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ĮVADAS

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras), vadovaudamasis
jo veiklą apibrėžiančiu įstatymu (Žin., 1997-06-27, Nr. 60-1398) ir Centro nuostatais (Žin., 1997-1126, Nr. 107-2690), vykdė darbus, numatytus 2013–1915 m. strateginiame veiklos plane ir Centro
generalinio direktoriaus 2013-01-07 įsakymu Nr. IV-2 patvirtintame 2013 metų plane.
2013 metų Centro veiklos prioritetai buvo tarptautinės konferencijos, skirtos antinacinei
rezistencijai ir lietuviško SS legiono steigimo sužlugdymui, surengimas, antisovietinio pasipriešinimo
žymiausių įvykių išsamus aprašymas Rytų Lietuvos partizanų srities atlasui ir straipsnių parengimas
leidiniui „Lietuva 1940–1990“ anglų kalba. Daug dėmesio buvo skiriama LR Vyriausybės 2013 m.
balandžio 23 d. nutarimu Nr. 357 patvirtinto 2013 m. istorinės atminties puoselėjimo plano
priemonių įgyvendinimui: įrengta ir atidengta memorialinė lenta Kauno geležinkelio stotyje
masinėms tremtims atminti bei ištirta veikiančių tremties ir rezistencijos 33 muziejinių vienetų ir 44
atkurtų partizanų slėptuvių būklė ir parengta jų veiklos optimizavimo galimybių studija. Vykdant
Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 356 patvirtintą „Geto atminimo metų minėjimo
2013 m. priemonių planą“, suprojektuotas ir įrengtas ekspozicinis-informacinis stendas Vilniuje,
Stiklių ir Didžiosios gatvių sankryžoje, skirtas Vilniaus geto sunaikinimo 70-osioms metinėms
paminėti, lietuvių, anglų ir rusų kalbomis išleista knyga „Vilniaus getas“.
Toliau nuosekliai buvo vykdomos plane užsibrėžtos tęstinės istorinių ir specialiųjų tyrimų
programos, jų rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose bei konferencijų pranešimuose Lietuvoje
ir užsienyje, projektuojami ir statomi memorialiniai ženklai, sėkmingai plėtojama edukacinė ir
muziejinė veikla. Pabrėžtina, kad kasmet gausėja Genocido aukų muziejaus lankytojų skaičius,
padvigubėjo skaičius kilnojamųjų parodų, eksponuotų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (2 parodos
eksponuotos Vokietijos miestuose, po vieną Paryžiuje ir Londone), Centro mokslininkai skaitė
paskaitas įvairiose šalies institucijose ir užsienyje.
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Centro veiklos efektyvumą rodo strateginio veiklos plano vykdymo kriterijų 1 lentelė ir LR
finansų ministerijos Vidaus audito skyriaus atliktas Centro veiklos ir valdymo įvertinimas „gerai“.
Tačiau nerimą kelia tas faktas, kad dėl krizės šalyje sumažinus Centro darbuotojų ir taip
nedidelius atlyginimus, ir 2013 metais padėtis nepakito. Centre atliekami darbai reikalauja didelės
kompetencijos, profesionalumo ir atsakingumo, kas pasiekiama ne per vienerius metus, todėl labai
svarbu išlaikyti gerus specialistus. Jeigu padėtis nesikeis, prarasime gerai dirbančius specialistus.
Nors per 2013 metus darbuotojų kaita buvo nedidelė: priimta 11 naujų darbuotojų ir atleista 13
darbuotojų (2012 m. atitinkamai 32 ir 27 darbuotojai), prarandami jauni, motyvuoti dirbti Centro
programose specialistai, nes pagal darbo sutartis dirbantys vyresnieji specialistai vidutiniškai gauna
1 304 Lt, vyriausieji 1 629 Lt, neatskaičius mokesčių. Be to, didėjant komunalinių paslaugų kainoms
(nuo 2009 metų jos padidėjo 60%) asignavimai šiam tikslui nėra didinami ir yra nepakankami, todėl
greitai gali tekti tiesioginei veiklai skirtas lėšas naudoti komunalinėms paslaugoms apmokėti.
2013 metais Lietuvos Respublikos Seimas rengia Centro įstatymo papildymus, vienas kurių
įpareigos Centrą koordinuoti tremties ir rezistencijos muziejų objektų veiklą ir teikti jiems metodinę
pagalbą, kitas – praplės Centro tiriamojo laikotarpio ribas, kad būtų galimybė kaupti ir tirti istorinę
medžiagą apie SSRS agresiją, vykdytą po Nepriklausomybės atkūrimo. Taigi reikės ir papildomų
darbuotojų ir lėšų naujoms funkcijoms vykdyti.
Ataskaitą sudaro dvi dalys: prioritetinės veiklos rezultatai bei svarbiausių darbų, vykdant
Centro 2010–2011 metais patvirtintas ilgalaikes tęstines tyrimo programas, apžvalga ir priedai,
kuriuose pateikiami detalizuoti Centro vykdytų programų rezultatai, biudžeto asignavimų
panaudojimas ir ūkinė veikla.
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I. STRATEGINIO PLANO VYKDYMO KRITERIJAI

1 lentelė
Institucijos
strateginio
tikslo pavadinimas,
kodas
01

Atkurti istorinę tiesą ir
teisingumą
apie Lietuvoje vykdytą genocidą
ir pasipriešinimą okupaciniams
režimams

Vertinimo kriterijus

Efekto:
Ekspozicijų lankomumas,
(asmenų sk. vnt.)
Unikalių lankytojų
skaičius Centro tvarkomose
interneto svetainėse
vidutiniškai
kas mėnesį

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2013
metų
planas

Įvykdyta
per metus

Metinio
plano
įvykdymas

E-01-01

50 000

61 018

122

E-01-02

51 000

46 182

91

Kriterijaus
neįvykdymo
priežastis,
pastabos

Rezultato:
01-ajam programos tikslui. Tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą bei pasipriešinimą okupaciniams režimams ir įamžinti jų atminimą
Mokslinių publikacijų
R-01.0230
57
190
skaičius (aut. l.)
01-01
Produkto:
1 tikslo 1 uždavinys. Formuoti ir realizuoti Centro įstatymu apibrėžtos srities tyrimų kryptis ir
metodiką
Suformuotų duomenų bazių P-01.02-0110 000 10 500
105
apimtis, įrašų skaičius (vnt.) 01-01
Istorinių-archyvinių pažymų
skaičius (vnt.)
Suorganizuotų seminarų
(konferencijų) skaičius (vnt.)

P-01.02-0101-02
P-01.02-0101-03

Užrašytų į vaizdo ir garso
juostas liudytojų
prisiminimų skaičius (vnt.)

P-01.02-0103-03

30

32

107

Suinventorizuotų
memorialinių vietovių ir
paminklų skaičius (vnt.)

P-01.02-0103-04

140

173

124

Archyvinių analitinių
pažymų skaičius (vnt.)

P-01.02-0101-05

180

120

67

Leidinių lietuvių ir užsienio
kalbomis skaičius (vnt.)

P-01.02-0101-06

6

11

183

50

51

102

1

3

300

Pateikta
mažiau
užklausų
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Institucijos
strateginio
tikslo pavadinimas,
kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Informacijos srautai pagal
lankytojė užklausas iš
Centro tvarkomų ir
administruojamų interneto
svetainių (GB/mėn.)
(skaičius)

P-01.0201-01-07

2013
metų
planas

Įvykdyta
per metus

77

Metinio
plano
įvykdymas

85

Kriterijaus
neįvykdymo
priežastis,
pastabos

110

1 tikslo 2 uždavinys. Plėtoti muziejinę ir edukacinę veiklą
Eksponuotų parodų skaičius
(vnt.)

P-01.02-0102-01

22

101

459

Edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

P-01.02-0102-02

120

155

129

1 tikslo 3 uždavinys. Įamžinti svarbiausius istorinius įvykius ir asmenis
Suprojektuotų memorialinių
ženklų skaičius (vnt.)

P-01.02-0103-01

1

4

400

Pastatytų/įrengtų paminklų,
atminimo ženklų ir
memorialinių lentų skaičius
(vnt.)

P-01.02-0103-02

7

20

287
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II. PRIORITETINŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai sukurti
tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“.
Konferencija skirta paminėti lietuvių antinacinei rezistencijai ir sužlugusioms nacių
pastangoms įkurti Lietuvoje SS dalinius. Kitose Baltijos šalyse – Latvijoje ir Estijoje – tokie
daliniai buvo įkurti. Dalyvavo Estijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lenkijos istorikai. Vyko
mokslinė diskusija.
Parengtas ir išleistas dokumentų rinkinys „Kupiškio krašto partizanai. 1944–
1953 m. dokumentinė kronika“, 37 sp. l.
(Parengė Ona Dapšytė-Kriukelienė).

Parengtas ir išleistas informacinis leidinys užsieniečiams apie Tuskulėnus
„The Manor of Horror: the Soviet-era Mass Grave in Vilnius“,
2 sp. l. (parengė Rokas Tracevskis).

Parengtas ir išleistas informacinis leidinys užsieniečiams
„The Real History of Lithuania in the 20th Century“,
12 sp. l. (parengė Rokas Tracevskis).

Rengiamas spaudai „Rytų Lietuvos partizanų sritis.
Atlasas“ I tomas.
Adaptuotas užsienio skaitytojui, išverstas į anglų kalbą, suredaguotas
straipsnių rinkinys „Lietuva 1940–1990 m.“, 40 sp. l.
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LR VYRIAUSYBĖS 2013 m. BALANDŽIO 23 d. NUTARIMU Nr. 357 PATVIRTINTO
2013 m. ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO PLANO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMAS
Įrengta memorialinė lenta Kaune,
Suprojektuota ir įrengta atminimo lenta 1941 m. birželio 14 d. ir 1945–1952 m. iš Kauno
geležinkelio stoties masiškai tremtiems Lietuvos gyventojams ant Kauno geležinkelio stoties
pastato perone (M. K. Čiurlionio g. 16, 44354 Kaunas).

Ištirta veikiančių tremties ir rezistencijos muziejinių vienetų ir atkurtų partizanų slėptuvių būklė ir
parengta jų veiklos optimizavimo galimybių studija:
Atlikta 33 muziejų ir muziejinių vienetų, turinčių ekspozicijas tremties ir rezistencijos
temomis, ir 44 atstatytų (pastatytų) partizanų slėptuvių būklės analizė. Parengtos
preliminarios rekomendacijos veiklos optimizavimui.
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VILNIAUS GETO ATMINIMO METŲ MINĖJIMO
2013 m. PRIEMONIŲ PLANO, PATVIRTINTO LR VYRIAUSYBĖS
2013 m. BALANDŽIO 23 d. NUTARIMU Nr. 356
ĮGYVENDINIMAS
Suprojektuotas ir įrengtas ekspozicinis-informacinis stendas,
Vilniuje, Didžioji g. 17/1 pastato vitrinoje „Vilniaus geto istorija (1941–1943)“, kuriame
pateikta informacija apie šios vietos ryšį su Vilniaus geto istorija.

Parengtas ir išleistas leidinys: „Vilniaus getas 1941–1943 m.“
(lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).
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III. SVARBIAUSIŲ DARBŲ,
VYKDANT TĘSTINES ISTORINIŲ IR
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMAS,
REZULTATŲ APŽVALGA

Vykdant įstatymu apibrėžtas funkcijas daugiausia dėmesio buvo skiriama tęstinių istorinių ir
specialiųjų programų vykdymui ir jų rezultatų skelbimui mokslinėse publikacijose bei konferencijų
pranešimuose Lietuvoje ir užsienyje, vykdant edukacines programas bei kitais būdais pristatant
visuomenei. Didžioji dalis specialiųjų programų rezultatų skirta teisėsaugos institucijoms.

ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS
Programa „NACIŲ OKUPACIJA LIETUVOJE 1941–1944 m.“
Parengti straipsniai ir publikacijos:
„Lietuvių antinacinė rezistencija 1941–1944 m.“,
„Vilniaus getas 1941–1943 m.“,
„Lietuvos laisvės armija: už priesaikos sulaužymą baudžiama mirtimi“,
„Vokietijos išdegintos žemės politikos padariniai Vištyčio apylinkių gyventojams Antrojo
pasaulinio karo metais“,
„Kai kurie Sintautų valsčiaus mokyklų veiklos 1940-1944 m.
(bolševikmečiu ir nacmečiu) aspektai“
„Tuo metu (1940–1945) jį vadino Germantu“,
„Jaunas intelektualas užgeso Štuthofe“ (apie K. Baubą),
„PSRS Lietuvai raditie zaudejumi – iedzivotaju skaita samazinašanas 1940. g.–1941. g. in
1944. g.–1953. g.“,
„Niemand soll im Ghetto hungern.“ Die Sozialpolitik des Judenrats im Vilniuser Ghetto
(1941–1943)“,
„Litauen unter „rotem“ Terror 1940–1941“,
„Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas
Valenrodas“,
„Holokaustas Biržų apskrityje 1941 m.“
„Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose“
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Sukurtas informacinis tekstų rinkinys ir duomenys perkeliami į naują Centro svetainę
„Tie, kurie gelbėjo“ apie žydų gelbėtojus Lietuvoje 1941–1944 m.
Perskaityta 10 pranešimų konferencijose ir seminaruose.

Vilniaus geto likvidavimo 70-osiosms metinėms
skirtas minėjimas LR Seime

Dr. A. Bubnys skaito pranešimą forume-minėjime
„Įkalinti „Dievų miške“

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 m.“
Parengti straipsniai ir publikacijos:
„Komunistų partijos ideologinė apologetika slopinant lietuvių tautos pasipriešinimą
(1944–1953 m.)“,
„Žuvę vasario 16-ąją“,
„Legenda apie Žaibą“,
„Partizanų humoras arba ką skelbė „Katiuša“,
„Kaip viena vokietė antisovietine veikla užsiminėjo”,
„Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinė“,
„Jungtinės Kęstučio apygardos Vėgėlės rinktinė“,
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„Varčios kautynės“,
„Juozas Vygantas – Žemaičių apygardos vadas“,
„Už tėvų žemę – partizanų laikraštis“,
„Užulėnio kautynės“,
„Lietuvos laisvės armija: už priesaikos sulaužymą baudžiama mirtimi“,
„Lietuvos partizanų į Vakarus pervežti tremtinių laiškai“,
„Partizanų baudžiamoji praktiką Varėnos krašte 1944–1952 m.“.
Parengta ir perskaityta 14 pranešimų konferencijose ir seminaruose.

Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“
Parengtas ir publikuotas straipsnis:
„Baudžiamosios teisės sistema Lietuvos SSR: genezė, specifika, ryšys su neginkluotuoju
antisovietiniu pasipriešinimu“.
Parengtas ir perskaitytas 1 pranešimas konferencijoje.

Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940-1941 m., 1944–1988 m.“
Parengti straipsniai ir publikacijos:
„Ideologinė prievarta ir represijos Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete
(1944–1950 m.)“,
„Palikti Lietuvoje“,
„Slėptoji tremties diena“,
„Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją (1944–1945 m.)“
„Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės mechanizmas 1944–1946 m.:
Maskvos emisarų vaidmuo“
„Komunistų partijos Centro komiteto antrojo sekretoriaus institucijos atkūrimas
Pabaltijo respublikose XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje“.
Parengti ir perskaityti 3 pranešimai konferencijose.

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“
Parengti straipsniai ir publikacijos:
„VLIK‘as nuo Madrido iki Vienos: Lietuvos laisvinimo naujos politinės krypties
paieškos“;
„Nuo Madrido iki Vienos: politinės veiklos kaitos ženklai Lietuvos laisvinime“,
„Vytautas P. Volertas (1921–2012): Ištikima ir kilni tarnystė lietuvių
bendruomenei ir Lietuvos laisvinimo reikalui“.
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Programa „LENKIJOS ANEKSUOTA RYTŲ LIETUVA 1920–1939 m.“
Parengti straipsniai ir publikacijos:
Lenkijos Centro KARTA žurnalui „Karta“: „Wrogie sąsiedstwo. Litwa 1920–38 r.“
(„Priešiška kaimynystė: Lietuva 1920–38 m.“).
„Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla Vilniaus krašte (1920–1939 m.)“.
Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“
Parengti straipsniai ir publikacijos:
„Komunistinės ideologijos pokyčių po 1953 m. įtaka represinei politikai ir KGB veiklai“,
„KGB taikinys: akademinė bendruomenė“,
„When the past has impact to present: historical, political and juridical evaluation of KGB
in Lithuanian since 1991“. (Kai praeitis veikia dabartį: istorinis, politinis ir teisinis KGB
veiklos Lietuvoje iki 1991 m vertinimas),
„Image is not everything: what is the essence of KGB image changes in perestroika time“
(Įvaizdis dar ne viskas: kokia KGB įvaizdžio pokyčių pertvarkos laikotarpiu esmė).
Parengtas ir perskaitytas 1 pranešimas tarptautinėje konferencijoje.
Toliau vykdyti KGB dokumentų viešinimo darbai svetainėse KGB veikla Lietuvoje
(www.kgbveikla.lt) ir “KGB veikla Baltijos šalyse” www.kgbdokuments.eu.
Svetainės www.kgbveikla.lt lankomumas 2013 m.

Unikalių lankytojų 2013-01-01–2013-12-31

45 601 asm.

Bendra Informacija svetainėje:
Dokumentų duomenų bazėje

Iš viso
3 819

Per 2013 m.
1 561
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Rezervistų bylų
Agentų duomenų
KGB vadovų ir pavaduotujų biografijų
KGB kadrinių darbuotojų sąrašų

332
440
112
51

440

Svetainėje www.kgbdokuments.eu patalpinti 46 nauji dokumentai su anotacijomis.
Nustatyti bei įvesti į skaitmenines laikmenas duomenys apie 454 agentus ir informatorius.
Tęsiamas KGB bylų, saugomų LYA, tikrinimas, vadovaujantis Priėjimo prie Nacionalinio
dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklių,
patvirtintų LR Vyriausybės 2007-06-13 nutarimu Nr. 579. Patikrinta 559 bylos (14 700 lapų).
Plačiau žr. 1 priedą, p. 50.

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMOS
Programa „SPECIALIEJI OKUPACINIŲ REŽIMŲ VYKDYTŲ REPRESIJŲ TYRIMAI“
Tema „Gyventojų trėmimai“.
Tyrinėti ir nustatyti LSSR MGB pareigūnai ir kiti asmenys, prisidėję tremiant
Lietuvos gyventojus 1948-05-22, 1951-10-02 ir 1952-01-23

Tema „Holokaustas Lietuvoje“.
Tirta 2 policijos bataliono nario V. Demenčiaus veikla Antrojo pasaulinio karo
metais, parengta istorinė-archyvinė pažyma „Lietuvių policijos 2-asis batalionas
1941–1944 m.“.
Rinkti, sisteminti ir analizuoti archyviniai bei bibliografiniai duomenys apie
Pirčiupių kaimo gyventojų sudeginimą 1944-06-03.
Tema „Ginkluotą antisovietinio pasipriešinimą slopinimas“.
Nustatyti LSSR MGB Veisiejų r. skyriuje dirbęs personalas, tirta Peršino,
Zacharovo, Logunovo, P. Kriučkovo, A. Markulio, J. Tamašausko veikla.
Nustatyti anketiniai duomenys, pareigos, tarnybos vietos 39 LSSR MGB pareigūnų.
Surinkta archyvinė medžiaga apie LSSR MGB agento P. Puodžiūno slap.
„Mokytojas“ veiklą.
Nustatytos L. Rubinės-Grigalavičiūtės įkalinimo aplinkybės.
Tęsiant LLKS Gynybos pajėgų vado A. Ramanausko suėmimo aplinkybių, žalojimo
ir kankinimo tyrimą, tyrinėta agentūrinėje byloje „Zakat“ naudota agentūra.
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Identifikuotos kelių agentų tapatybės: „Jonas“ – K. Muzikevičius, „Liepsna“ –
A. Kimbirauskas, „Petrauskas“ – J. Deksnys.
Nustatyti

duomenys

apie

partizanų

V. Abukausko,

J. Siručio,

V. Nemeikšio,

A. Lukaševičiaus persekiojimą sovietų represinių struktūrų pareigūnų, surinkti jų anketiniai
duomenys, išsiaiškinti likimai.
A. Lukausko uždarymo į Rokiškio psichiatrinę ligoninę (galimai politiniais motyvais).
Tema „Sovietų valdžios organizuotas ir vykdytas Lietuvos disidentų persekiojimas“.
Tyrinėtas F. N. Sadūnaitės (galimai prieš ją naudotos specialiosios priemonės),
L. Laurinsko, kunigo J. Zdebskio (galimai nužudytas), B. Gajausko, kunigo A. Svarinsko,
J. Z. Urbono, E. Šiugždos, P. Plumpos, O. Pranskūnaitės persekiojimas sovietų okupacijos
metais.
Nustatyti persekiojusių disidentus LSSR MGB pareigūnų anketiniai duomenys,
pareigos,

tarnybos

vietos:

V.

