengti ir išspausdinti straipsnį apie Vytautą Gužą-Kardą, skirtą  
     leidiniui “LLKS 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signatarai”. 
 
      Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė: 
 

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą dėl 2019 METŲ PASKELBIMO 
JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAIS (2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1468 ), vykdyti 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarų 
įamžinimą jų tėviškėse.  

2. Archeologinių tyrimų organizavimas ieškant ginkluoto pasipriešinimo dalyvių užkasimo 
vietų ir jų palaikų Vilniuje, Našlaičių kapinėse. 

 3.  Vykdyti atminimo įamžinimą memorialiniais atminimo ženklais. 
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        Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas Eugenijus Peikštenis: 
 

1. Archeologinių tyrimų organizavimas ieškant ginkluoto pasipriešinimo dalyvių užkasimo 
vietų ir jų palaikų  Našlaičių kapinėse. 

2. Parengti albumą „Represuoti Lietuvos Respublikos vyriausybių nariai“. 
3.  Parengti parodą  skirtą Kengyro sukilimo 65-osioms metinėms. 
4. Kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu, Lietuvos Nacionaliniu muziejumi parengti 

parodą „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos 
signatarai“ . 

 
Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja Violeta 
Kolonaitienė 
 

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimą dėl 2019 METŲ PASKELBIMO 
JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAIS (2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1468 ), vykdyti 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarų 
įamžinimą jų gimtinėse, tėviškėse. Pastatyti paminklus LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16-
iosios Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir  Petrui Bartkui-Žadgailai 
Raseiniuose Nepriklausomybės gynėjų aikštėje. 

2. Vykdyti atminimo įamžinimą tipiniais atminimo ženklais. Įrengti ne mažiau 14 atminimo 
ženklų partizanų žūties, kautynių,  užkasimo, niekinimo vietose. 

3. Vykdyti atminimo įamžinimą memorialinėmis lentomis: suprojektuoti ir įrengti 
memorialinę lentą Pilviškių geležinkelio stotyje (Šakių r.), masiškai tremtiems Lietuvos 
gyventojams atminti. 
 

           Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė: 

    1. Tęsiant leidinių seriją „Didžiosios tremtys“,  parengti pirminius straipsnius apie tremties ir  
        kalinimo vietas Altajaus krašte pagal visus šaltinius. 
    2. Vykdant edukacinę veiklą, surengti nacionalinį mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę     
        ir netekčių istorija“ (organizuoti vertinimus, finalinį etapą, ekskursijas, apdovanojimų    
        renginį), pokario istorijos pristatymus ir darbų parodas.  

3. Vykdyti tarpinstitucinio plano internetinės svetainės „Lietuviaisibire“ administravimą ir     
   duomenų paiešką. Parengti ir skelbti buvusių ekspedicijų į tremties ir kalinimo vietas    
   buvusios  SSSR teritorijoje, tremties ir kalinimo vietų aprašymus ir iliustravimą. 

 

         Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas: 

1. Vykdyti Specialiųjų tyrimų skyriaus darbuotojų veiklos efektyvumo stebėjimą, analizę ir     
    rengti siūlymus dėl veiklos optimizavimo. 
2. Archyvinių dokumentų serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939-  
    1991 m.“, rengiamos kartu su Lenkijos tautos atminties institutu, II- o tomo “LSSR MGB   
    operatyvinės grupės veikla Lenkijoje“ rengimo publikavimui darbai. 
3. Organizuoti ir planuoti skyriaus veiklą, vykdyti kitus su centro uždaviniais ir funkcijomis  
    susijusius nenuolatinio pobūdžio generalinio direktoriaus pavedimus, pagal kompetenciją  
    konsultuoti interesantus, padėti spręsti jų problemas, užtikrinti deramą jų aptarnavimą. 
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Specialiųjų tyrimų skyriaus Archyvinės analizės ir informacijos grupės vyriausioji specialistė 
Aldona Steiblienė: 
 

1. Parengti pretendentų į laisvės kovų dalyvio ar kario savanorio teisinį statusą rezistencinės 
veiklos analizes (anotacijas). 
2. Varėnos apskrities stribų pavardžių sąrašo pagal Centro turimas duomenų bazes sudarymas, 
archyvinių dokumentų rinkimas ir sisteminimas. 
3. Archyvinių dokumentų pagrindu parengti archyvines pažymas (informacinius pranešimus), 
raštus arba surinktą informaciją pateikti žodžiu. 