Pilelio,

J. Marcinkevičiaus,

R. Rainio,

A. Vidzėno,

A. Stepučinsko, P. Maksimovo, I. Gavrilovo, I. Utkos, B. Januškausko, taip pat jų veikla
1970–1990 metais.
Artimųjų prašymų, nustatytas A. Bardausko ir jo artimumų likimas, surinkti archyviniai
duomenys apie jo rezistencinę veiklą.
Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pavedimu, surinkti
archyviniai duomenys apie A. Lapienienės persekiojimą sovietų okupacijos metais, bei
V. Lapienio veiklą.
Tema „Tuskulėnų parko teritorijoje palaidotų asmenų veiklos tyrimas“.
Parengti informaciniai pranešimai apie J. Žerolį, J. Paškevičių, V. Žuką, B. Cvirką,
A. Karalių, B. Petrauską, V. Petrauską, J. Petrauską, A. Gerdvilį, J. Daškevičių, H. Lapševičių ir
V. Lapševičių.

Programa „PARTIZANINIO KARO LIETUVOJE ŽMONIŲ NUOSTOLIAI“
Nustatyti ir aprašyti:
Biržų apskrityje 32 naujų nužudymų atvejų, patikslinti 249 aprašymai. Iš viso
užfiksuota 778 asmenų nužudymo atvejai.
Alytaus apskrityje naujų 46, patikslinta 330 atvejų. Iš viso 698 asmenų nužudymo
atvejai.
Tauragės apskrityje naujų 152, patikslinta 215 atvejų. Iš viso 428 asmenų nužudymo
atvejai.

15

Tema „Sovietų vykdytos civilių gyventojų žudynės“.
Tirtos gyventojų žudynės Raseinių aps. Girkalnio vls. Graužų k.
Atliktas tyrimas dėl galimo Z. Leikausko ir V. Jakubaičio šeimų išžudymo .
Plačiau žr. 2 priedą, p. 68.

MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI
IV tomo 2 knygos (1949 m.) duomenų bazei įvesta, papildyta ir patikslinta duomenys iš 134
baudžiamųjų bylų ir 4333 tremties bylų, iš partizanų katalogo bei anketų ir kitų šaltinių – iš viso
14 314 ištremtiems, įkalintiems, nužudytiems, žuvusiems kovojant bei kitaip nukentėjusiems nuo
sovietinio režimo 1949 metais;
Plačiau žr. 3 priedą, p. 74.

16

IV. TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Buvo

rengiami

bendradarbiavimas,

tarptautiniai

leidžiant

bendrus

projektai,
leidinius,

vykdomas

tarpinstitucinis

dalyvaujant

tarptautinėse

ir

tarptautinis

konferencijose,

seminaruose ir kitose veiklose, tiriant sovietinio ir nacistinio režimų nusikaltimus ir pasipriešinimą
okupacijoms bei siekiant įamžinti ir atminti totalitarinių režimų aukų atminimą.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI,
BENDRI MOKSLINIAI TYRIMAI IR LEIDINIAI
Parengta paraiška tarptautiniam projektui „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties
žinia“ pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ ketvirtą veiksmą „Gyva Europos
atmintis“. Projektas priimtas. Jis bus įgyvendintas 2014 m. sausio mėn–2015 m. birželio mėn. su 6iais oficialiais partneriais: Šilutes rajono savivaldybės administracija, Šilutės muziejumi, Šilutės
Vydūno gimnazija, Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyriumi, Macikų socialinės globos namais,
Antrojo pasaulinio karo muziejumi Gdanske (Varšuva, Lenkija). Projektą įgyvendins ir dalyvis –
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas.
Sutarta dėl partnerystės Italijos Mačeratos universiteto Politikos mokslų, komunikacijos ir
tarptautinių santykių fakulteto koordinuojamame ir Europos Sąjungos programos „Europa
piliečiams“ pagal ketvirtą veiksmą „Gyva Europos atmintis“ remiamame projekte AGE („Amnesia
Gulag in Europe/Europoje pamirštas Gulagas“).
Vykdant LGGRTC ir Lietuvos kariuomenės bendrą projektą „Bandymai prasiveržti pro
geležinę uždangą“ rengiama knyga „Pabėgimai į Vakarus“.
Plečiamas bendradabiavimas su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) rengiant parodas
ir publikuojant archyvinius dokumentus apie lietuvių ir lenkų pokario pasipriešinimo judėjimą.
Parengtas spaudai tęstinio dokumentų rinkinio „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas
1939–1991 m.“ I-asis tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“, kuris bus spausdinamas
IPN lėšomis.
Įgyvendinant tarptautinį projektą „Lenkų ir lietuvių keliai link Nepriklausomybės“,
organizuotas Lenkijos atminties institucijų, muziejų ir aukštųjų mokyklų specialistų vizitas
Lietuvoje (spalio 9–10 d.) ir LGGRTC darbuotojų atsakomasis vizitas į Lenkiją (lapkričio 6–7 d.).
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6
Svečiai iš Lenkijos Tuskulėnų
rimties parko memorialiniame
komplekse

Centro darbuotojai Lenkijoje

Sausio 22 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose organizuotas renginys
„Užkariavimas ir pasipriešinimas. Lietuviai ir lenkai prieš sovietinę
okupaciją (1944–1956)“, kurio metu pristyti nauji Tautos atminties
instituto (IPN) moksliniai leidiniai, tarp jų – į lenkų kalbą išverstas
ir išleistas Dainavos apygardos partizano Liongino BaliukevičiausDzūko dienoraštis.

Bendradarbiaujant su čekų leidykla „Naše Vojsko“, partizano
Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis išverstas ir
išleistas čekų kalba.
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Tarpininkaujant Lietuvos-Austrijos draugijos valdybos nariui Rostislavui Wolodzko Centro
darbuotojai dalyvavo Zalcburgo (Austrija) universiteto Aukštojoje pedagoginėje mokykloje
surengtame seminare „Hitlerio-Stalino paktas ir jo padariniai Lietuvai XX a. antroje pusėje“.

Centro darbuotojai susitikime su Obersalzbergo
dokumentacijos moksliniu vadovu dr. A. Drecollu

Centro darbuotojai Lietuvos Respublikos konsulate
Austrijoje

Aplankytas Mauthauzeno memorialas ir su jo darbuotojais aptartos galimybės įrengti atminimo lentą
šioje nacių koncentracijos stovykloje kalėjusiems Lietuvos gyventojams.
Dalyvauta Europos atminties ir sąžinės platformos
veikloje:
Bendradarbiauta rengiant spaudai skaitinių knygą
mokykloms “Lest We Forget” (anglų, vokiečių ir
prancūzų kalbomis), kurie yra Centro darbuotojų
parengti straipsniai apie Juozą Lukšą-Daumantą ir
Julijaną Zarchi.
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Rugpjūčio 23 d. Europos totalitarinių režimų aukų atminimo dieną Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse atidaryta tarptautinė paroda „Totalitarizmas Europoje.
Fašizmas, nacizmas ir komunizmas“, kurios kūrime dalyvavo ir LGGRTC. Dalyvavo
Platformos vadovai Goranas Lindbladas ir Neela Winkelman.
Lapkričio 12–13 d. dalyvauta Platformos tarybos posėdyje Hagoje.

Neela Winkelman pristato Platformos veiklą
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse

Platformos tarybos posėdis Hagoje

Bendradarbiauta su Lietuvos užsienio reikalų ir teisingumo ministerijomis organizuojant Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai skirtus renginius:
-

Europos totalitarinių režimų aukų atminimo dienos minėjimą ir konferenciją Europos
jaunimui,

-

tarptautinį seminarą, skirtą totalitarinių režimų paveldui,

-

apskritojo stalo diskusiją „Antisovietinis pasipriešinimas Baltijos šalyse“, vykusią
Londone.
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\

Žvakelių uždegimo ceremonija, skirta Europos totalitarinių rėžimų aukų atminimo
dienai paminėti

Konferencija Europos jaunimuiTuskulėnų rimties parko memorialiniame
komplekse

Įgyvendinant Lietuvos užsienio reikalų ministerijos finansuojamą
istorinės atminties projektą „Represuotų lietuvių politinių kalinių
Kazachstano teritorijoje tyrimas“, vasario 6–15 d. darbui
LGGRTC ir Lietuvos ypatingajame archyve priimta ir konsultuota
muziejinio-memorialinio politinių represijų ir totalitarizmo aukų
komplekso „ALŽIR“ darbuotoja Šolpan Smailova.
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Lietuvos Respublikos ambasadoje Varšuvoje organizuotas renginys „Lietuviai nuo Jenisiejaus
krantų“ ir surengta tremtinių kūrybos paroda, kurioje eksponuoti Danutės Onos
Sakalauskaitės-Dauginienės rankdarbiai ir Sauliaus Sidaro nuotraukos bei iš spalvotųjų
mineralų ir uolienų sukurti darbai.
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Sukaupta dokumentinė medžiaga ir suprojektuota paroda (trys stendai) „Sušaudytoji vyriausybė“, kuri bus
eksponuojama Jekaterinburgo (Rusija) Politinių represijų aukų memoriale.

LGGRTC kilnojamosios parodos eksponuotos Lietuvos bibliotekose, muziejuose, mokyklose, iš
viso 66 vietose Lietuvoje ir 4 vietose užsienyje.

Braunšveigo miesto bibliotekoje (Vokietija)

Stasi muziejuje Berlyne (Vokietija)
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Paryžiaus politikos mokslų institute (Prancūzija)

Londono universiteto kolegijoje (UCL)

Organizuotas „Ukrainos Holodomoro aukų atminimo memorialo“ parengtos kilnojamosios
parodos „1932–1933 metų Holodomoras Ukrainoje – Ukrainos tautos genocidas“ pristatymas
Lietuvoje: Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse ir Lietuvos Respublikos
Seime.
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Lapkričio 22 d. 1932–1933 metų Holodomoro Ukrainoje aukų atminimui prie paminklo
sovietinės okupacijos aukoms greta buvusių KGB rūmų surengta akcija „Uždek žvakę“.

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

Per 2013 m. buvo organizuojamos visuomenei aktualios konferencijos, pažintiniai, edukaciniai ir kiti
renginiai.
Surengtos 3 konferencijos:
-

balandžio 29 d., minint Lietuvos šviesuolių įkalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje
70-metį, surengtas forumas-minėjimas „Įkalinti „Dievų miške“,
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-

gegužės 29 d., minint 1948 m. gegužės 22–23 d. trėmimo 65-ąsias metines,
surengtas forumas-minėjimas „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“,

-

rugsėjo 12 d. suorganizuota tarptautinė konferencija „Antinacinė rezistencija ir nacių
bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“.

Plačiau žr. 4 priedą, p. 76.

Bendradarbiauta rengiant 2 konferencijas ir seminarus:
-

birželio 12 d., minint trėmimų metines, vyko mokslinė-praktinė konferencija „Tremties
istorinė ir socialinė atmintis: gyvenimas po lemties ženklu“, surengta kartu su Seimo nare
Vince Vaidevute Margevičiene, Igarkiečių brolija ir Vytauto Didžiojo Universitetu;
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-

spalio 18 d. vyko Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai skirtas tarptautinis seminaras
„Totalitarinių režimų paveldas neapykantos nusikaltimuose“, surengtas bendradarbiaujant
su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Dalyvauta 29 konferencijose ir seminaruose, skaityti 34 pranešimai.
Svarbesnieji iš jų:
2 lentelė
Renginio tema,
pranešimo pavadinimas
Tarptautinė konferencija „Antinacinė
rezistencija ir nacių bandymai sukurti
tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–
1944 metais“:
1) „Lietuvių antinacinė rezistencija 1941–
1944 m.“
2) „Lietuviškojo SS legiono formavimo
nesėkmės priežastys (1943 m.)“
3) „Lietuvių antinacinės rezistencijos
fragmentas: generalinis tarėjas Germantas
(Pranas Meškauskas) kaip Konradas
Valenrodas“.

Rengėjas, vieta

Forumas-minėjimas „Masiniai Lietuvos
gyventojų trėmimai“:
1) „1948 m. trėmimo operacija „Vesna“
slaptuose vykdytojų dokumentuose ir
autentiškuose tremtinių atsiminimuose“;
2) „Nenugalėta tremtinių dvasia: 1948 metų
tremtinių pastangos išsaugoti tautinę
savastį“.

LGGRTC, LR Seimas

Seminaras iš ciklo „Tautosakos šaltiniai
lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“:
„LGGRTC Genocido aukų muziejaus
rinkinio Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas,
Vilnius

Pranešimo autorius

LGGRTC, LR Seimas

1) A. Bubnys
2) A. Rukšėnas
3) S. Buchaveckas

R. Driaučiūnaitė
R. Godliauskienė

R. Driaučiūnaitė
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tremtyje Raštijos fondas: nuo laiško ant
beržo tošies iki pilietinio memorandumo“.
Tarptautinė
konferencija
„Modernios Tautos atminties
totalitarinio genocido vietų įamžinimo institutas, Lenkija
formos”
„Kaip kalbėti? Modernios įamžinimo formos
LGGRTC Genocido aukų muziejuje“

Ž. Šidagytė

Tarptautinė konferencija „Reikia žinoti III: Upsalos niversitetas,
Švedija
Jie prieš mus: priešo įvaizdis“
„Image is not everything: what is the essence
of KGB image changes in perestroika time“

K. Burinskaitė

Forumas-minėjimas „Įkalinti „Dievų
miške“:
1) „Antinacinė rezistencija ir auka Štuthofe“
2) „Lietuvių antinacinė spauda ir jos leidėjai
1941–1944 m.“

LGGRTC, LR Seimas

Vytauto Didžiojo
Mokslinė-praktinė konferencija „Tremties
universitetas, Igarkiečių
istorinė ir socialinė atmintis: asmens
brolija, Kaunas
patirties perspektyva“:
1) „Vaikai ir tremtis: prie jos slenksčio;
pakeliui į tremtį; tremtyje; svetimoje
gimtinėje; nesvetingoje Lietuvoje”
2) „Lietuvos partizanų į Vakarus pervežti
tremtinių laiškai“;
Seminarai „Hitlerio-Stalino paktas ir jo Zalcburgo (Austrija)
Aukštoji pedagoginė
padariniai Lietuvai XX a. antroje pusėje“
1)„Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas mokykla
Lietuvoje 1944–1953 m.“
2) „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944“.
3) „Cunamiui atslūgus: Lietuvos gyventojų
pasipriešinimo sovietinei okupacijai po
1953 m. metodai ir strategijos“;
4) „Lietuvos gyventojų netektys Antrojo
pasaulinio karo metais (1939–1945 m.)“
5) „Sovietinės represijos Lietuvoje. Statistika
ir likimai“
6) „Genocido aukų muziejus – istorija ir
ekspozicijos“
Renginių ciklas „Iš kartos į kartą“:
„Sovietinių represinių struktūrų
slopinant partizaninį judėjimą“

Kauno karininkų
veikla ramovė, Kaunas

Tarpdisciplininė konferencija „Regionas Šiaulių universiteto
Šiaurės Lietuvos
laisvės kovose: istorija ir atmintis“:
„Partizanų vadų keliai į 1949 m. tyrimų centras
suvažiavimą“,
Konferencija „Stalinizmas Lietuvoje 1944– Lietuvos istorijos
institutas, Vilnius
1953 m.: režimas ir visuomenė“:
1)„Sovietų saugumo padėtis pokarinėje

1) S. Buchaveckas
2) A. Bubnys

1) S. Buchaveckas

2) D. Juodis

1) E. Jankauskienė,
2) A. Rukšėnas
3) M. Kareniauskaitė
4) A. Bubnys
5) T.B. Burauskaitė
6) R. Černius
D. Juodis

D. Juodis

1) D. Juodis
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Lietuvoje 1944–1953 m.“
2) „Lietuvos sovietizacijos sprendimų
priėmimo mechanizmas 1944–1946 m.:
Maskvos instruktorių, inspektorių ir emisarų
vaidmuo“.
3) „Neįvykęs Lietuvos komunistų valymas
1944–1946 metais?“.

2) M. Pocius

3) M. Ėmužis

Vilniaus geto likvidavimo 70-čio
minėjimas: „Vilniaus getas 1941–1943 m.“

LGGRT, LR Seimas

A. Bubnys

Renginys „Lietuviai nuo Jenisiejaus
krantų“
„Lietuvių tremtinių likimai
Krasnojarsko kr.“

LGGRTC, Lietuvos
ambasada Lenkijoje

T. B. Burauskaitė

Mokslinė konferencija „Lietuvos XIX–
XX a. nacionalinė kariavimo patirtis:
sisteminė-kiekybinė analizė“
„Lietuvos partizaninio karo vertinimo
problemos

Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos
karo akademija,
Vilnius

E. Jankauskienė

Konferencija „Partizanai: valstybė, karas,
atmintis“
„O kas po karo? Neginkluotas
pasipriešinimas kaip partizanų karo tąsa“.

Vilniaus universitetas
ir Šaulių studentų
korporacija Saja,
Vilnius

M. Kareniauskaitė

Plačiau žr. 4 priedą, p. 76.

Atlikti tyrimai ir parengtas 51 istorinis-archyvinis atsakymas 40-čiai valstybinių institucijų, teiktos
konsultacijos istoriniais klausimais Lietuvos ir užsienio institucijoms – LR Seimui, LR
Vyriausybei, ministerijoms, Teismams, Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui,
Lietuvos žydų bendruomenei, LPKTS skyriams, savivaldybėms, Valstybinio socialinio
draudimo fondui, Tautos atminties institutui (IPN, Lenkija), LR ambasadoms Austrijoje,
Lenkijoje, Čekijoje ir kt.
Plačiau žr. 4 priedą, p. 76.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis:
Vilniaus universitetu, UAB „DELFI“,
Vilniaus lietuvių namais,
Moterų bendruomene „Bitės“,
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Jurbarko kultūros centru,
VšĮ „Naujoji muzikų karta“,
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmete muzikos mokykla,
Sutartinių giedotojų grupe „Ūtara“,
VĮ Vilniaus turizmo informacijos centru ir konferencijų biuru (VTICKB),
Kelionių agentūromis: UAB „Baltic Adventure“, „Nordic Baltic tours“,
UAB „JeruLita“, „Baltic Saitas“, UAB „Senamiesčio gidas“.

V. MEMORIALINIO DEPARTAMENTO
VYKDYTŲ PROGRAMŲ REZULTATAI
EDUKACINĖ VEIKLA
Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“
Parengtas ir pravestas 14-asis nacionalinis moksleivių kūrybos konkursas „Lietuvos kovų už
laisvę ir netekčių istorija“, kuriame dalyvavo 716 mokinių dalyvių, atsiuntusių 650 darbų: 466 piešinių, 90 – rašinių/ projektų/ skaidrių/ interviu/ knygų,13 – filmų/ spektaklių,12 – dainų, 9 –
eilėraščiai, 48 – maketai/ rankdarbiai/ koliažai, 12 – fotografijų/fotomontažų. Jų darbų vertinimui
organizuojamos 4 vertinimo komisijos.
Surengta konkurso nugalėtojų bei visų darbų 17 parodų Lietuvoje, iš jų – 1 virtuali;
Programos tikslas supažindinti jaunimą su rezistencijos istorija jaunimui priimtinomis
formomis, rengiant konkursus, organizuojant stovyklas, viktorinas, edukacinius projektus, bei
dalyvaujant kitose stovyklose Lietuvoje, pristatant pokario istorijos programą.
2013 m. parengti programos pristatymai bei pravesti edukaciniai užsiėmimai 12-oje mokyklų ir
stovyklų. Susitikimų metu stovyklose bei mokyklose pravestos viktorinos, kurių laimėtojams įteikti
centro leidiniai.
Konkurso laureatai pagerbti tradiciniame dviejų dienų renginyje: Vilniaus mokytojų namuose,
pravestos ekskursijos LR Seime, prezidentūroje, po Vilniaus senamiestį, surengta vakaronė „Lietuvių
namuose“.
Konkurso laureatams, laimėjusiems 1 ir 2 vietas, surengta ekskursija į Europos Parlamentą
Strasbūre.
Konkurso dalyviams surengta pažintinė-istorinė vasaros stovykla:
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Programa „ATVERTA ISTORIJA“
Per 2013 metus Genocido aukų muziejuje apsilankė 7336 moksleiviai, iš jų 1920 – Tuskulėnų
memorialiniame komplekse:
pravestos 376 ekskursijos moksleiviams, iš jų 121 – Tuskulėnų memorialiniame
komplekse;
pravesta 155 edukaciniai užsiėmimai, iš jų 31 – Tuskulėnų memorialiniame komplekse;
surengta 56 dokumentinių filmų peržiūra, iš jų 20 – Tuskulėnų memorialiniame
komplekse.
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Pravestos gyvosios istorijos pamokos, edukaciniai užsiėmimai išvykose:
Visagino „Verdenės“ gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Tarp vakar ir šiandien“;
Juozo Tumo Vaižganto progimnazijoje Radviliškyje;
Lietuvos kariuomenės centriniame poligone Pabradėje.
Edukacinių programų sklaida
Edukacinė veikla pristatyta LITEXPO rūmuose vykusioje III-ioje mokyklų įrangos ir mokymo
priemonių parodoje „Mokykla 2013“ „Ieškoti, atrasti, išdrįsti“; Biržų krašto muziejuje „Sėla“
vykusioje respublikinėje edukacinių programų mugėje „Visokių gudrysčių mokinu, ale tu kalbu,
kokiu patsai šneku“ ir Šiaulių rajono Kužių vidurinėje mokykloje vykusiame Šiaulių rajono
savivaldybės Istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkime.

Tarptautiniam projektui „Inside Out“, siekiančiam sukurti europinį informacinį tinklą apie
vykdomas edukacijas ES, parengta anketa apie LGGRTC Genocido aukų muziejaus edukacinę
programą „Atverta istorija“.
Plačiau žr. 6 priedą, p. 87.
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MUZIEJINĖ VEIKLA

Rinkinių komplektavimas, tyrimas, apskaita ir priežiūra:
Įsigyta naujų eksponatų – 3081 vnt.;
Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 3210 vnt.;
Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta eksponatų – 2146 vnt.;
Įrašyta į rankraštines inventorines knygas pagrindinio fondo eksponatų – 406 vnt.;
Suskaitmeninta muziejaus eksponatų – 1174 vnt. (3401 obj.);
Atrinkti ir perduoti konservavimui archeologinių tyrimų metu buvusio Dainavos apygardos
Kazimieraičio rinktinės Genio būrio partizanų bunkerio vietoje rasti radiniai – 410 vnt.
Parodų ir ekspozicijų rengimas:
LGGRTC pastato lange įrengta ekspozicinė-informacinė vitrina „Vilniaus getas 1941–1943“;
Parengta paroda (trys stendai, 100х100 cm) „Sušaudytoji vyriausybė“, skirta 1942 m.
Sverdlovske

(dab.

Jekaterinburge)

sušaudytiems

buvusiems

Nepriklausomos

Lietuvos

ministrams pagerbti;
Muziejaus parodos eksponuotos 66 vietose Lietuvoje ir 4 vietose užsienyje;
Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje eksponuotos 8 parodos, Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse – taip pat 8, iš kurių 2 tarptautinės.

Lankytojų aptarnavimas:
Per metus Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse
apsilankė 61 323 lankytojai.
Pravestos 877 ekskursijos.
Atrinkta ir interesantams pateikta muziejuje saugomų eksponatų skaitmenų – 1027 vnt.
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VYRIAUSYBINĖS PROGRAMOS INVESTICINIO PROJEKTO
VYKDYMAS TUSKULĖNŲ MEMORIALINIAME KOMPLEKSE

Prioritetinės darbo veiklos plano kryptys: ekspozicijos įrengimas ir edukacinės veiklos
vykdymas. Pagal Vyriausybės skirtą lėšų kiekį nuo 2012 m. antrosios pusės iki 2013 m. pabaigos
įrengta 60% pradėti ekspozicijos ,,Projektas – homo sovieticus“ 1-osios dalies ,,Prisiminimų alėja“.
Rengiamai ekspozicijai iš Lietuvos archyvų parinkti 364 eksponatai, parengti aprašymai.
Sukurtas ir į Edukacinės klasės kompiuterius instaliuotas edukacinis žaidimas „Sovietinis
inkubatorius“, skirtas paauglių edukaciniams užsiėmimams.
LITEXPO rūmuose vykusios parodos „Baldai 2013“ metu surengtame seminare-diskusijoje
„Lietuviškų baldų profesionalaus dizaino pradžia ir Baldų projektavimo konstravimo biuro veikla“
pristatyta kuriamos ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ koncepcija ir jos įgyvendinimo
problemos.
Plačiau žr.7 priedą, p. 93.

RENGINIAI
Tradiciškai dalyvauta kiekvienais metais vykstančiuose Laisvės gynėjų, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo, Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido, Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms
atminti ir Baltijos kelio dienos renginiuose.
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Organizuoti renginiai Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai, Okupacinės kariuomenės
išvedimo iš Lietuvos 20-mečiui ir kitoms sukaktims paminėti. Kartu su Krašto apsaugos ministerija,
Lietuvos kariuomene, Radviliškio rajono savivaldybe ir kitais partneriais dalyvauta organizuojant
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginius Klaipėdoje, Minaičiuose
(Radviliškio r.) ir Paberžėje (Kėdainių r.).

Sausio 12–13 d., minint Laisvės gynėjų dieną, Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties
parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų dienos.
Vasario 7 d. Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko parodos „2012 metų Laisvės
premijos laureatas Antanas Terleckas“ atidarymas.
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Vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų
rimties parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena.
Vasario 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse organizuotas Vytauto
Damaševičiaus ir Juozo Matonio dokumentinio filmo „Lagerių moterys. Jadvyga Bieliauskienė“
pristatymas.
Kovo 11 d., minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Genocido aukų muziejuje ir
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena.
Kovo 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko Juozo Koreivos
dokumentinio filmo „Afganų sindromas“ pristatymas.
Balandžio 11 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko
parodos „Labanoro vinys“ pristatymas.

Balandžio 24 d. Genocido aukų muziejuje vyko minėjimas, skirtas 98-osioms Armėnų tautos
genocido metinėms atminti.
Gegužės 11 d. Genocido aukų muziejaus buvusiame KGB vidaus kalėjime vyko XVI tarptautinio
universitetų teatrų forumo „Sustabdytos akimirkos“ uždarymo vakaras, jo metu atlikta teatrinė
akcija „Prisiminimų neuždarysi“.
Gegužės 16 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko
knygos „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“ (sud. Andrius Navickas ir Reda
Sopranaitė) pristatymas.
Gegužės 18 d Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse
vyko Tarptautinei muziejų dienai ir Europos muziejų nakčiai skirti renginiai.
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Gegužės 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko
renginys „Praeitis ir dabartis – atmintis apie 1948 m. trėmimus“, skirtas 1948 m. gegužės 22–
23 d. trėmimo 65-osioms metinėms paminėti.
Gegužės 22 d., minint 65-ąsias 1948 m. trėmimo operacijos „Vesna“ metines, Genocido aukų
muziejuje buvo atvirų durų diena.
Birželio 13 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Vlado
Kalvaičio novelių romano „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymas.
Birželio 14–15 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame
komplekse vyko atvirų durų dienos, skirtos Gedulo ir vilties dienai ir Okupacijos ir genocido
dienai paminėti.
Birželio 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko renginys, kurio metu
pristatyta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos išleista knyga „Gyvensime tėvų žemėje“.

Liepos 5 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse
vyko kultūros ir meno festivalio „Kultūros naktis“ renginiai.
Rugpjūčio 22 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Gedimino pr. ir Aukų g. sankirtoje
vyko žvakelių uždegimo ceremonija, skirta Europos totalitarinių režimų aukų atminimo dienai
paminėti.
Rugpjūčio 23 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame
komplekse vyko renginiai, skirti Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos
kelio dienai. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse atidaryta tarptautinė paroda
„Totalitarizmas Europoje. Fašizmas, nacizmas ir komunizmas“, vyko tarptautinė jaunimo
konferencija, kurioje dalyvavo įvairių ES šalių teisingumo ministrai, kitų valstybinių institucijų
atstovai, nuo totalitarinių režimų nukentėję asmenys.
Rugsėjo 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse buvo paminėta Tuskulėnų
aukų atminimo diena.
Spalio 17 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Sigitos
Narbutaitės-Lipovienės knygos „Aukštuolių ąžuolai“ pristatymas.
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Spalio25 d Genocido aukų muziejuje vyko vokiečių istoriko ir publicisto dr. Meinhardo Starko
knygos „Gulag-Kinder. Die vergessenen Opfer“ (Gulago vaikai: pamirštos aukos) pristatymas.

Lapkričio 14 d. Genocido aukų muziejuje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
25 metų veiklos jubiliejui skirtas renginys.
Lapkričio 21 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje atidaryta
Ukrainos nacionalinio muziejaus „Ukrainos Holodomoro aukų atminimo memorialas“ parengta
paroda „1932–1933 metų Holodomoras Ukrainoje – Ukrainos tautos genocidas“.
Lapkričio 22 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Gedimino pr. ir Aukų g. sankirtoje
vyko tradicinė akcija „Uždek žvakę“ Holodomoro aukoms atminti.
Lapkričio 27 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko
„Misija Sibiras '13“ ekspedicijos pristatymas.

Gruodžio 4 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko
bendrijos „Lemtis“ 2013 m. organizuotų ekspedicijų po lietuvių tremties ir kalinimo vietas
pristatymas.
Gruodžio 11 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko Papšių šeimos
ekspedicijos į savo šeimos ir kitų artimųjų tremties vietas pristatymas.
Plačiau žr.7 priedą, p.93.
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KITŲ MEMORIALINIO DEPARTAMENTO
PROGRAMŲ VYKDYMAS
Programa „MEMORIALINIŲ VIETŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ
INVENTORIZACIJOS IR SĄVADO SUDARYMAS“
Inventorizuota, suvesta ir patikslinta kompiuterinės duomenų bazės medžiaga – 173 objektai
(įpaminklintos vietovės ir statiniai), papildyti įpaminklintų vietovių ir statinių sąrašai, nuskenuotos
paminklų ir statinių nuotraukos pateiktos kompiuterinėje duomenų bazėje. Šia medžiaga patalpinta
Centro internetiniame puslapyje www.genocid.lt – atmintis – paminklai, atmintinos vietos ir statiniai.
Pagal pateiktus valstybinių, visuomeninių organizacijų ir juridinių asmenų prašymus buvo
paruoštos 8 istorinės-archyvinės pažymos.
Rengiant atmintinų datų kalendorių paruoštos ir patikslintos partizanų vadų biografijos, taip
pat žuvimo, sušaudymo ir žudynių vietų aprašai.
Centro internetiniam puslapiui naujais objektais papildyti vietovių ir statinių sąrašai,
skenuotos paminklų ir statinių nuotraukos, suderinti 3 traipsniai.
suvesta 27 Ignalinos r. objektų ir 1 Utenos r. objekto medžiaga;
nauja informacija papildytas 2 Kauno r., 3 Klaipėdos r., 1 Panevėžio m. ir 3 Rokiškio r.
objektai;

Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“
Per metus fiksuotos 78 naujos tremties ir kalinimo vietos ir gauti atsiminimai apie jas.
Audio būdu įrašyti 6 asmenų ir gauti 3 asmenų video atsiminimai.
Išnagrinėta apie 1180 rankraščių bei 73 laiškai su papildoma informacija,
Sukaupta informacija apie gyvenimo tremtyje sąlygas iš 103 apklaustų asmenų.
Gautos 1 358 nuotraukos (skolintos bei dovanotos). Dėl jų duomenų tikslinimo – išsiųsta 100
užklausimų, gautąja informacija pildomos nuotraukų metrikos..
Paruošta 2 658 tremties ir kalinimo vietų fotografijų ir jų negatyvų, identifikuoti bei aprašyti
fotografijose asmenys bei tremties situacijos, iš jų 1038 vienetų perduota į GAM fondą, suderinus
perdavimo aktus.
Iššifruota 8 val. 38 min. asmenų atsiminimų, užrašytų audio būdu.
Programa „GYVOJI ATMINTIS“
Nufilmuoti 32 asmenų atsiminimai;
Parengta 54:30 val. 62 prelegentų filmuotos medžiagos aprašymai,;
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Sukauptos ir galimai identifikuotos 155 fotografijos ir 20 negatyvų. (Iš LYA ir iš privačių
asmenų);
Parengtos archyvinės pažymos „Dėl visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo 1949 m.
vietos“, atlikti kartografavimo darbai;
Valstybės apdovanojimams surinkti duomenys ir svarstyta 50 asmenų kandidatūros;
Atlikta rezistentų palaikų paieška Kelmės r. Vaiguvoje ir Prienų r. Žvyrynų km.;
Pateikta medžiaga Rezistentų teisių komisijai dėl 10 asmenų statusui gauti.
Kartu su G.Vėliumi parengtas straipsnis „Pokario Lietuvos partizanų bunkeriai Mėnaičių ir
Balandiškių kaimuose“, publikuotas „Lietuvos archeologija“ Nr. 39, 2013.
ĮAMŽINIMO DARBAI IR PROJEKTAI
2013 m. įrengtos atminimo lentos:
Įrengta atminimo lenta 1940–1941, 1944–1990 m. kovotojams už Lietuvos laisvę bei
1972 m. jaunimo antisovietinio pasipriešinimo organizatoriams ir dalyviams ant buvusio
saugumo pastato (Vytauto pr. /Laisvės al. 91/14, 44238 Kaunas).
Suprojektuota ir įrengta atminimo lenta ant Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato Joniškio
gimnazijos mokytojams ir mokiniams, 1941–1951 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę
(S. Goeso g. 2, 84143 Joniškis).
Pastatyti 17 unifikuotų atminimo ženklų partizanų kautynių, žūties vietose.
Rengiamas projektas kartu su Anykščių rajono savivaldybės administracija jų rajone
išsaugoti ir pritaikyti turizmui rezistencijos kovų atminimo ženklus. Parengti Anykščių r.
kompleksinio atminimo įamžinimo komponentų (rodyklių į objektus, ryšininko) projektiniai
pasiūlymai. Paruošta informacinių rodyklių, stendų ir atminimo ženklų sistema. Įgyvendinti
numatoma 2014 m.
Paminklo „Žemaitijos kariams savanoriams“ Palangoje projektavimas, atsižvelgiant į
Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės
2010 m. liepos 27 d. prašymą Nr. IS-421.
Suprojektuotas memorialinio ženklo, skirto pažymėti vietą, kurioje ketinama pastatyti
paminklą pasaulio tautų teisuoliams – žydų gelbėtojams, preliminarus variantas.
Plačiau žr. 7 priedą, p. 93.
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VI. LEIDYBA

2013 m. IŠLEISTI LEIDINIAI
3 lentelė
Eil.
Nr.

Leidinio pavadinimas

Apimtis spaudos lankais

Tiražas egz.

10,75
11,5
7,5
37

300
300
500
500

13

800

3,5

1500

9,75

500

12 sp. l.

1000

1,25 sp. l.

200

Po 4 sp. l.

po 500

10,5 sp. l.

1 000

5 sp. l.

500

Planiniai leidiniai
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2013, 1(33)
Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2013, 2(34)
Vytautas Valiauga „Palikti Lietuvoje“
Ona Dapšytė-Kriukelienė „Kupiškio krašto
partizanai“
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už
laisvę ir netekčių istorija“ rašinių rinktinė „Skaudžių
likimų aidas“
Rokas Tracevskis „The Manor of Horror: the Sovietera Mass Grave in Vilnius“
„Vyčio apygardos partizanų vadas Danielius
Vaitelis-Briedis“

Papildomi leidiniai
1.
2.
3.
4.
1.

Rokas Tracevskis „The Real History of Lithuania in
the 20th Century“
„Čelano ir Barūno tremtiniai. Didžioji tremtis 1948
m. gegužės 22–24 d.“
Arūnas Bubnys „Vilniaus getas“ (lietuvių, anglų ir
rusų kalbomis)
Rimvydas Racėnas „Į mielą šalį Lietuvą“
Kartotiniai leidiniai
Katalogas „The Museum of Genocide Victims“
Iš viso

133,75

41

42

LEIDINIŲ SKLAIDA
Knygų mugės, renginiai, leidinių pristatymai visuomenei
1. Centro leidiniai platinti ir viešinti knygų mugėse: Vilniaus knygų mugėje, Mažųjų leidėjų
asociacijos kalėdinėje sostinės knygų mugėje, per Lietuvos leidėjų asociaciją Frankfurto ir
Londono knygų mugėse.

2. Dalyvauta 15 renginių viešinant ir platinant naujas Centro knygas: Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginyje Klaipėdoje, Politinių kalinių ir
tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“, Rašytojų klube, Istorinėje Lietuvos Respublikos
prezidentūroje Kaune, Vilniaus žydų bendruomenės namuose, Troškūnų multifunkciniame
centre, Anykščių sakralinio meno centre, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Vilniaus
mokytojų namuose Kupiškėnų klube, Kupiškio etnografijos muziejuje, Pasipriešinimo
sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje Panevėžyje.
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Nepriklausomybės Akto signataro prof. Broniaus Genzelio knyga
„Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis“ pristatyta:
o sausio 24 d. Rašytojų klube Vilniuje;
o vasario 12 d. Signatarų namuose;
o kovo 5 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos
Prezidentūroje Kaune.

Sausio 28 d. Lietuvos žydų bendruomenės salėje vyko
Tarptautinei holokausto aukų atminimo dienai skirtas
renginys, kurio metu pristatytas Kazimierzo Sakowicziaus
„Panerių dienoraštis“.

Vasario 18 d. Lietuvos
edukologijos universitete
vyko knygos „KGB slaptieji
archyvai 1954–1991“
pristatymas.
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Vytauto Valiaugos knyga „Palikti Lietuvoje“ pristatyta:
o gegužės 28 d. Troškūnų multifunkciniame centre;
o birželio 19 d. Sakralinio meno centre Anykščiuose.

Birželio 4 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijoje
Eglė Juodvalkė susitikimo su moksleiviais metu skaitė
partizanams skirtas eiles iš knygos
„Sakalai naktį nemiega“.

Onos Dapšytės-Kriukelienės knyga „Kupiškio krašto
partizanai. 1944–1953 m. dokumentinė kronika“ pristatyta:
o rugsėjo 8 d. Vilniaus kupiškėnų klube;
o rugsėjo 26 d. Kupiškio etnografijos muziejuje.

Knyga „Vyčio apygardos partizanų vadas
Danielius Vaitelis-Briedis“ pristatyta:
o rugpjūčio 8 d. Jonavos viešosios

bibliotekos skaitykloje;
o rugsėjo 7–8 d. vykusiame Anykščių r.

Trakinių k. tradiciniame sąskrydyje
„Trakinių partizanai“;

45

o rugsėjo 19 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos
Prezidentūroje Kaune;
o spalio 24 d. Pasipriešinimo sovietinei

okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje Panevėžyje.

Minint Vilniaus geto
70-ąsias likvidavimo
metines iškilmingame
minėjime pristatytas
anglų kalba išleistas
leidinys „Vilniaus
getas“.