 
Specialiųjų tyrimų skyriaus Nukentėjusiųjų asmenų dokumentų rengimo grupės vyriausioji 
specialistė Romutė Naraškevičienė: 
 

1. Organizuoti ir užtikrinti einamaisiais metais piliečių, pretenduojančių į nukentėjusio 
asmens teisinį statusą, aptarnavimą ir konsultavimą, priėmimą naujų dokumentų dėl 
nukentėjusio asmens pripažinimo, bei bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos 
savivaldybėmis. 
2. Raštu konsultuoti asmenis dėl teisinių statusų suteikimo, padėti spręsti jų problemas, kuo 
skubiau ir laiku atsakyti į adresuotus skundus bei laiškus 
3. Rengti pretendentų teisiniam statusui svarstymui Komisijoje bylas. 
4. Rengti pamestų pažymėjimų bylas, nepripažintų asmenų bylas, bei bylas, kurioms 
reikalingas nukreipimas į teismą, dėl juridinio fakto nustatymo. 

 
Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėja Daiva Judeikytė: 
 

1. Pagerinti  Centro valdomų valstybės informacinių išteklių  saugą. 
2. Padidinti elektroninėje erdvėje tvarkomų duomenų pateikimą ir prieinamumą. 
3. Organizuoti vidinius mokymus Centro darbuotojams dėl sisteminės ir taikomosios 
programinės įrangos funkcionalumo taikymo galimybių. 

 
Leidybos skyriaus vedėja Birutė Anaitienė: 
 
1. Pagal einamųjų metų leidybos planą organizuoti leidinių leidybą.  
2. Viešinti informaciją apie einamaisiais metais išleistus leidinius ir platinti Centro leidinius 

įvairių renginių metu.  
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Jono Žemaičio-Vytauto 

metų minėjimo 2019-aisiais išleisti leidinį apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 
1949 m. vasario 16-osios Deklaraciją ir signatarus ir Joną Žemaitį-Vytautą anglų kalba. 

 
Sekretoriato vedėja Regina Selskienė: 

1. Parengti Pažymą apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos 
istoriją ir dokumentų sutvarkymą už 2015 metus per pirmą ketvirtį.  
2. Parengti Pažymą apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos 
istoriją ir dokumentų sutvarkymą už 2016 metus per antrą ketvirtį.  
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Apskaitos skyriaus vedėja Daiva Ražukaitė: 
 

1. Užtikrinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro grupės konsoliduotų 
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir publikavimą Viešojo sektoriaus apskaitos 
ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS) teisės aktuose 
nustatytais terminais. 
   2. Paruošti įsakymo projektą dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
darbo grupės sudarymo strateginiam veiklos planui 2020-2022 metams parengti. Nustatyti 
finansų poreikį pagal vykdomas programas 2020 metams, paruošti strateginio veiklos plano 
finansinę dalį, įvesti duomenis pagal maksimalius asignavimų limitus į Valstybės biudžeto 
apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) bei pateikti informaciją raštu Finansų 
ministerijai. 
   3. Kontroliuoti biudžeto lėšų panaudojimą; siekiant išlaikyti aukštą finansų kontrolės 
efektyvumą. 
   4. Užtikrinti kokybišką Apskaitos skyriui pavestų ataskaitų sudarymą ir pateikimą tiek 
centro vadovui, tiek kitoms valstybinėms įstaigoms (Finansų ministerijai, Seimui, Statistikos 
departamentui ir pan.). 

 
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Zita Kindurienė: 
 

1. Pagal kompetenciją parengti ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymui, pardavimui aukcione 
ir likvidavimui reikalingus apskaitos dokumentus. 
2. Atnaujinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Atsargų apskaitos 
vadovą. 
3. Užtikrinti Apskaitos skyriaus vedėjui nustatytų uždavinių vykdymą, jam nesant (jo atostogų, 
komandiruočių ir nedarbingumo laikotarpiu ir kt. atvejais) metų eigoje. 

 
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Liuda Visockienė: 
 

1. Įsigaliojus Centro įstatymo, Centro nuostatų pataisoms, parengti centro struktūrinių 
pertvarkymų dokumentus: organizuoti centro darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo sutarčių 
ir kitų dokumentų įforminimo pakeitimus, patvirtinti naują pareigybių sąrašą, perregistruoti 
pareigybes ir struktūrą informacinėje sistemoje VATARAS. 
2. Per einamuosius metus suorganizuoti konsultaciją Centro valstybės tarnautojams apie 
tarnybinės veiklos vertinimą. 

 