Gruodžio 12 d. Istorinėje Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje Kaune pristatyta
Rimvydo Racėno knyga „Į mielą šalį
Lietuvą“.

Naujų knygų pristatymai žiniasklaidoje: spaudoje, interneto svetainėse.
1. Naujos knygos pristatytos Centro, bernardinai.lt, patogupirkti.lt, humanitas.lt interneto
svetainėse.
2. Knygos „Palikti Lietuvoje“, „Kupiškio krašto partizanai“, „Vyčio apygardos partizanų
vadas Danielius Vaitelis-Briedis“ pristatytos žurnale „Karys“ ir laikraštyje „XXI amžius“,
leidinys „Vilniaus getas“ – žurnale „Tautinių bendrijų naujienos“.
Į išleistų leidinių katalogą Centro interneto svetainėje įtraukti visų metų nauji leidiniai (pateiktos
anotacijos, svarbiausi duomenys). Sistemingai atliekama leidinių paklausos stebėsena.
Už parduotas knygas per metus gauta 81 098 Lt.
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VII. PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ)
TEISIŲKOMISIJOS VEIKLOS REZULTATAI
4 lentelė
Asmenų sk.

Eil. Nr.

Darbo pavadinimas

1.

Apsvarstyta prašymų dėl kario savanorio ir laisvės kovų
dalyvio teisinio statuso pripažinimo
Iš jų:
pripažintas Kario savanorio statusas
Nepripažintas Kario savanorio statusas
Pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas
Nepripažintas laisvės kovų dalyvio statusas
Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio
asmens teisinio statuso pripažinimo
Pripažintas statusas, iš jų:
Politiniams kaliniams
Tremtiniams
Represuotiesiems
Nukentėjusiesiems
Perkeltiesiems
Buvusiems beglobiams vaikams

221

Nepripažintas statusas

170

2

133
19
49
20
862

13
359
1
3
296
20

Išduoti nauji teisinio statuso pažymėjimai vietoje prarastų, sugadintų, asmeniui pakeitus pavardę:
nukentėjusių asmenų – 146.
Per 2013 metus surengti 6 Komisijos posėdžiai.

Plačiau žr. 8 priedą, p. 101.
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VIII. CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2013 m.

Programos „LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMAS BEI
ĮAMŽINIMAS“ vykdymui 2013 m. gavo ir panaudojo 5.678.908,83 Lt asignavimų , iš jų:
–

5.305.996,40 Lt valstybės biudžeto asignavimų iš patvirtintos 5.306.000,00 tūkst. Lt 2013 m.
išlaidų sąmatos (t.y. 37.382,35 Lt daugiau nei 2012 m.);

–

372.912,43 Lt specialiųjų pajamų įmokų iš patvirtintos 429.300,00 tūkst. Lt
2013 m. išlaidų sąmatos (t.y. 65.306,30 Lt daugiau nei 2012 m.).

SPECIALIOSIOS LĖŠOS
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2013 m. į Valstybės biudžetą įmokėjo
379.821,52 Lt gautų įplaukų už suteiktas paslaugas, o programos vykdymui atgavo ir išleido
372.912,43 Lt. Kadangi šios išlaidos įeina į aukščiau pateiktos lentelės sudėtį, 5 lentelėje pateikiama
gautų lėšų pajamų suvestinė pagal rūšis.
5 lentelė
Specialiųjų lėšų rūšis

2013 m. pajamos Lt

Gauta pajamų už parduotus Centro leidžiamus leidinius, kompaktinius diskus
Gauta pajamų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko

81.207,14
298.614,38

memorialinio komplekso paslaugas
Iš viso gauta įplaukų už pajamas 2013 m.

379.821,52

Nepanaudotų spec. pajamų likutis 2013-12-31 d., iš viso:

79.717,63

TIKSLINĖS LĖŠOS 2013 m.
Centras iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos patvirtinto Istorinės atminties puoselėjimo
2013 metų priemonių plano gavo ir panaudojo šias tikslines lėšas, iš viso 39.605,10 Lt:
–

6000,00 Lt – įrengta atminimo lenta ant buvusių SSRS saugumo rūmų fasado Kaune, Vytauto
pr. 91/14 1940–1941 m. ir 1944–1990 m. kovotojams už Lietuvos laisvę, taip pat 1972 m.
jaunimo antisovietinio pasipriešinimo organizatoriams ir dalyviams;

–

33.605,10 Lt – ištirta veikiančių tremties ir rezistencijos muziejinių vienetų ir atkurtų
partizanų slėptuvių būklė ir parengta jų veiklos optimizavimo galimybių studija.

48

Bendros išlaidos

Darbo užmokestis pinigais
56%

Socialinio draudimo įmokos
18%
Išlaidos transportui
11%
Šildymas
4%

Prekės, reikalingos veiklai
2%
Planiniai mokėjimai ir kitos
ūkinės išlaidos
3%

Vandentiekis,
kanalizacija
0,001

Elektros energija
3%

Einamasis remontas
1%

Komandiruotės, kvalifikacijos
kėlimas
1%

Ryšių išlaidos
1%

Moksliniai tyrimai,
rezultatų sklaida
8%

Str. padalinių veiklai panaudotos lėšos
Muziejinė veikla
7%

Renginių ir kt. veiklos išlaidos
1%

Specialieji tyrimai,
2%
Archeologiniai tyrimai
1%

Memorialinių ženklų
projektavimas ir statyba
17%

Leidyba
26%

Investicinis projektas
,,Tuskulėnų rimties parko
memorialinio komplekso
ekspozicijos įrengimas“
35%

Moksleivių
konkursas ir
stovykla
3%

Plačiau žr. 9 priedą, p. 104.
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IX. PRIEDAI
1 PRIEDAS

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS DEPARTAMENTO
ISTORINIŲ TIRIAMŲJŲ PROGRAMŲ
REZULTATAI

Tiriamąjį darbą dirbo darbuotojai: A. Bubnys, E. Jankauskienė, A. Rukšėnas,
S. Buchaveckas, J. Banionis, D. Juodis, K. Burinskaitė, M. Kareniauskaitė (dirbo iki rugpjūčio 31 d.)
R. Staveckaitė-Notari (dirbo nuo spalio 7 d.), O. Daniūnienė, D. Butkutė, V. Tininis, M. Pocius (0,5
etato), M. Sereičikas (dirbo iki rugsėjo 30 d.) ir pagal terminuotas autorines sutartis K. Girnius,
R. Zizas, J. Kurilaitė, D. Žygelis, S. Grybkauskas, R. Masiulionytė ir M. Sereičikas.
Istorinių tyrimo programų skyriaus mokslininkai parengė ar paskelbė 25 straipsnius ir 11
publikacijų, periodinio žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ du numerius (22, 25 sp. lankai, jame
paskelbta 10 straipsnių, 1 studentų studija, 3 publikacijos). Išleistas leidinys: „Vilniaus getas 1941–
1943 m.“ (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis), 4 sp. lankai ir parengta leidybai knyga anglų k. „Lietuva
1940–1990 m.“, 30 a. l.
Kiekvienoje mokslinio tyrimo programoje buvo siekiama realizuoti kelis tikslus: vykdyti
tyrimus ir juos skelbti, organizuoti mokslines konferencijas, tyrimų rezultatus paviešinti dalyvaujant
tarptautinėse

ir

Lietuvos

akademinių

institucijų

konferencijose,

dalyvauti

tarptautiniuose

moksliniuose ir edukaciniuose projektuose, recenzuoti tyrimams aktualius mokslinius darbus.

PARENGTOS KNYGOS
Parengta ir publikuota knygelė „Vilniaus getas 1941–1943 m.“ (lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis), 4 sp. lankai.
Parengti knygos „Lietuva 1940–1990 m.“, kuri bus leidžiama anglų k., tekstai (30 a. l.)
PARENGTAS ŽURNALO „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“ Nr. 1 (33)
Straipsniai:
V. Tininis „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją (1944–1945 m.)“, 31 p.
J. R. Bagušauskas „Komunistų partijos ideologinė apologetika slopinant lietuvių tautos
pasipriešinimą (1944–1953 m.)“, 15 p.
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A. Veilentienė „Ideologinė prievarta ir represijos Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo
universitete (1944–1950 m.)“, 17 p.
L. Mikelevičius „Partizanų baudžiamoji praktika Varėnos krašte (1944–1952 m.)“, 27 p.
K. Burinskaitė „Komunistinės ideologijos pokyčių po 1953 m. įtaka represinei politikai ir
KGB veiklai“, 14 p.
Iš archyvų:
G. Ereminas „Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla Vilniaus krašte (1920–1939 m.)“,
25 p.

„PARENGTAS ŽURNALO „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“ Nr. 2 (34)
Straipsniai:
M. Pocius, „Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės mechanizmas 1944–
1946 m.: Maskvos emisarų vaidmuo“, 19 p.
J. R. Bagušauskas, „Komunistų partijos ideologinė apologetika slopinant lietuvių tautos
pasipriešinimą (1944–1953 m.)“, 19 p.
S. Grybkauskas, „Komunistų partijos Centro komiteto antrojo sekretoriaus institucijos
atkūrimas Pabaltijo respublikose XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje“, 12 p.
M. Kareniauskaitė „Baudžiamosios teisės sistema Lietuvos SSR: genezė, specifika, ryšys su
neginkluotuoju antisovietiniu pasipriešinimu“, 19 p.
J. Banionis „VLIK‘as nuo Madrido iki Vienos: Lietuvos laisvinimo naujos politinės krypties
paieškos“, 20 p.
S. Buchaveckas, „Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo
Konradas Valenrodas“, 4 p.
A. Vitkus, Ch. Bargmanas, „Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose“ 16 p.
Studentų studijos:
U. Ražinskaitė, „Vokietijos išdegintos žemės politikos padariniai Vištyčio apylinkių
gyventojams Antrojo pasaulinio karo metais“, 23 p.
Programa „NACISTINĖ OKUPACIJA 1941–1944 m.“:
Parengtas leidinys „Vilniaus getas 1941–1943 m.“ (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis),
paskelbta 8 straipsniai, 2 publikacijos, perskaityta 10 pranešimų konferencijose ir seminaruose.
A. Bubnys atliko darbus:
– archyvinės medžiagos rinkimas monografijai „Lietuvių policijos batalionai 1941–1945
metais;
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– rengė mokslinį straipsnį „Holokaustas Biržų apskrityje 1941 m.“
– žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ (2013, Nr. 1(33) ir Nr. 2 (34) rengimo darbai;
– žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ 2014, Nr. 1 (35) komplektavimas.
– balandžio 29 d., minint Lietuvos šviesuolių įkalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje
70-metį, kartu su kartu su LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo
istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi surengė forumą-minėjimą „Įkalinti „Dievų miške“, kuris
vyko LR Seime.
– rugsėjo 12 d. LR Seime kartu su kartu su LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos
departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi suorganizuota tarptautinė
konferencija „Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse
1941–1944 metais“ (dalyvavo 8 pranešėjai) (konferencija organizuota kartu su L R Seimu).
Knygų rengimas:
– parengta ir LR Seime publikuota knygelė anglų k. „Vilnius ghetto 1941–1943“ (2 a. l.)
– parengta ir publikuota knygelė „Vilniaus getas 1941–1943 m.“ (lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis), 2 a. l.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– istorinė-archyvinė pažyma dėl visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo vietos 1949 m.
(kartu su D. Žygeliu; išsiųsta LR Prezidentei, LR Vyriausybei ir kt. įstaigoms);
– istorinė pažyma LGGRTC gen. direktorei dėl Panerių aukų skaičiaus;
– LR kultūros ministerijai dėl Paneriuose 1941–1944 m. nužudytų žmonių skaičiaus;
– J. Misevičiui dėl duomenų apie 1941 m. sušaudytus asmenis (el. paštu);
– J. Verbickienei dėl duomenų apie bausmes už žydų gelbėjimą (el. paštu).
Konferencijos, renginiai:
– sausio 22 d. pristatytas Tautos atminties instituto (IPN) lenkų kalba išleistas „Partizano
„Dzūko“ dienoraštis“ IPN naujų knygų pristatyme Lenkų kultūros namuose Vilniuje;
– sausio 28 d. K. Sakowicziaus „Panerių dienoraštis 1941–1943 m.“ pristatymas Lietuvos
žydų bendruomenėje Vilniuje;
– kovo 1 d. paskaita apie holokaustą mokytojams Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti seminare Kėdainiuose;
– balandžio 29 d. LR Seime vykusiame forume-minėjime „Įkalinti „Dievų miške“, skirtame
1943 m. nacių suimtiems ir Štuthofo konclageryje įkalintiems Lietuvos šviesuoliams atminti skaitytas
pranešimas „Lietuvių antinacinė spauda ir jos leidėjai 1941–1944 m.“;
– gegužės 7 d. Zalcburgo universitete (Austrija) susitikime su universiteto žydų kultūros
istorijos centro ir žydų religinės bendruomenės nariais ir vykusiame seminare „Hitlerio-Stalino
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paktas ir jo padariniai Lietuvai XX a. antroje pusėje“ skaitytas pranešimas „Lietuvos gyventojų
netektys Antrojo pasaulinio karo metais (1939–1945 m.)“;
– gegužės 30 d. paskaita apie holokaustą mokytojams Tarptautinės komisijos nacių ir
sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti seminare Kėdainiuose;
– birželio 22 d. Rokiškio krašto muziejuje vykusioje konferencijoje „Visi kartu atstatykime
paminklą laisvei!” skaitytas pranešimas „1941 m. birželio sukilimas Obelių valsčiuje“;
– rugsėjo 12 d. LR Seime suorganizuota tarptautinė konferencija „Antinacinė rezistencija ir
nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“ (dalyvavo 8
pranešėjai);
– rugsėjo 12 d. LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Antinacinė rezistencija ir
nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“ skaitytas pranešimas
„Lietuvių antinacinė rezistencija 1941–1944 m.“;
– rugsėjo 24 d. LR Seime vykusiame Vilniaus geto likvidavimo 70-čio minėjime skaitytas
pranešimas „Vilniaus getas 1941–1943 m.“;
– gruodžio 18 d. pranešimas LAF Vilniaus karinio štabo 72-ųjų žūties metinių minėjime
Karininkų ramovėje Vilniuje.
Kiti darbai:
– interviu Lietuvos televizijai (LRT) apie Vilniaus getą (2013 01 31);
– susitikimas su Amsterdamo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojais ir
studentais, interviu apie totalitarinių režimų nusikaltimų tyrimus Lietuvoje (2013 03 22);
– interviu Lietuvos radijui apie 1949 m. Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją „Priboj“
(2013 03 22);
– interviu Vokietijos istorikei M. Guether apie LGGRTC vykdomus holokausto tyrimus ir
holokausto ekspoziciją Genocido aukų muziejuje (2013-04-18);
– interviu interneto dienraščiui „Bernardinai.lt“ apie lietuvių SS legiono sužlugdymą (201305-16);
– interviu „Delfi“ apie 1941 m. birželio sukilimą (2013-06-21);
– interviu „Kauno dienai“ „Dėl sukilimo – amžini ginčai“ (2013-06-22);
– dalyvavimas diskusijoje Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje holokausto tema „Atlikti
darbai ir nauji istoriografiniai iššūkiai“ (2013-06-26);
– interviu LRT apie holokaustą Lietuvoje ir Vilniaus getą (2013-07-16);
– interviu LR Seimo televizijai apie ekspozicinį stendą, skirtą Vilniaus geto istorijai, įrengtą
Didžioji g. 17/1 (2013-09-23).
Publikacijos Lietuvos leidiniuose:
– „Lietuvių antinacinė rezistencija 1941–1944 m.“, Voruta, 2013-09-28, Nr. 20(784);
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– „Vilniaus getas 1941–1943 m.“, Voruta, 2013-09-28, Nr. 20(784);
– „Lietuvos laisvės armija: už priesaikos sulaužymą baudžiama mirtimi“, Karys, 2013,
Nr. 12, p. 34–39.
Moksliniams straipsniams ir atsakymams archyvinę medžiagą rinko dirbdamas Lietuvos
ypatingajame ir Lietuvos centriniame valstybės archyve. LYA buvo peržiūrėta: 490 baudžiamųjų
bylų, 70 NKVD-MVD-NKGB-MGB operatyvinių darbo bylų, LCVA – 100 archyvinių bylų.
A. Rukšėnas atliko darbus:
Rengti moksliniai straipsniai:
– „Kauno TDA, 2-ojo PPT batalionų karių traukimosi iš tarnybos priežastys“;
– „Holokaustas Kretingos apskrityje (1941 m. vasara ir ruduo)“;
– renkama medžiaga straipsniui apie lietuvių 2(12) policijos batalioną;
– archyvinių dokumentų ir kitų šaltinių analizė, lietuvių, dalyvavusių holokauste, duomenų
bazės pildymas ir tikslinimas.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– V. Zaborskei dėl Ukmergės žydų genocido 1941 m. vasarą ir rudenį;
– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio
padalinio vedėjui A. Miliui „Dėl informacijos apie Kalvarijos r. sav. Smalninkų k. esančias kapines“;
– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos marijampolės teritoriniam
padaliniui dėl papildomos informacijos apie 1941 m. liepos 9 d. Kalvarijos sav. ant Orijos kalno
sušaudytus asmenis.
Konferencijos, renginiai:
– gegužės 7 d. Zalcburgo universitete (Austrija) susitikime su universiteto žydų kultūros
istorijos centro ir žydų religinės bendruomenės nariais ir vykusiame seminare „Hitlerio-Stalino
paktas ir jo padariniai Lietuvai XX a. antroje pusėje“ skaitytas pranešimas „Holokaustas Lietuvoje
1941–1944“;
– rugsėjo 12 d. LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Antinacinė rezistencija ir
nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“ skaitytas pranešimas
„Lietuviškojo SS legiono formavimo nesėkmės priežastys (1943 m.)“.
Moksliniams straipsniams ir atsakymams archyvinę medžiagą rinko dirbdamas Lietuvos
ypatingajame ir Lietuvos centriniame valstybės archyve. LYA peržiūrėtos 325 baudžiamosios, 73
operatyvinės paieškos ir kito pobūdžio bylos. LCVA – 165 bylos, kuriose saugomos vokiečių
okupacijos (1941–1944 m) laikotarpio, nepriklausomos Lietuvos (1918–1940 m.) įstaigų fondai. Iš
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viso peržiūrėtos 563 bylos. Straipsniams medžiagą rinko dirbdamas ir Lietuvos M. Mažvydo
nacionalinėje bibliotekoje.
S. Buchaveckas atliko darbus:
Rengti moksliniai straipsniai:
– Štuthofo koncentracijos stovykloje (dab. Lenkijos teritorija) 1945 m. mirusio 1941–
1943 m. švietimo generalinio tarėjo Germanto (Prano Meškausko) asmenybė Lietuvos mokyklų
gynimo nacių okupacijos metais kontekste (knygos rengimas)
– „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos sovietizavimas 1940 m. rudenį“.
Straipsnai:
– parengė įvadinį straipsnį leidiniui „Palikti Lietuvoje“ (V. Valiaugos atsiminimai), Vilnius,
2013;
– žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ parengta publikacija „Pranas MeškauskasGermantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas Valenrodas“, 4 p.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Valstybinei lietuvių kalbos komisijai dėl Ježio Dombrovskio veiklos Vilniaus krašte;
– V. Lekučiui dėl Stasio Lekučio sąsajų su holokaustu Raseinių aps. Viduklės valsčiuje
(el. paštu);
– LGGRTC generalinei direktorei parengtas tyrimas apie nacių Mauthauzeno koncentracijos
stovykloje kalintus Lietuvos gyventojus.
Pranešimai konferencijose:
– balandžio 12 d. Kaune Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto,
Igarkiečių brolijos, Kauno Panemunės senelių namų organizuotoje mokslinėje-praktinėje
konferencijoje „Tremties istorinė ir socialinė atmintis: asmens patirties perspektyva“ skaitytas
parnešimas „Vaikai ir tremtis: prie jos slenksčio; pakeliui į tremtį; tremtyje; svetimoje gimtinėje;
nesvetingoje Lietuvoje“;
– balandžio 29 d. LR Seime vykusiame forume-minėjime „Įkalinti „Dievų miške“, skirtame
1943 m. nacių suimtiems ir Štuthofo konclageryje įkalintiems Lietuvos šviesuoliams atminti skaitytas
pranešimas „Antinacinė rezistencija ir auka Štuthofe“;
– rugsėjo 12 d. LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Antinacinė rezistencija ir
nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“ skaitytas pranešimas
„Lietuvių antinacinės rezistencijos fragmentas: generalinis tarėjas Germantas (Pranas Meškauskas)
kaip Konradas Valenrodas“.
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Kiti darbai:
– LGGRTC internetinei svetainės „Atmintinos datos ir sukaktys 2013 m.“ parengė tekstus:
„Lietuvos inteligentų įkalinimas Štuthofo koncentracijos stovykloje“, „1943 m. balandžio 29-oji
lietuvių antinacinės rezistencijos istorijoje“ (apie antinacinės spaudos leidėjų ir rėmėjų Lietuvoje
veiklą ir jų grupės asmenų kalinimą Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943–1944 m.).
Straipsniai Lietuvos leidiniuose:
– kolektyvinėje lokalinėje monografijoje „Sintautai“ („Versmės“ leidykla) išspausdintas
mokslinis straipsnis „Kai kurie Sintautų valsčiaus mokyklų veiklos 1940–1944 m. (bolševikmečiu ir
nacmečiu) aspektai“;
– pranešimo „Vaikai ir tremtis: prie jos slenksčio; pakeliui į tremtį; tremtyje; svetimoje
gimtinėje; nesvetingoje Lietuvoje“, skaityto balandžio 12 d. Kaune Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto, Igarkiečių brolijos, Kauno Panemunės senelių namų organizuotoje
mokslinėje-praktinėje konferencijoje teksto rengimas publikacijai VDU;
– dienraštyje „Lietuvos žinios“ (rubrika „Istorija“) publikuotas straipsnis „Tuo metu (1940–
1945) jį vadino Germantu“, 2013 11 29;
– dienraštyje „Lietuvos žinios“ (rubrika „Istorija“) publikuotas straipsnis „Jaunas
intelektualas užgeso Štuthofe“ (apie K. Baubą), 2013 12 20.
Moksliniams straipsniams ir atsakymams archyvinę ir istoriografinę medžiagą rinko
dirbdamas Lietuvos ypatingajame ir Lietuvos centriniame valstybės archyve, Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriaus ir Senosios
periodikos skaityklose. Atliekant darbus LYA peržiūrėjo 131 baudžiamąją bylą, LCVA 170 archyvinių
bylų. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraščių skyriuje Rankraščių skyriuje – 21,
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne – 5. Iš viso 327 bylos.
J. Kurilaitė (dirbanti pagal autorinę sutartį) atliko darbus:
– sukūrė tekstų rinkinį naujai Centro svetainei „Tie, kurie gelbėjo“: panaudojant įvairių
šaltinių duomenis apie žydų gelbėtojus Lietuvoje, patikslinta infomaciją apie 2837 asmenis, į
duomenų bazę įtraukti 149 žydų gelbėtojai, sutikslintos 42 žydų gelbėtojų (moterų) pavardės.
Papildyta informacija apie dvasininkus, patikslinta informacija apie Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus
apdovanojimą (prie 1245 asmenų įrašytas dekreto numeris), apie Pasaulio tautų teisuolio
apdovanojimą (asmenys išskirti pagal tautybę), įrašyta informacija 2013 m. rugsėjo mėn. Žuvančiųjų
gelbėjimo kryžių gavusius asmenis (viso 47).
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Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940–1941 m., 1944–1988 m.“
Parengta leidybai knyga anglų k. „Lietuva 1940–1990 m.“, paskelbti 5 straipsniai, 1
publikacija, parengti ir perskaitytas 1 pranešimas konferencijoje.

M. Pocius atliko darbus:
– parengė mokslinį straipsnį „Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės
mechanizmas 1944–1946 m.: Maskvos emisarų vaidmuo“, 19 p.
V. Tininis atliko darbus:
– parengta ir leidybai atiduota knyga anglų k. „Lietuva 1940–1990 m.“ (30 a. l.);
– parengtas mokslinis straipsnis „Prievartinė mobilizacija į sovietų kariuomenę 1944–
1945 m.“ (1,5 a. l.);
– parengta monografija „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją 1944–1945 m.“, (10 a. l.);
– mokslinio straipsnio „LKP CK I sekretoriaus Petro Griškevičiaus valdymo metai 1974–
1987 m.“ rengimas, archyvinių ir istoriografinių duomenų paieška.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– S. Gudžinskienei dėl duomenų apie Matusevičių Ivaną Francevičių;
– atlikta archyvinių dokumentų paieška apie Šilutės r. Macikų karo belaisvių stovyklą;
– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio
padalinio vedėjui A. Miliui „Dėl informacijos apie visuomenės veikėją Andrių Bulotą“;
– E. Skritulskiui istorinis tyrimas dėl sovietinės simbolikos.
Recenzijos:
– dr. Audronės Veilentienės straipsniui „Ideologinė prievarta ir represijos Kauno
valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete 1944–1950 m.“;
– dr. Juozapo Romualdo Bagušausko straipsniui „Tautos identiteto naikinimo sovietinė
ideologinė apologetika 1944–1953 metais“;
– Istorijos instituto dr. Sauliaus Grybkausko straipsniui „Partijos antrųjų sekretorių instituto
atkūrimas Pabaltijo respublikose“ (2 l.);
– dr. Mindaugo Pociaus straipsnis „Lietuvos sovietizavimo sprendimų ir kontrolės
mechanizmas 1944–1946 m. Maskvos emisarų vaidmuo“ (2 l.);
– VU Politikos mokslų ir tarptautinių santykių instituto rengiamam „Lietuvos politinės
minties istorija“ III-iojo tomo antologijai (3 l.);
– parašyta recenzija Eduardo Remeco straipsniui „Sukarintų organizacijų ženklai ir
ženkleliai Lietuvoje (1918–1940 m.)“. Straipsnis skirtas Lietuvos karo akademijos moksliniam
žurnalui „Karo archyvas“, t. XXIX.
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Kiti darbai:
– dalyvavimas steigiamo muziejaus „Homo sovieticus“ ekspertų grupėje;
– dalyvavimas LGGRTC KGB archyvinių dokumentų viešinimo ekspertų grupėje;
Straipsniai ir publikacijos Lietuvos leidiniuose:
– Atsakingasis redaktorius knygoje – V. Rakutis, J, Vaičenonis. „Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Algirdo MPB istorija“, Vilnius;
– Parengtas iliustruotas spalvotas knygos rankraštis „Lietuvos karių uniformos, ženklai ir
vėliavos 1990–2010 m.“ Autoriai Artūras Katilius ir Vytautas Tininis. Lietuvos karo akademija,
Kauno karo muziejus, 350 psl.
Rengiant mokslinius straipsnius ir istorinius-archyvinius atsakymus LYA peržiūrėta: LKP
dokumentų skyriuje – 250 bylų, KGB dokumentų skyriuje – 200, VRM skyriuje – 70. LCVA – 11 bylų.
Iš viso 531 byla.

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 m.“
Parengti 7 straipsniai, 7 publikacijos, 2 recenzijos ir 14 pranešimų konferencijose ir
seminaruose. Remiantis archyviniais ir istoriografiniais šaltiniais parengtas leidinio „Rytų Lietuvos
partizanų sritis. Atlasas“ 1-asis tomas.
Kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) parengtas dokumentų rinkinio serijos
„Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“ I tomas „Lietuvių ir lenkų
pogrindis 1944–1945 m.“.
Leidinio „Rytų Lietuvos partizanų sritis“ rengimas:
Rengia
E. Jankauskienė. Archyvinės medžiagos rinkimas partizanų kautynių su čekistine
kariuomene aprašymams. Redaguoti ir tikslinti 1944–1956 m. Vyčio ir Algimanto apygardų ribose
vykusių kautynių aprašymai, remiantis archyvine ir istoriografine medžiaga tikslinti duomenys apie
žuvusius partizanus;
O. Daniūnienė. Archyvinės ir istoriografinės medžiagos rinkimas Didžiosios Kovos ir Vyčio
apygardų partizanų kautynių su čekistine kariuomene aprašymams. Redaguoti, tikslinti ir rengti
kautynių aprašymai, tikslinti duomenys apie žuvusius partizanus (pavardės, žūties datos). Patikslintos
nuorodos, žuvusiųjų pavardės, žūties datos Patikslinta informacija apie 94 kautynes. Tikslinant
duomenis, peržiūrėta 47 Pasipriešinimo dalyvių (Rezistentų) bylos. Surinkta archyvinė informacija
tikslinta su istoriografine medžiaga.
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D. Butkutė. Parengta informacija apie Biržų krašto partizanų kautynes su čekistine
kariuomene. Surinkta archyvinė informacija tikslinta peržiūrint istoriografinę ir LGGRTC MD
Atminimo programų skyriuje sukauptą medžiagą, Karių savanorių, Laivės kovų dalyvių ir nuo
okupacijų nukentėjusių asmenų teisinio statuso pripažinimo bylse esančius duomenis. Patikslintos
žuvusiųjų pavardės, kautynių vietos, nuorodos
D. Juodis. Archyvinės medžiagos rinkimas Algimanto apygardos partizanų kautynių su
čekistine kariuomene aprašymams.
D. Žygelis (autorinė sutartis). Partizanų nuotraukų rinkimas muziejuose ir privačiuose
fonduose, jų parengimas leidiniui.
Dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–
1991 m.“, rengimas kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN);
I tomo „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“ sudarymas.
E. Jankauskienė. Archyvinių dokumentų vertimas į lietuvių k., archeografinis jų
sutvarkymas, redagavimas, partizanų biografijų rengimas. Dokumentų rinkinio įvado parengimas.
Tekstų derinimas su IPN atstovų paruošta medžiaga.
A. Bubnys. NKVD-NKGB darbuotojų biografijų rengimas. Archyvinių dokumentų vertimo
į lietuvių k. tikrinimas ir redagavimas. Tekstų derinimas su IPN atstovų paruošta medžiaga.
E. Jankauskienė atliko darbus:
– Istorinių tekstų ir pasipriešinimo dalyvių biografijų tikrinimas ir tikslinimas 2013 m.
Atmintinoms datoms. Patikslintos 13 partizanų vadų biografijos ir žūties aprašymai;
– 2014 m. Atmintinų datų sąrašo rengimas žurnalui „Genocidas ir rezistencija“, Centro
internetinei svetainei ir metų kalendoriui.
Konferencijos, renginiai, komandiruotės:
– gegužės 8 d. Zalcburgo (Austrija) aukštojoje pedagoginėje mokykloje studentams ir
dėstytojams vykusiame seminare „Hitlerio–Stalino paktas ir jo padariniai Lietuvai XX a. antroje
pusėje“ skaitytas pranešimas „Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“;
– gegužės 12–25 d. komandiruotė į Maskvą. Rusijos valstybiniame karo, Rusijos
Federacijos valstybiniame ir Rusijos valstybiniame socialinės-politinės istorijos archyvuose rinkta
medžiaga apie sovietinių represinių struktūrų veiksmus slopinant ginkluotą pasipriešinimą Lietuvoje
ir archyvinės informacijos paieška apie Macikų karo belaisvių stovyklą ir lagerį;
– rugsėjo 12 d. LR Seime suorganizuota tarptautinė konferencija „Antinacinė rezistencija ir
nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais (konferencija
organizuota kartu su LR Seimu);
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– rugsėjo 26 d. dalyvavimas LGGRTC leidinio „Kupiškio krašto partizanai. 1944–1953 m.
dokumentinė kronika“ pristatyme Kupiškio etnografijos muziejuje;
– spalio 17 d. trumpas pranešimas LGGRTC Tuskulėnų rimties parko memorialinio
komplekso konferencijų salėje vykusiame S. Narbutaitės-Lipovienės knygos „Aukštuolių ąžuolai“
pristatyme;
– lapkričio 13 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vykusioje mokslinėje
konferencijoje „Lietuvos XIX–XX a. nacionalinė kariavimo patirtis: sisteminė-kiekybinė analizė“
skaitytas pranešimas „Lietuvos partizaninio karo vertinimo problemos“.
Parengti raštai:
– LR nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Baltarusijos Respublikoje dėl Greben
Eugenijaus Aleksandrovičiaus iškvietimo;
– Greben Eugenijui pakvirimas į konferenciją „Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai
sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941-1944 metais“ (rusų k.);
– G. Jakovlevai pakvietimas į konferenciją „Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai
sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“ (rusų k.).
Tarptautiniai projektai:
– parengė projektą apie Macikų lagerius „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties
žinia“ paramai gauti pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ ketvirtą veiksmą „Gyva
Europos atmintis“.
Kiti darbai:
– partizanų apygardų ribų tikslinimas rengiamiems įvairaus formato žemėlapiams (su UAB
„Žemėlapių artelė“);
– interviu Lietuvos radijui apie 1941 m. birželio mėn. trėmimus (birželio 10 d. ir birželio
14 d.);
Publikacijos Lietuvos leidiniuose:
– Visuotinei lietuvių enciklopedijai: „Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinė“, „Jungtinės
Kęstučio apygardos Vėgėlės rinktinė“, „Varčios kautynės“.
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėta 120 operatyvinių ir 37 baudžiamosios bylos. Iš viso
157 bylos.
O. Daniūnienė atliko darbus:
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– D. Mikštui dėl duomenų apie partizanus Joną ir Vladą Venckūnus;
– J. Elekšiui dėl duomenų apie partizaną Juozą Elekšį;
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– archyvinė pažyma apie Anykščių r. Debeikių miestelio kapinėse palaidotus žuvusius
partizanus.
Kiti darbai:
– Parengtas muziejinės veiklos projektas Kultūros ministerijai ir bendradarbiauta rengiant
projektą pagal programą „Europa piliečiams“.
Atliekant darbus LYA peržiūrėta 54 agentūrinių-operatyvinių bylų, 19 baudžiamųjų, 7
tremties bylos. Iš viso 32 bylos.

R. Staveckaitė-Notari atliko darbus:
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– dėl istorinių-archyvinių duomenų apie Kauno aps. Babtų 1944 m. gruodžio 22 d. Babtų ir
Vilkijos vls. Daugužių, Padauguvos, Lygainių ir Žėbiškių k. apylinkėse žuvusių partizanų;
– dėl duomenų apie Kauno aps. Vilkijos valsčiuje 1945 m. žuvusius partizanus;
– dėl duomenų apie Vilkijos vls. žuvusius partizanus B. Trepkų M. Baradą ir
S. Kasparavičių;
– dėl duomenų apie Kauno aps. Vilkijos valsčiuje 1947 m. žuvusius partizanus;
– dėl duomenų apie Vilkijos r. 1951 m. kovo 17 d. Vilkijos r. Ivašiškių k. žuvusio partizano
S. Buloto;
– R. Croucher dėl 1992 m. LR Seimo priimto įstatymo „Dėl atsakomybės už Lietuvos
gyventojų genocidą“ taikymo (atsakyta el. paštu);
Kiti darbai:
– LGGRTC rengiamo projekto „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“
paruošiamųjų darbų vertimas į anglų k.
Atliekant darbus LYA peržiūrėtos 35 agentūrinės-operatyvinės bylos, 51 baudžiamoji byla ir
17 tremties bylų.Iš viso 103 bylos.
D. Butkutė atliko darbus:
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Mielagėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui M. Savickui dėl žuvusių partizanų
Ignalinos r. Ropiškėlės k.;
– prisidėta prie MD rengiant atsakymą Obelių istorijos muziejaus direktoriui A. Dručkui.
Sutiktintos 72 sąraše nurodytos žuvusių partizanų pavardės;
– V. Jarmalajevai dėl duomenų apie Silvestrą Čeponį;
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– Dėl duomenų apie žuvusius Žemaičių apygardos partizanus (Memorialiniam
departamentui);
– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro internetinės svetainės atmintinų
datų skilčiai parengtas tekstas apie Norilsko lagerio kalinių sukilimą;
– archyvinė pažyma apie Kauno r. Alšėnų sen. Digrių k. palaidotus partizanus;
– I. Barbšienei dėl duomenų apie Šilutės r. žuvusius partizanus (el. paštu);
– I. Barbšienei dėl duomenų apie Petrą Bergelį (el. paštu);
– Kazlų Rūdos mokomosios miškų ūrėdijos informacinio centro vadovui R. Rutkauskui dėl
Kazlų Rūdos Miškų partizanų (el. paštu);
– K. Ackermann dėl koncerntracijos stovyklų Lietuvoje (el. paštu);
– I. Barbšienei dėl partizanų įamžinimo (el. paštu);
– Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo tarybai dėl istoriniųarchyvinių duomenų apie Gūbrių, Derkintų, Užlankių ir aplinkiniuose kaimuose gimusių ir žuvusių
partizanų;
– dėl žuvusių Rokiškio apylinkės partizanų.
Atliekant darbus LYA peržiūrėtos 139 agentūrinės-operatyvinės bylos, 65 baudžiamosios ir
92 tremties bylos. Iš viso 296 bylos.

D. Juodis atliko darbus:
– knygos „Pabėgimai į Vakarus“ rengimas; medžiagos paieška;
– dokumentinės medžiagos ir konsultacijų teikimas V. Slivinsko rengiamai knygai skirtai
Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– L. Janulaičiui dėl duomenų apie partizaną Julių Juodį;
– J. Žakauskienei dėl duomenų apie Petro Migausko kalinimą;
– A. Rapaliui dėl informacijos apie Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Salantų kuopos
partizanus;
– A. Rapaliui dėl informacijos apie partizaną Kostą Gelžinį;
– M. Sukackaitei dėl informacijos apie partizaną Juozą Račkauską;
– Arūnui Vyžintui dėl uniformų kino filme „Niekas nenorėjo mirti“;
– A. Valavičienei dėl duomenų apie partizaną Mečislovą Gvildį;
– A. Rapaliui dėl informacijos apie žuvusius Platelių kuopos partizanus (el. paštu);
– A. Hildebrandt apie Lietuvos gyventojų pabėgimus į Vakarus;
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– Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo tarybai dėl partizanų
bunkerio;
– Seimo narės R. Juknevičienės padėjėjai I. Pociūtei-Levickienei dėl informacijos apie
atstatytą bunkerį Šilų miške (el. paštu);
– Oskar van der Wal dėl informacijos apie 1944–1953 m. Lietuvoje vykusį ginkluotąjį
pasipriešinimą (el. paštu).
Pranešimai konferencijose ir renginiai:
– kovo 8 d. pranešimas apie partizaninį judėjimą Kauno Senamiesčio progimnazijoje
vykusiame renginyje „Yra šalis“;
– kovo 21–22 d. Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos tyrimų centro organizuotoje
tarptautinėje, tarpdisciplininėje konferencijoje „Regionas laisvės kovose: istorija ir atmintis“
skaitytas pranešimas „Partizanų vadų keliai į 1949 m. suvažiavimą“, Šiauliai;
– kovo 27 d. pranešimas apie Vyčio apygardos partizanus Alytaus kraštotyros muziejuje
vykusiame S. Narbutaitės-Lipovienės knygos „Aukštuolių ąžuolai“ pristatyme;
– liepos 9 d. pranešimas apie Lietuvos partizaninį judėjimą Lietuvos šaulių sąjungos
Vilniaus apskrities rinktinės jaunųjų šaulių stovykloje Pabradėje;
– rugpjūčio 2–3 d. organizavo ir dalyvavo partizaninės kovos ir gyvenimo rekonstrukcijoje
sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje;
– rugsėjo 7–8 d. pranešimas apie Vyčio apygardos partizanus knygos „Vyčio apygardos
partizanų vadas Danielius Vaitelis-Briedis“ pristatyme. Renginys „Trakinių partizanai“ Anykščių r.
Trakinių k.;
– dalyvavimas projekte „Lenkų ir lietuvių keliai link Nepriklausomybės“. Spalio 10 d.
ekskursijos pravedimas Merkinėje ir Druskininkuose.
Kiti darbai:
– dokumentinės medžiagos ir konsultacijų teikimas V. Slivinsko rengiamai knygai skirtai
Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui;
– knygos „The Unknown War. Armed anti-Soviet Resistance in Lithuania in 1944–1953“
pakartotinio leidimo teksto pertikrinimas ir naujų faktų papildymas;
– dokumentinės medžiagos ir konsultacijų teikimas V. Slivinsko rengiamai knygai skirtai
Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui;
– gegužės 18–19 d. organizavo ir dalyvavo partizanų gyvensenos rekonstrukcijoje, kuri buvo
pristatyta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga Klaipėdoje ir
Paberžėje organizuotoje šventėje.
Publikacijos Lietuvos leidiniuose:
– „Žuvę vasario 16-ąją“. Tremtinys, 2013-02-15, p. 4;

63

– „Legenda apie Žaibą“. Tremtinys, 2013-03-22, p. 9;
– Straipsnio „Tėvūnija“ skirto Visuotinei lietuvių enciklopedijai parengimas;
– „Slėptoji tremties diena“. Tremtinys, 2013-04-26;
– „Partizanų humoras arba ką skelbė „Katiuša“, Tremtinys, 2013-07-19;
– Kaip viena vokietė antisovietine veikla užsiminėjo, Tremtinys, 2013-11-29;
– Visuotinei lietuvių enciklopedijai: „Juozas Vygantas – Žemaičių apygardos vadas“, „Už
tėvų žemę – partizanų laikraštis“, „Užulėnio kautynės“.
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėtaos 172 agentūrinės operatyvinės, 78 baudžiamosios
bylos. Lietuvos centriniame valstybės archyve – 81 byla. Iš viso 331 byla.
K. Girnius (dirbo pagal autorinę sutartį) atliko darbus:
– parengė L. Mikelevičiaus mokslinio straipsnio „Partizanų baudžiamoji praktika Varėnos
krašte1944–1952 m.“ recenziją.
R. Zizas (dirbo pagal autorinę sutartį) atliko darbus:
– parengė L. Mikelevičiaus mokslinio straipsnio „Partizanų baudžiamoji praktika Varėnos
krašte1944–1952 m.“ recenziją.
Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“:
Parengtas 1 straipsnis ir 5 pranešimai konferencijose. Rengtas leidinys „Neginkluoto
pasipriešinimo dalyvių vardynas“.
M. Kareniauskaitė atliko darbus:
– mokslinio straipsnio „Baudžiamosios ir administracinės teisės naudojimas kovoje su
neginkluotu antisovietiniu pasipriešinimu (1954–1988 m.) rengimas;
– mokslinio straipsnio „Lietuvos laisvės lyga: ištakos, įsitikinimai, kontekstas, rezultatas“
rengimas, archyvinių ir istoriografinių duomenų paieška;
– leidinuko apie jaunimo pasipriešinimą sovietinei sistemai 1954–1990 m. rengimas:
koncepcijos ruošimas, medžiagos rinkimas.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštajam skyriui dėl
leidinio „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“ tikslo turinio ir pobūdžio.
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Pranešimai konferencijoje ir renginiuose:
– vasario 6 d. paskaita „Žmogaus teisių istorija“ Mykolo Romerio universiteto, bioteisės
studijų programos magistrantams (šio universiteto, Teisės fakulteto dėstytojos doc. dr. Janinos
Balsienės inicijuota). Paskaita vyko Genocido aukų muziejuje;
– kovo 21 d. skaitė pranešimą „O kas po karo? Neginkluotas pasipriešinimas kaip partizanų
karo tąsa“ Vilniaus universiteto ir Šaulių studentų korporacijos Saja organizuotoje konferencijoje
„Partizanai: valstybė, karas, atmintis“ (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas);
– kalba kovo 25 d. renginyje skirtame paminėti 1949 m. kovo 25 d. prasidėjusią tremties
operaciją „Bangų mūša“;
– gegužės 8 d. Zalcburgo (Austrija) Aukštojoje pedagoginėje mokykloje studentams ir
dėstytojams vykusiame seminare „Hitlerio-Stalino paktas ir jo padariniai Lietuvai XX a. antroje
pusėje“ skaitytas pranešimas „Cunamiui atslūgus: Lietuvos gyventojų pasipriešinimo sovietinei
okupacijai po 1953 m. metodai ir strategijos“;
– birželio 14 d. Panevėžio Muzikiniame teatre vykusiame renginyje, skirtame Gedulo ir
Vilties dienai paminėti skaitytas pranešimas apie Lietuvių tautos trėmimus.
– rugpjūčio 23–24 d. dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Teisingumo ministerijos ir
Lietuvos gyventojų genocido ir LGGRTC organizuotuose renginiuose, skirtuose Europos totalitarinių
režimų aukų atminimo dienai paminėti. Su kitais LGGRTC darbuotojais lydėjo ir ekskursijas vedė
Europos jaunimo atstovams dviejų dienų kelionėje „Tremties ir rezistencijos pėdsakais“, kurios metu
aplankė Panerių memorialą, Merkinės kryžių kalnelį, partizanų bunkerį Kasčiūnuose ir sovietinių
skulptūrų Grūto parką šalia Druskininkų.
Kiti darbai:
– LGGRTC internetinei svetainės „Atmintinos datos ir sukaktys 2013 m.“ parengta Jono
Bacevičiaus biografija;
– Genocido

aukų muziejaus prašymu

parengta 10 neginkluotojo antisovietinio

pasipriešinimo dalyvių biografijų Genocido aukų muziejaus vykdomam projektui (15 psl.);
– Genocido aukų muziejaus prašymu patikrinti ir pataisyti 2 tekstai anglų kalba – aprašai
ekspozicijai, susijusiai su neginkluota pilietine rezistencija, rengiamai Europos solidarumo centro
(European Solidarity Centre) Gdanske: viso teksto 11 psl.;
– interviu Lietuvos radijui apie R. Kalantos susideginimą (gegužės 10 d.);
– parengta publikacija apie Austrijoje vykusį seminarą „Hitlerio–Stalino paktas ir jo
padariniai Lietuvai XX a. antroje pusėje“ žurnalui „Genocidas ir rezistencija“;
– surinkta ir LGGRTC generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei perduota
informacija apie Estijos disidentę Lagle Parek;
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– dalyvavimas rengiant projektą apie Macikų lagerius „Mirties namai 1939–1955 m.
Prikeltos atminties žinia“ paramai gauti pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“
ketvirtą veiksmą „Gyva Europos atmintis“.
Rengiant straipsnius ir istorinius atsakymus LYA buvo peržiūrėta 13 baudžiamųjų ir 7
operatyvinės bylos. Iš viso 20 bylų.
Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“
Paskelbti 2 straipsniai ir ir perskaitytas 1 pranešimas konferencijoje. Vykdyti KGB
viešinimo darbai. Tęsiamas programos realizavimas interneto svetainėje “KGB Baltijos šalyse.
Dokumentai ir tyrimai” (www.kgbdokuments.eu).
K. Burinskaitė atliko darbus
– KGB viešinimo darbai internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt:
Atrinkta ir viešinimui pateikta 741 dokumentas. Nuskenuota 2783 vienetai. Dokumentuose
uždengta asmeninio pobūdžio informacija bei Liustracijos komisijai prisipažinę asmenys. Tikrinimui
atiduota 995 lapai su slaptų bendradarbių slapyvardžiais.
– Dokumentų teikimas internetinei svetainei www.kgbdocument.eu:
Internetinei svetainei pateikti 46 dokumentai, parašyta 10 lapų su dokumentų anotacijomis.
Nuskenuota 112 lapų.
Moksliniai straipsniai:
– mokslinis tyrimas ir straipsnio rengimas apie KGB veiklą Lietuvos švietimo sistemoje,
mokslo institucijose po 1954 m. Parengtas mokslinis straipsnis „KGB taikynys: akademinė
bendruomenė“ (25 p.).
– parengtas straipsnis „When the past has impact to present: historical, political and juridical
evaluation of KGB in Lithuanian since 1991“, kuris skirtas BISSA (Baltic Intelligence and Security
Studies Association) rengiamam žurnalui (10 lapų, anglų kalba);
– pateiktas pasiūlymas anglų kalba projektui „Physical Violence and State Legitimacy in
Late Socialism“ (Fizinė prievarta ir legitimumas vėlyvajame socializme) kurį organizuoja Centre for
Contemporary

History

(ZZF),

Potsdamas,

Vokietija.

(internetinė

prieiga

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=22169.
Pranešimai konferencijose:
– rugsėjo 26–27 d. skaitytas pranešimas konferencijoje „Need to Know III: Them vs. Us.
Image of the Enemy“ („Reikia žinoti III: Jie prieš mus: priešo įvaizdis“), Visbis, Švedija. Pranešimo
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tema „Image is not everything: what is the essence of KGB image changes in perestroika time“
(Įvaizdis dar ne viskas: kokia KGB įvaizdžio pokyčių pertvarkos laikotarpiu esmė).
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėtos 890 operatyvinės bylos, 60 baudžiamųjų bylų.
Vilniaus universiteto archyve peržiūrėta 30 Istorijos fakulteto fondo bylų. Iš viso 980 bylos.
A. Gelžinis atliko darbus:
Atrinkta ir viešinimui pateikta 600 dokumentų (1 900 lapų). Dokumentuose uždengta
asmeninio pobūdžio informacija bei Liustracijos komisijai prisipažinę asmenys;
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėtos 449 operatyvinės bylos.
T. Jaskelevičius atliko darbus:
Atrinkta ir viešinimui pateikta 222 dokumentai (2 040 lapų). Dokumentuose uždengta
asmeninio pobūdžio informacija bei Liustracijos komisijai prisipažinę asmenys.
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėtos 190 operatyvinių bylų.
Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“

J. Banionis atliko darbus:
Parengta 2 straipsniai ir 1 publikacija.
– parengtas mokslinis straipsnis „VLIK‘as nuo Madrido iki Vienos: Lietuvos laisvinimo
naujos politinės krypties paieškos“;
– parengtas mokslinis straipsnis „Nuo Madrido iki Vienos: politinės veiklos kaitos ženklai
Lietuvos laisvinime“ ( 4 a. l., įteiktas žurnalui „Genocidas ir rezistencija“);
– apdorojama, papildoma ir sisteminama medžiaga, susijusi su 1975–1990 m. laikotarpio
lietuvių išeivijos Vakaruose politine veikla.
Kiti darbai:
– dalyvauta LRT radijo laidoje, skirtoje VLIK‘o 70- mečiui (2013-11-25).
Straipsniai Lietuvos leidiniuose:
– parengtas mokslinis straipsnis „Vytautas P. Volertas (1921–2012): Ištikima ir kilni
tarnystė lietuvių bendruomenei ir Lietuvos laisvinimo reikalui“ (0,75 a.l. žurnalui „Oikos“);
– „VLIKas buvo įtakingiausia išeivijos organizacija, siekusi atkurti nepriklausomą
Lietuvą.“( interviu) www.lzinios.lt; www.klaipeda.diena.lt . 2013-11-25.
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Tema „Lenkijos aneksuota Rytų Lietuva 1920–1939 m.“
Parengta 1 publikacija. Rengtas straipsnis apie Vilniuje ir Vilniaus krašte 1925–1938 m.
veikusią Lietuvių Šv. Kazimiero draugiją jaunimui auklėti ir globoti.
M. Sereičikas atliko darbus:
– parengtas straipsnis apie Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinius santykius, susijusius su
Vilniaus klausimu. Straipsnis publikuotas Lenkijos tyrimų centro KARTA leidžiamame žurnale
(Mindaugas Sereičikas, „Wrogie Sąsiedztwo“ KARTA, 74, 2013, 16–53);
– parengtas straipsnis apie Vilniuje ir Vilniaus krašte 1925–1938 m. veikusią Lietuvių
Šv. Kazimiero draugiją jaunimui auklėti ir globoti.
Dirbant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje buvo peržiūrėta F.
175 saugomi Lietuvių Šv. Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti dalies skyrių, įkurtų Breslavės apsk.,
Ašmenos apsk., Vilniaus–Trakų apsk., Švenčionių apsk. veiklos dokumentai (150 bylų). Patikrinti esantys Šv.
Kazimiero Draugijos Centro valdybos dokumentai. Surinkta statistinė medžiaga apie Draugijos veiklą ir
represinį Lenkijos administracinės valdžios skyrių veiklos nutraukimą 1935 – 1936 m. Taip pat
peržiūrėta Draugijos Moterų skyrių ir dalies vaikų darželių veiklos dokumentai, Draugijos organizuotos
pirmosios Liaudės meno parodos dokumentai. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
peržiūrėti periodinio leidinio Jaunimo draugas 1926–1937 m. numeriai, išrinkta medžiaga susijusi su draugijų
skyrių veiklą ir prievartiniu uždarymu.

2 PRIEDAS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS
VEIKLOS REZULTATAI

Teisinės analizės ir konsultacijos grupės veikla
Vykdyti asmenų, kuriems sovietmečiu įvykdytos mirties bausmės ir kurių palaikai buvo
užkasti Tuskulėnų dvaro teritorijoje, biografijų istoriniai-archyviniai tyrimai (vykdė T. Jaskelevičius,
V. Petrauskaitė, V. Pakarklytė).
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Susirašinėjimo suvestinė
6 lentelė
Institucija

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

2013 m.
iš viso

Gauta
Seimas,

Išsiųsta

Gauta

Išsiųsta

Gauta

Išsiųsta

Gauta

Išsiųsta

Gauta

Išsiųsta

2

1

1

2

2

–

–

2

5

5

prokuratūros

10

33

7

12

6

11

8

2

31

58

Teismai

1

2

2

1

–

1

–

–

3

4

policijos

2

6

4

4

5

3

9

4

20

17

Kitos

–

4

2

2

3

3

1

2

6

11

SODRA

2

-

1

–

3

2

2

1

8

3

LGGRTC

–

3

-

2

-

1

–

6

–

12

LR piliečiai

3

3

4

1

1

4

1

1

9

9

Užsienio

1

1

–

–

–

–

–

–

1

1

21

53

21

24

25

21

18

83

120

Vyriausybė

komisariatai

padaliniai

piliečiai
Iš viso

20

Pagrindinės tyrimų kryptys
(surinkta, susisteminta ir išanalizuota istorinė-archyvinė medžiaga, parengtos pažymos):
Trėmimai
Daugiausia tyrinėti 1948-05-22, 1951-10-02 ir 1952-01-23 SSSR valdžios organizuoti bei
vykdyti Lietuvos gyventojų trėmimai.
Nustatyti LSSR MGB pareigūnai ir kiti asmenys, prisidėję tremiant Bajerčių, Jokimaičių,
Reinartų, Bacevičių, Jablonskių, Balčių, Būdininkų, Riaubų, St. Ramanausko, P. Salicko,
T. Stundžienės, Bogdanovičių, A. Zinkevičių, R. Šinkūnų ir kt. šeimas. Tyrinėtos Počiobutų,
Balcevičių, Vincelių ir Stacevičių šeimų, iškeldinimo iš Vilniaus aps. Šumsko vls. aplinkybės.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato
kriminalinės policijos skyriaus pavedimu, surinkta archyvinė medžiagą apie Henriko Misiūno
dalyvavimą tremiant gyventojus.
Sovietų įvykdytos civilių gyventojų žudynės
Tirtos gyventojų žudynės Raseinių aps. Girkalnio vls. Graužų k.;
Atliktas tyrimas dėl galimo Z. Leikausko ir V. Jakubaičio šeimų išžudymo.
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LSSR MGB/KGB pareigūnų veikla, malšinant Nepriklausomybės siekius, ginkluotą
ir neginkluotą pasipriešinimą okupacijai.
Nustatyti LSSR MGB Veisiejų r. skyriuje dirbęs personalas, tirta Peršino, Zacharovo,
Logunovo, P. Kriučkovo, A. Markulio, J. Tamašausko veikla;
Nustatyti anketiniai duomenys, pareigos, tarnybos vietos LSSR MGB pareigūnų A. Lapino,
S. Oleiniko, M. Borisovo, S. Skokausko, P. Macenio, V. Audenio, M. Kržimovskio, F. Ščiukino,
B. Gusevo, A. Muravjovo, J. Trakimo, B. Igonino, N. Lagutino, N. Šabaldino, V. Talypino,
E. Eismunto, P. Kolgovo E. Baltino, R. P. Gudo, A. Rimkaus, Č. Rimkaus, M. Zacharovą A. Rašimą,
A. Prytkovą, M. Šumilovą, P. Kostiučiką, J. Jocį, D. Jocį, A. Šlandakovą, N. Šelovskį, V. Strailovą,
A. Suchovejų, F. Golubkiną, S. Bernikovą, V. Kapustiną, N. Šabaldiną, V. Suslovą, G. Suslovą,
P. Raslano šeimos narius ir kt.
Surinktą archyvinė medžiaga apie V. Pilelio, J. Marcinkevičiaus, R. Rainio, A. Vidzėno,
A. Stepučinsko, P. Maksimovo, I. Gavrilovo, I. Utkos, B. Januškausko ir kitų veiklą 1970–1990
metais.
Tyrinėta LSSR MGB agento P. Puodžiūno slap. „Mokytojas“ veikla.
Nustatytos L. Rubinės-Grigalavičiūtės įkalinimo aplinkybės.
Tęsiant LLKS Gynybos pajėgų vado A. Ramanausko suėmimo aplinkybių, žalojimo ir
kankinimo tyrimą, tyrinėta agentūrinėje byloje „Zakat“ naudota agentūra. Identifikuotos kelių agentų
tapatybės: „Jonas“ – K. Muzikevičius, „Liepsna“ – A. Kimbirauskas, „Petrauskas“ – J. Deksnys.
Nustatyti

duomenys

apie

partizanų

V. Abukausko,

J. Siručio,

V. Nemeikšio,

A. Lukaševičiaus persekiojimą sovietų represinių struktūrų pareigūnų, surinkti jų anketiniai
duomenys, išsiaiškinti likimai.
Artimųjų prašymų, nustatytas A. Bardausko ir jo artimumų likimas, surinkti archyviniai
duomenys apie jo rezistencinę veiklą.
Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pavedimu, surinkti archyviniai
duomenys apie A. Lapienienės persekiojimą sovietų okupacijos metais, bei V. Lapienio veiklą.
A. Lukausko uždarymo į Rokiškio psichiatrinę ligoninę (galimai politiniais motyvais).
Disidentų ir kitaminčių persekiojimas:
Tyrinėtas

F. N. Sadūnaitės

(galimai

prieš

ją

naudotos

specialiosios

priemonės),

L. Laurinsko, kunigo J. Zdebskio (galimai nužudytas), B. Gajausko, kunigo A. Svarinsko,
J. Z. Urbono, E. Šiugždos, P. Plumpos, O. Pranskūnaitės persekiojimas sovietų okupacijos metais.
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Sovietų mirties bausme nuteistųjų ir Tuskulėnuose palaidotų asmenų veiklos tyrimas:
Parengti informaciniai pranešimai apie J. Žerolį, J. Paškevičių, V. Žuką, B. Cvirką,
A. Karalių, B. Petrauską, V. Petrauską, J. Petrauską, A. Gerdvilį, J. Daškevičių, H. Lapševičių ir
V. Lapševičių.
Holokaustas ir kiti Antrojo pasaulinio karo meto įvykiai:
Tirta 2 bataliono nario V. Demenčiaus veikla Antrojo pasaulinio karo metais (parengta
istorinė-archyvinė pažyma „Lietuvių policijos 2-asis batalionas 1941–1944 m.“);
Apie holokausto tyrimus atsakant į paklausimą raštu informuota Teisingumo ministerija ir
Lietuvos Ambasada Izraelyje;
Rinkti, sisteminti ir analizuoti archyviniai bei bibliografiniai duomenys apie Pirčiupių k.
sudeginimą 1944-06-03.
Žūtys partizaninio karo metu:
Tyrimų pagrindu parengtas atsakymai paklausėjams dėl 1948-04-27 Lazdijų aps. Veisiejų
vls. Vytautų k. įvykdyto Andriuškevičių šeimos nužudymo, 1950 m. Troškūnų r. nužudytų
P. Murmoko ir jo šeimos 3 narių.
LSSR MVD OMON veiksmai 1991 sausio–rugpjūčio mėn.
Pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus
pavedimus, surinkti archyvinius duomenis apie omonininkų 1991-03-11 naktį sulaikytus ir
nuginkluotus LR VRM pareigūnus, 1991-03-18 naktį sulaikytus LR Aukščiausiosios tarybos deputatą
Krašto apsaugos departamento generalinį direktorių Butkevičių ir jo vairuotoją.
Tyrimo programa „Partizaninio karo Lietuvoje žmonių nuostoliai“ vykdymas
Tyrimas vykdomas naudojant aprašomąjį metodą; tikrinami įrašai duomenų bazėje, šalinami
netikslumai, renkami papildomi duomenys ir t. t. Chronologiškai tiriamasis laikotarpis apima 1944–
1954 metus.
I. Vaisiūnaitė nustatė ir aprašė Biržų aps. 32 naujų nužudymų atvejų, patikslino 249
aprašymus. Iš viso užfiksuota 778 asmenų nužudymai.
L. Mikelevičius nustatė ir aprašė Alytaus aps. 46 naujų nužudymų atvejų, patikslino 330
atvejų. Iš viso užfiksuota 698 asmenų nužudymai.
G. Savičius nustatė ir aprašė Tauragės aps. 152 naujų nužudymų atvejų, patikslino, 215
atvejų. Iš viso užfiksuota 428 asmenų nužudymai.
L. Mikelevičius parengė straipsnį „Partizanų baudžiamoji praktiką Varėnos krašte 1944–
1952 m.“ publikavimui žurnale „Genocidas ir rezistencija“ 2013 m. Nr. 1.
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KGB veiklos viešinimas
Pagal „Agentų registracijos žurnalą“ ištirta ir parengta viešinimui informacija apie 440
agentų veiklą.
Iš archyvinių bylų atrinkta ir paruošta publikavimui internetinėje svetainėje „kgbveikla.lt“
665 dokumentai.
Nustatyti bei įvesti į skaitmenines laikmenas duomenis apie 454 agentus ir informatoriai.
„Atmintis, atsakomybė ateitis“ fondo bylų tvarkymas
Suarchyvuota 770 Vokietijos fondo bylų.
Komandiruotės
2013-03-07 Kaunas (R. Narvydas, A. Tumavičius) – dirbta Karo muziejaus fonduose,
Kauno aps. Archyve;
2013-03-28 Ukmergė (R. Narvydas), iš V. Pupšio gauta istorinė-dokumentinė medžiaga;
2013-10-03– 10-05 – Rusijos Pskovo sr. (R. Narvydas), dalyvauti lietuvių karių palaikų
perlaidojimo iškilmėse (parengta publikacija, Genocidas ir rezistencija, 2013, Nr. 2);
2013-10-28–10-30– į Lenkijos Varšuvos m. (R. Narvydas), dalyvauti bendros darbo grupės
posėdžiuose;
2013-12-06 – į Alytaus r. Žvirgždėnų k. ir Varėnos r. Pirčiupių k. (R. Narvydas).
Kita veikla
Lenkijos IPN grupės priėmimas: darbo posėdžiai dėl bendrai rengiamo dokumentų leidinio,
IPN išleistų knygų pristatymas, R. Narvydas organizavo svečių išvyką į Kauną (aplankytas Karo ir
IX forto muziejai, pogrindinė spaustuvė „ab“).
D. Balkytė (2013-02-22 ir 2013-03-25) ir A. Tumavičius (sausio mėn.) kaip specialistai
dalyvavo nagrinėjamų baudžiamųjų bylų dėl okupuotos Lietuvos civilių gyventojų trėmimų teismo
posėdžiuose.
D. Balkytė kaip liudytoja-specialistė 2013-04-03 dalyvavo Vilniaus apygardos teisme
nagrinėjamos baudžiamosios bylos dėl okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimo posėdyje.
R. Narvydas kaip liudytojas 2013-08-21 dalyvavo Kauno apygardos teisme nagrinėjamos
baudžiamosios bylos dėl okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimo, kurioje teisimas P. A. Maknevičius,
posėdyje.
V. Pakarklytė

kaip

liudytoja

2013-09-16

dalyvavo

Klaipėdos

apygardos

teisme

nagrinėjamos baudžiamosios bylos dėl okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimo, kurioje teisimas
H. Vaigauskas, posėdyje.
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R. Narvydas 2013-09-16 buvo Telšių r. Kegų k. dėl paminklo, skirto „buržuazinių
nacionalistų“ nužudytiems keturiems asmenims. 2013-09-25 parengtas atsakymas Telšių r.
savivaldybės merui V. Kleivai „Dėl kautynių 1947-05-05 Kegų k.“ (Nr. 35R-345).
R. Narvydas lankė valstybės tarnautojų mokymus: „Valstybės tarnautojų atrankos
(egzamino žodžiu) metodika”, „Teisės aktų teisinės technikos pagrindai“, „Strateginio veiklos plano
rengimas ir jo įgyvendinimo stebėsina“, „Programų, asignuojamų iš valstybės biudžeto, vertinimas“.
Surinkta medžiaga apie partizaną S. Virganavičių 2013-07-19 paskelbta laikraštyje „Trakų
žemė“: A. Lesys, J. Niūniavaitė-Lesienė „Aukštadvario valsčiaus partizanas Stasys Virganavičius“.
Archyvinės analizės ir informacijos, Rezistentų dokumentų rengimo
bei Nukentėjusių asmenų dokumentų rengimo grupės veikla
Komisijos posėdžiuose išnagrinėtų bylų ir pretendentams suteiktų teisinių statusų skaičiai
2009–2013 metais rodo nuoseklią veiklos mažėjimo tendenciją:
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

Išnagrinėta bylų

2828

1622

1228

1278

1083

Suteikti statusai

2388

1348

1013

1107

874
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3 PRIEDAS

MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI
ARCHYVINIAME VARDYNŲ SKYRIUJE
Naujos informacijos suvedimas į Vardyno duomenų bazę (DB) iš :
7 lentelė

DARBUOTOJO PAVARDĖ

10

8

134

688

1630 1563

4333

18

25

80

55

76

295

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

2.

Iš tremties bylų, asm.

3.

Partizanų katalogo ir kitų
skyrių duomenų apie
partizanus, vnt.

37

Iš gautų anketų, asm.

117

4.
5.

6.

Sutikrinti duomenys DB
su šaltiniais, netikslumų ir
klaidų paieška
programiškai ir vizualiai,
asm.

Konvertuoto spausdinto
teksto skaitymas ir
korektūra DB, psl.

452

47

5132

3947

4417 5438

807

634

1056

851

D. Lenkutienė

116

1.

N. Vijeikienė

V. Urbonaitė

ATLIKTI DARBAI

V. Maskaliūnienė

Nr.

J. Kasperavičienė

Eil.

Iš viso
asmenų

14 314

1327

4675
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Duomenų patikslinimas, papildymas
Vardyno I, II, III tomų DB:
8 lentelė

Eil.
Darbuotojas

Patikslinta, įvesta, asm.

1.

J. Kasperavičienė

524

2.

V. Urbonaitė

496

3.

N. Vijeikienė

561

4.

V. Maskaliūnienė

571

Nr.

Tremties ir Lietuvos vietovių paieška žinynuose ir žemėlapiuose,
koregavimas Vardyno DB klasifikatoriuje

9 lentelė
Eil.
Nr.

Darbuotojas

Paieška, vnt.

Įvedimas į klasifikatorius, vnt.

1.

J. Kasperavičienė

27

113

2.

V. Urbonaitė

43

113

3.

N. Vijeikienė

18

109

4.

V. Maskaliūnienė

42

96

Informacija iš baudžiamųjų, operatyvinių, agentūrinių,
Rezistentų teisių komisijos bylų ir BBK:
10 lentelė

Darbuotojas

Išnagrinėta
baudž. bylų
vnt. (arch.
vnt.)

Išrinkti duomenys
įkalintiems,
partizanams vnt.,
sąrašų kopijos psl.

Tikrinta
BBK, vnt.

V. Basanavičiūtė

260 (696)

500+298 partiz.

513

R. Dževeckaitė

56 (167)

98+30 partiz.

104

V. Sasnauskaitė

52 (136)

150+79 partiz.
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Iš
Rezistent
ų teisių
komisijos
bylų, vnt.

Agentūrinės/
operatyvinės
bylos,
informaciniai
vienetai, vnt.
kopijos, psl.

140

-/99/4311

75

89+3 partiz./ 12
psl.
253+29 partiz./40
psl.

V. Vosyliūtė

22 (51)

V. Žilinskienė

149 (460)

V. Ramanauskienė

1(1)

V. Urbonaitė

41

72

P. Banevičius

51(146)

52+16partiz./2 psl.

76

72

84(86)//4181(4120)

E. Mincevičienė*

10

24

-/62
559 bylų
1770 kopijų

14613 lapų

*Darbuotoja tikrino bylas, vadovaujantis Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies
ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2007-06-13 nutarimu Nr. 579.

4 PRIEDAS

TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Buvo

rengiami

bendradarbiavimas,

tarptautiniai

leidžiant

bendrus

projektai,
leidinius,

vykdomas

tarpinstitucinis

dalyvaujant

tarptautinėse

ir

tarptautinis

konferencijose,

seminaruose ir kitose veiklose, tiriant sovietinio ir nacistinio režimų nusikaltimus ir pasipriešinimą
okupacijoms bei siekiant įamžinti ir atminti totalitarinių režimų aukų atminimą.
Tarptautiniai projektai, bendri moksliniai tyrimai ir leidiniai:
Parengtas tarptautinis projektas „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“
paramai gauti pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ ketvirtą veiksmą „Gyva Europos
atmintis“. Projektas bus vykdomas. Projekto organizatorius Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras. Jis bus įgyvendintas 2014 m. sausio mėn–2015 m. su birželio mėn. Su 6-iais oficialiais
partneriais: Šilutes rajono savivaldybės administracija, Šilutės muziejumi, Šilutės Vydūno gimnazija,
Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyriumi, Macikų socialinės globos namais, Antrojo pasaulinio karo
muziejumi Gdanske (Varšuva, Lenkija). Projektą įgyvendins ir dalyvis – Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas.
Rengta knyga „Pabėgimai į Vakarus“, vykdant LGGRTC ir Lietuvos kariuomenės bendrą
projektą „Bandymai prasiveržti pro geležinę uždangą“.
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Plečiamas bendradabiavimas su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) rengiant parodas ir
publikuojant archyvinius dokumentus apie lietuvių ir lenkų pokario pasipriešinimo judėjimą. Kartu
su IPN rengta ir LR Seimo parodų galerijoje atidaryta paroda „Internuotieji lenkai Lietuvoje 1939–
1940 m.“ Rengtas dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas
1939–1991 m.“ I tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“
2013 m. buvo vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas organizuojant visuomenei
aktualias konferencijas, edukacinius ir kitus renginius. 8 skyriaus darbuotojai dalyvavo 29-ių
konferencijų ir seminarų darbe bei renginiuose su 34 pranešimu.
Buvo suorganizuotos 3 konferencijos: balandžio 29 d., minint Lietuvos šviesuolių įkalinimo
Štuthofo koncentracijos stovykloje 70-metį, kartu su LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos
departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi surengtas forumas-minėjimas
„Įkalinti „Dievų miške“, kuris vyko LR Seimo Konferencijų salėje; gegužės 29 d., minint 1948 m.
gegužės 22–23 d. trėmimo 65-ąsias metines, kartu su LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos
departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi surengė forumą-minėjimą
„Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“, kuris vyko LR Seimo Konferencijų salėje; rugsėjo 12 d. LR
Seime kartu su LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir
atminimo įamžinimo skyriumi suorganizuota tarptautinė konferencija „Antinacinė rezistencija ir nacių
bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“.
Dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir renginiuose: Zalcburgo universitete (Austrija)
susitikime su universiteto žydų kultūros istorijos centro ir žydų religinės bendruomenės nariais bei
Zalcburgo (Austrija) Aukštojoje pedagoginėje mokykloje studentams ir dėstytojams vykusiame seminare
„Hitlerio-Stalino paktas ir jo padariniai Lietuvai XX a. antroje pusėje“; konferencijoje “Need to Know III:
Them vs. Us. Image of the Enemy” („Reikia žinoti III: Jie prieš mus: priešo įvaizdis“), Visbis, Švedija.
Dalyvauta Užsienio reikalų ministerijos, Teisingumo ministerijos ir LGGRTC organizuotuose
renginiuose, skirtuose Europos totalitarinių režimų aukų atminimo dienai paminėti.
Dalyvauta LGGRTC ir Lietuvos institucijų organizuotose konferencijose bei seminaruose:
LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai sukurti
tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“; Lietuvos Seime vykusiame forumeminėjime „Įkalinti „Dievų miške“, skirtame 1943 m. nacių suimtiems ir Štuthofo konclageryje
įkalintiems Lietuvos šviesuoliams atminti; LR Seime vykusiame Vilniaus geto likvidavimo 70-čio
minėjime; Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti seminare Kėdainiuose; Rokiškio krašto muziejuje vykusioje konferencijoje „Visi kartu
atstatykime paminklą laisvei!“; LAF Vilniaus karinio štabo 72-ųjų žūties metinių minėjime; Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vykusioje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos XIX–XX a.
nacionalinė kariavimo patirtis: sisteminė-kiekybinė analizė“; Kaune Vytauto Didžiojo universiteto
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Socialinių mokslų fakulteto, Igarkiečių brolijos, Kauno Panemunės senelių namų organizuotoje
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Tremties istorinė ir socialinė atmintis: asmens patirties
perspektyva“;Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos tyrimų centro organizuotoje tarptautinėje,
tarpdisciplininėje konferencijoje „Regionas laisvės kovose: istorija ir atmintis“; Lietuvos istorijos
instituto organizuotoje konferencijoje „Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.: režimas ir visuomenė“;
Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities rinktinės jaunųjų šaulių stovykloje Pabradėje; Vilniaus
universiteto ir Šaulių studentų korporacijos Saja organizuotoje konferencijoje „Partizanai: valstybė,
karas, atmintis“;1948 m. tremties minėjimuose LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje
Be mokslinių pranešimų Lietuvos muziejuose, bibliotekose, mokyklose ir gimnazijose buvo
viešinami istoriniai tyrimai ir LGGRT Centro leidiniai. Buvo rengiami leidinių pristatymai Lietuvos
visuomenei: „Kupiškio krašto partizanai. 1944–1953 m. dokumentinė kronika“„Vyčio apygardos
partizanų vadas Danielius Vaitelis-Briedis“ Kupiškyje, Anykščių r. Trakinių k., Kaune, Panevėžyje.
Departamento darbuotojai taip pat dalyvavo tarptautinių darbo grupių ir institucijų veikloje:
Lietuvos ir Rusijos istorikų komisijoje bei Tarptautinėje komisijoje nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Dalyvauta susitikimuose su Lenkijos, Latvijos, Estijos,
JAV, Vokietijos, Vengrijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos specialistais, diplomatais ir
politikais. Buvo tęsiamas ir plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas: su Estijos nacionaliniu
muziejumi, Latvijos valstybiniu archyvu, Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN), Karta (Lenkija),
Totalitarinių režimų studijų institutu Čekijoje, 1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutu,
Ukrainos tyrimo institucijų atstovais. Tarptautiniai kontaktai yra palaikomi nuolat – keičiantis
informacija, dokumentine medžiaga, organizuojant bendras konferencijas, palaikant kitus dalykinius
kontaktus.

Tęsti

ryšiai

su

Baltijos

šalių

atstovais

rengiant

internetinę

svetainę

www.kgbdocuments.eu, vykdyta dokumentų paieška ir atranka.
KONFERENCIJŲ PROGRAMOS
Forumo-minėjimo
„Įkalinti „Dievų miške“,
skirto 1943 m. nacių suimtiems ir Štuthofo koncentracijos stovykloje įkalintiems
Lietuvos šviesuoliams atminti,
PROGRAMA
2013 m. balandžio 29 d. 13.00 val. LR Seimo Konferencijų salė
Pirmininkauja dr. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas, ir Marius
Mikalajūnas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas
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Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininko, Seimo nario dr. Arvydo Anušausko
sveikinimo žodis

13.10–13.25 val.
Antinacinė rezistencija ir auka Štuthofe
Pranešėjas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento vyriausiasis specialistas Stanislovas Buchoveckas

13.25–13.40 val.
Lietuvių antinacinė spauda ir jos leidėjai 1941–1944 m.
Pranešėjas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys
13.40–13.55 val.
Gyvenimo, kaip vertybės, pajautimas prie Štuthofo vartų
Pranešėja – Mykolo Romerio universiteto profesorė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
13.55–14.10 val.
Beprasmiško likimo prasmė Balio Sruogos „Dievų miške“
Pranešėjas – lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Marius Mikalajūnas
14.10–14.40 val.
Prisiminimai, komentarai
Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio Vladislovo Telksnio
Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio Rapolo Mackonio dukros rašytojos Birutės Mackonytės
14.40–15.15 val.
Diskusijos pasisakymai

Forumo-minėjimo
„Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“,
skirto 1948 metų masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams atminti,
PROGRAMA
2013 m. gegužės 29 d. 11.00 val.
LR Seimo Konferencijų salė
Pirmininkauja dr. Kristina Burinskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji
specialistė, ir Marius Mikalajūnas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas
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Seimo Pirmininko pavaduotojos Irenos Degutienės sveikinimo žodis
11.10–11.30 val.
Tarp praeities ir dabarties: atmintis apie 1948 m. trėmimus
Pranešėjas – Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininkas, Seimo narys dr. Arvydas
Anušauskas

11.30–12.00 val.
Trėmimai – Sovietų Sąjungos represinė politika
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė
Burauskaitė
12.00–12.30 val.
Mokytojo kelias tremtyje
Pranešėjas – „Lapteviečių“ brolijos atstovas Jonas Puodžius
12.30–13.00 val.
Kavos pertrauka

13.00–13.20 val.
1948 metų tremties vietos dabar
Pranešėjas – ekspedicijų į tremties vietas organizatorius ir vadovas Gintautas Alekna
13.20–13.40 val.
1948 metų trėmimo operacija „Vesna“ slaptuose vykdytojų dokumentuose ir autentiškuose tremtinių
atsiminimuose
Pranešėja – Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė
13.40–14.00 val.
Nenugalėta tremtinių dvasia: 1948 metų tremtinių pastangos išsaugoti tautinę savastį
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Archyvinio vardynų skyriaus vedėja
Rita Godliauskienė
Renginio metu tremtinių prisiminimus skaitys Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Jūratė Vilūnaitė
14.10–14.30 val.
Pasisakymai:
Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus vedėjas dr. Česlovas Laurinavičius
Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Vitalija Stravinskienė (Ilgevičiūtė)
14.30–15.00 val.
Diskusijos
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Tarptautinės konferencijos
„Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius
Baltijos šalyse 1941–1944 metais“
PROGRAMA
2013 m. rugsėjo 12 d. 10.00 val.
LR Seimo Konferencijų salė
Pirmininkauja: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas dr. Algirdas Jakubčionis ir Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė
10.00–10.10 val.
Seimo nario, Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininko dr. Arvydo Anušausko
sveikinimo žodis
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės
sveikinimo žodis

10.10–10.30 val.
Lietuvių antinacinė rezistencija 1941–1944 m.
Dr. Arūnas Bubnys (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius)
10.30–10.50 val.
Lietuviškojo SS legiono formavimo nesėkmės priežastys (1943 m.)
Alfredas Rukšėnas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius)
10.50–11.10 val.
Žmogiškojo orumo įprasminimas nacių okupacijos sąlygomis
Prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė (Mykolo Romerio universitetas, Vilnius)
11.10–11.30 val.
Lietuvių antinacinės rezistencijos fragmentas: generalinis tarėjas Germantas (Pranas Meškauskas) kaip
Konradas Valenrodas
Stanislovas Buchaveckas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius)
11.30–11.50 val.
Diskusijos, klausimai, pasisakymai

11.50–12.30 val.
Kavos pertrauka

81

Pirmininkauja: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto
direktorius dr. Gintautas Surgailis

12.30–12.50 val.
Nacionalinė opozicija Estijoje vokiečių okupacijos metais (1941–1944)
Dr. Indrek Paavle (Estijos istorinės atminties institutas, Talinas)
12.50–13.10 val.
Latvijos SS savanorių legiono formavimas: tarp rezistencijos ir kolaboravimo
Dr. Uldis Neiburgs (Latvijos okupacijos muziejus, Ryga)

13.10–13.30 val.
Lenkų mobilizacija į vermachtą vokiečių okupuotose lenkų žemėse Antrojo pasaulinio karo metais
Prof. Ryszard Kaczmarek (Silezijos universitetas, Katovicai, Lenkija)

13.30–13.50 val.
Pronacistinių ginkluotų formuočių problema Baltarusijos istoriografijoje
Doc. dr. Galina Jakovleva (Vitebsko P. M. Mašerovo valstybinis universitetas, Baltarusija)

13.50–14.30 val.
Diskusijos, klausimai, pasisakymai

ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR RAŠTŲ VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS,
VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS IR
PRIVATIEMS ASMENIMS PARENGIMAS

1.

Valstybinei lietuvių kalbos komisijai dėl Ježio Dombrovskio veiklos Vilniaus krašte;

2.

S. Gudžinskienei dėl duomenų apie Matusevičių Ivaną Francevičių;

3.

L. Janulaičiui dėl duomenų apie partizaną Julių Juodį;

4.

J. Žakauskienei dėl duomenų apie Petro Migausko kalinimą;

5.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl atminimo ženklų pastatymo

Kėdainių mieste ir Sosių miške;
6.

V. Zaborskei dėl Ukmergės žydų genocido 1941 m. vasarą ir rudenį;

7.

LR Prezidentei dėl visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo vietos 1949 m.;

8.

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštajam skyriui dėl

leidinio „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“ tikslo turinio ir pobūdžio;
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9.

Kultūros paveldo departamento direktoriui V. Kačinskui „Dėl istorinių-archyvinių

duomenų apie Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybą Radviliškio r.“;
10.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio

padalinio vedėjui A. Miliui dėl informacijos apie visuomenės veikėją Andrių Bulotą;
11.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio

padalinio vedėjui A. Miliui dėl informacijos apie Kalvarijos r. sav. Smalninkų k. esančias kapines;
12.

E. Skritulskiui istorinis tyrimas dėl sovietinės simbolikos;

13.

Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos

komisariatui dėl duomenų apie Lietuvos gyventojų trėmimus;
14.

A. Hildebrandt apie Lietuvos gyventojų pabėgimus į Vakarus;

15.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos marijampolės teritoriniam

padaliniui dėl papildomos informacijos apie 1941 m. liepos 9 d. Kalvarijos sav. ant Orijos kalno
sušaudytus asmenis;
16.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo tarybai dėl partizanų

bunkerio;
17.

LR Kultūros ministerijai dėl Paneriuose 1941–1944 m. nužudytų žmonių skaičiaus;

18.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo tarybai dėl istorinių-

archyvinių duomenų apie Gūbrių, Derkintų, Užlankių ir aplinkiniuose kaimuose gimusių ir žuvusių
partizanų;
19.

V. Kokankai dėl istorinių duomenų apie vokiečių okupaciją Lietuvoje;

20.

Šakių rajono tremtinių sąrašas pagal I-IV tomus (MS Excel failas);

21.

Ramygalos valsčiaus nukentėjusiųjų sąrašas pagal I tomą (MS Excel failas);

22.

Subatėje žuvusių partizanų sąrašo tikslinimas;

23.

Kauno rajono tremtinių statistika;

24.

Radviliškio rajono ir apskrities tremtinių statistika.;

25.

1949 metų tremties statistika;

26.

Permės sr. Belojevo rajono tremtinių ir mirusių tremtyje sąrašas (MS Excel failas;

27.

Kolymos kalinių sąrašas (MS Excel failas);

28.

Tadžikijos, Komijos tremtinių statistika;

29.

Raseinių, Jurbarko, Kelmės, Širvintų rajono tremtinių statistika;

30.

Sol Ileco kalinių sąrašas ir duomenys (MS Excel failas) – 139 įrašai.

31.

Petropavlovsko kalinių sąrašas ir duomenys (MS Excel failas) – 79 įrašai;

32.

Kazachijos kalinių sąrašas iš II tomo knygos ir duomenys (MS Excel failas) – 4082

33.

Vokiečių tautybės tremtinių sąrašas iš I tomo knygos (MS Excel failas) – 19 įrašų;

įrašai;
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34.

Tadžikijos tremtinių sąrašas ir duomenys (MS Excel failas) iš II tomo – 887 įrašai;

35.

Kengyro sukilimo dalyvių sąrašas (MS Word failas) – 170 asm.;

36.

Ukmergės rajono politkalinių ir tremtinių statistika (MS Excel failas);

37.

Kengyro sukilimo dalyvių biografijos (MS Word failas) –30 asm.

38.

D. Suchockiui dėl informacijos apie Merkinės miestelio puolimą 1945 m. gruodžio

39.

J. Misevičiui dėl duomenų apie 1941 m. sušaudytus asmenis;

40.

J. Verbickienei dėl duomenų apie bausmes už žydų gelbėjimą;

41.

R. Croucher dėl 1992 m. LR Seimo priimto įstatymo „Dėl atsakomybės už Lietuvos

15 d.;

gyventojų genocidą“ taikymo;
42.

Seimo narės R. Juknevičienės padėjėjai I. Pociūtei-Levickienei dėl informacijos apie

atstatytą bunkerį Šilų miške;
43.

Oskar van der Wal dėl informacijos apie 1944–1953 m. Lietuvoje vykusį ginkluotąjį

pasipriešinimą.
Atsakymus rengė A. Bubnys, A. Rukšėnas, E. Jankauskienė, S. Buchaveckas, O. Daniūniėnė,
D. Butkutė, R. Staveckaitė-Notari, V. Tininis, M. Kareniauskaitė, D. Juodis, R. Godliauskienė.
Rengiant mokslinius straipsnius ir istorinius atsakymus Lietuvos ypatingajame archyve buvo
peržiūrėta: KGB dokumentų fonde: agentūrinio-operatyvinio darbo medžiaga – 1760 bylų, 1269
baudžiamosios, LKP dokumentų skyriuje – 250, VRM dokumentų skyriuje 186 bylos. Lietuvos
centriniame valstybės archyve – 527 archyvinės bylos. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos
rankraščių skyriuje – 5 bylos; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių
skyriuje – 171 bylų, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne – 5, Vilniaus
universiteto archyve Istorijos fakulteto fondo – 30 bylų.
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5. PRIEDAS

MEMORIALINIO DEPARTAMENTO VEIKLOS REZULTATAI
Memorialinio departamento veikla vykdoma vadovaujantis LGGRT centro 2013–2015 m.
strateginiu veiklos planu ( patvirtinta LGGRT centro generalinio direktoriaus 2013 m. kovo mėn.
26 d. įsakymu Nr. 1V-36) ir 2013 m. sausio mėn. 7 d. LGGRT centro generalinio direktoriaus
įsakymu Nr. 1V – 2 patvirtintais metiniais veiklos planais.
1.

Sausio 24 d. dalyvauta LR Vyriausybės Ministro Pirmininko tarnyboje vykusiame

pasitarime, vadovaujamame Ministro Pirmininko kanclerio Algimanto Mačiulio, dėl atitinkamų teisės
aktų, su rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikais susijusiems
klausimais reglamentuoti, projektų rengimo. Pasitarimui buvo parengta LGGRT centro pozicija.
Dalyvauta šiuo tikslu LR Aplinkos ministerijos sudarytos darbo grupės veikloje (Ministro Pirmininko
2013 m. balandžio 4 d. potvarkiu Nr. 126 „Dėl darbo grupės sudarymo“). Darbo grupė parengė LR
žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIIP1076. Dalyvauta 2013 m. gruodžio 18 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komitete projekto svarstyme.
2.

Įgyvendinant Vilniaus geto atminimo metų minėjimo 2013 m. priemonių planą,

patvirtintą LR vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 356, buvo įgyvendinta 23 priemonė
t. y. Įrengtas ekspozicinis – informacinis stendas vitrina „Vilniaus geto istorija (1941–1943)“
Vilniuje, Didžioji g. 17/1 ( 2013m. rugsėjo mėn. 20 d.).
3.

Įgyvendinant Atminties puoselėjimo 2013 m. priemonių planą patvirtintą LR

Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 357, buvo įgyvendinta 2 priemonė t.y. įrengta ant
buvusių SSRS saugumo rūmų fasado Kaune, Vytauto per. 91/14, atminimo lenta 1940–1941 metų ir
1944–1990 metų kovotojams už Lietuvos laisvę, taip pat 1972 metų jaunimo antisovietinio
pasipriešinimo organizatoriams ir dalyviams.
4.

Įgyvendinant Atminties puoselėjimo 2013 m. priemonių planą patvirtintą LR

Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 357, 4 priemonė dalyvauta LGGRT centro
generalinio direktoriaus įsakymu 2013m. rugsėjo 9 d. Nr. 1V-83 „Dėl veikiančių tremties ir
rezistencijos muziejinių vienetų ir atkurtų partizanų slėptuvių būklės ir jų veiklos optimizavimo
galimybių studijos parengimo“ sudarytoje ekspertų grupės veikloje.
5.

Teikti siūlymai dėl buvusių KGB rūmų Vilniuje panaudojimo pažintiniams,

švietėjiškiems ir patriotinio ugdymo tikslams. Šiems klausimams spręsti siūlyta LR Vyriausybėje
sudaryti darbo grupę. Dalyvauta 2013 m. gegužės 30 d. LR Vyriausybės kanceliarijoje
organizuotame pasitarime svarstant klausimus susijusius su buvusių KGB rūmų ( Gedimino per. 40,
Vilniuje) memorialo koncepcijos kūrimu. Parengti ir pristatyti pasiūlymai LR Seimo Pasipriešinimo
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okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusiųjų asmenų teisių ir reikalų komisijai,
Visuomeninės tarybos nariams.
6.

Teiktos pastabos ir pasiūlymai Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo

koncepcijai.
7.

Ieškota sprendimų pirmosios sovietų okupacijos ir teroro aukos Pasienio policijos

Alytaus baro 6 rajono Ūtos sargybos viršininko Aleksandro Barausko (1899–1940) dėl atminimo
įamžinimo. Šiuo klausimu dalyvauta tarpžinybiniame pasitarime š.m. rugsėjo 5 d. LR Vyriausybės
kanceliarijoje, inicijuota A.Barausko sodybos apžiūra Ūtos kaime, su nekilnojamo turto agentūros
„Jonaras“ atstovais

aptartos galimybės įsigyti sodyba, inicijuotas sodybos rekonstravimo ir

pritaikymo muziejinei- edukacinei veiklai sąmatos rengimas, svarstyti alternatyvūs įamžinimo
variantai.
8.

Vykdant 1992-06-09 nutarimą Nr. 446 „Dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų

okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo“ inicijuoti žuvusių partizanų perlaidojimo
klausimo sprendimai Zervynų–Palkabalio miške Varėnos raj. (palaikai palaidoti Perlojos bažnyčios
šventoriuje), Ignalinos raj. Kazitiškio seniūnijoje Miškiniškių kaime palaikų ekshumavimo ir
perlaidojimo. Dalyvaujama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
2013 m. gruodžio mėn 4 d. Nr. NR.V2-835 „Dėl Ignalinos rajono rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų
okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo komisijos sudarymo“
darbe. Dalyvauta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl Kauno miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. A-2133 „Dėl Kauno
miesto savivaldybės rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvoje okupacinių režimų metu, palaikų
perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo“ komisijos darbe. Spręsti VII forto 1941 m. užkasimo
vietų klausimai.
9.

Dalyvauta LR Kultūros ministerijos LR valstybės atmintinų dienų ir istorinių datų

minėjimo ekspertų komisijos darbe.
10.

Vykdytos Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių

paminklų priežiūros tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 1.4.1 ir 1.4.2.
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6 PRIEDAS

EDUKACINĖ IR MUZIEJINĖ VEIKLA
EDUKACINĖ VEIKLA:
Vyr. edukologė Ž. Šidagytė pravedė edukacinius užsiėmimus:
2013-03-06 „Sovietų kalėjimai, lageriai ir tremtys: skiriamieji bruožai“ Visagino
„Verdenės“ gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Tarp vakar ir šiandien“.
2013-06-04 Juozo Tumo Vaižganto progimnazijoje Radviliškyje dviems moksleivių
grupėms pravedė edukacinį užsiėmimą „Vaikai tremtyje“, demonstravo dokumentinį filmą „1941 m.
tremtis vaikų akimis“;
2013-07-09 Lietuvos kariuomenės centriniame poligone Pabradėje jauniesiems šauliams
pravedė edukacinį užsiėmimą „Sovietų kalėjimai, lageriai ir tremtis: skiriamieji bruožai“;
2013-08-04 dalyvavo edukacinių programų mugėje „Visokių gudrysčių mokinu, ale tu
kalbu, kokiu patsai šneku“ Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Mugės dalyviams pravedė edukacinį
užsiėmimą „Sovietų kalėjimai, lageriai ir tremtis: skiriamieji bruožai“;
2013-09-17 Šiaulių r. Kužių vidurinėje mokykloje pristatė edukacinę programą „Atverta
istorija“;
2013 m. kovo 27 d. ir rugsėjo 25 d. organizavo Ariogalos gimnazijos moksleivių ir
mokytojų susitikimus su LGGRTC Genocido aukų muziejaus darbuotojais. Ariogalos gimnazijos
moksleiviams, pasirinkusiems modulį „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m.“ buvo parengtas ir
pristatytas pranešimas „Lietuvos partizanų spauda“. Mokiniai pristatė vasaros atostogų metu atliktą

užduotį – suregistravo Ariogaloje ir jos apylinkėse pastatytus paminklus ar įamžinimo vietas, skirtas
laisvės kovotojams pagerbti. Užduoties medžiaga perduota CD kompaktinėje plokštelėje.
Ž. Šidagytė parengė išsamią anketą apie muziejaus edukacinę programą „Atverta istorija“,
skirtą Tarptautinio projekto “Inside Out”, kurio pagrindinis tikslas – sukurti europinį informacinį
tinklą apie vykdomas edukacijas ES muziejuose, švietimo įstaigose ir pan. vykdytojams. Projekto
atsakingasis vykdytojas Lietuvoje – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus;
GAM Istorijos sk.vedėja, vyr. edukologė Ž. Šidagytė, Tuskulėnų rimties parko memorialinio
komplekso vedėja D. Lauraitienė ir vyresn. Edukologė dalyvavo III-ioje mokyklų įrangos ir mokymo
priemonių parodoje Mokykla 2013 „Ieškoti, atrasti, išdrįsti“. Ir pravedė edukacinius užsiėmimus
„Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos“ ir „Tremties ir kalinimo vietų geografija Sovietų
Sąjungoje“.
Muziejininkų-pedagogų forume LGGRTC darbuotojai pristatė LGGRTC Genocido aukų
muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vykdomą edukacinę programą
„Atverta istorija“;
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Atnaujinti edukaciniai užsiėmimai „Partizanų karinė organizacija: 1944–1953 m.“, „Laisvės
kovotojų kasdienybė: kova už laisvę ir būvį“, „Tremties ir kalinimo vietų geografija Sovietų
Sąjungoje“, „Ieškojom šviesos tamsos karalystėje“.
Renginių dalyviams – moksleiviams, mokytojams, jų tėveliams platinti Centro leidiniai.

MUZIEJINĖ VEIKLA
Rinkinių komplektavimas, tyrimas, apskaita ir priežiūra
Įsigyta naujų eksponatų – 3081 vnt.;
Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 3210 vnt.
Iš jų: Gaunamų eksponatų rankraštinę knygą (GEK) – 1525; kompiuterinę eksponatų
apskaitos programą (GAM) – 1685;
Įrašyta į rankraštines inventorines knygas pagrindinio fondo eksponatų – 406 vnt.;
Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta eksponatų – 2146 vnt. Iš jų: 1685 vnt.
pagrindinio, 461 vnt. pagalbinio fondo;
Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta suinventorintų iki 1999 m. eksponatų –
408 vnt. (į pagrindinį fondą);
Suskaitmeninta muziejaus eksponatų – 1174 vnt. (3401obj.);
Reprodukuota muziejaus Daiktų rinkinio (Partizaninio rinkinio) eksponatų – 50 vnt.
(112 obj.);
Perduota Lietuvos ypatingajam archyvui nuolatiniam saugojimui muziejuje saugotų
archyvinių dokumentų – 81 vnt.;
Atrinkti ir perduoti konservavimui archeologinių tyrimų metu buvusio Dainavos apygardos
Kazimieraičio rinktinės Genio būrio partizanų bunkerio vietoje rasti radiniai – 410 vnt.;
Ekspozicijos ir parodų rengimas bei pristatymas:
LGGRTC pastato lange įrengta ekspozicinė-informacinė vitrina „Vilniaus getas 1941–
1943“;
Padaryta paroda (trys stendai 100х100 cm) „Sušaudytoji vyriausybė“, skirta 1942 m.
Sverdlovske (dab. Jekaterinburge) sušaudytiems buvusiems Nepriklausomos Lietuvos ministrams
pagerbti;
Parengtas informacinis stendas apie J. Jakavonio sodyboje Kasčiūnų k. (Varėnos r.) esantį
rekonstruotą partizanų bunkerį;
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Muziejaus ekspozicijose pakeisti informaciniai ženklai, aprašai, kita pasenusi informacija,
iš viso 38 vnt.:
Parodų eksponavimas GAM konferencijų salėje:
Nuo 2013-01-11 iki 2013-02-04 Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija“ dalyvių piešinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai;
Nuo 2013-02-07 iki 2013-04-07 paroda „2012 m. Laisvės premijos laureatas Antanas
Terleckas“;
Nuo 2013-04-10 iki 2013-05-12 paroda „Armėnų genocidas“;
Nuo 2013-05-18 iki 2013-06-30 filatelisto J. Urbono paroda „Sibiro laiškai“;
Nuo 2013-07-31 iki 2013-08-20 paroda „Atgimimo mitingai. Žvilgsnis iš kitos barikadų
pusės“;
Nuo 2013-08-21 iki 2013-09-01 „Išsaugota tiesa: Lietuvos partizanų Vytauto apygardos
Lokio rinktinės dokumentai ir fotografijos, 1944–1958“;
Nuo 2013-09-05 iki 2013-10-02 „Vilniaus geto afišos“;
Nuo 2013-10-16 iki 2013-12-30 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 25-mečiui
skirta fotografijų paroda „Nuo 1988 metų iki 2013 metų. Veiklos foto akimirkos“;
Kilnojamųjų parodų eksponavimas:
„Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
Biržų „Saulės“ gimnazijoje;
Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje;
Vilniaus Pilaitės gimnazijoje;
Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje;
Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje;
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje;
Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėje mokykloje;
Ignalinos krašto muziejuje;
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione;
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre;
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje;

„Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje;
Braunšveigo miesto bibliotekoje (Vokietija);
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Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje;
Muitinės muziejuje;
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus Karo technikos ir transporto ekspozicijoje
(Vilniaus skyrius);
Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje;
Radviliškio mieste, šalia restauruoto tremties vagono, prie geležinkelio stoties;
Stasi muziejuje Berlyne (Vokietija);
Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje;
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione;
„Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje
1940–1958 m.“
Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje;
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinėje Kaune;
Paryžiaus politikos mokslų institute (Prancūzija);
Zarasų krašto muziejuje;
Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre;
Londono universiteto kolegijoje (UCL);
Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje;
Klausučių Stasio Santvaro pagrindinėje mokykloje;
„Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“
Muitinės muziejuje;
Jurbarko r. Juodaičių pagrindinėje mokykloje;
Klausučių Stasio Santvaro pagrindinėje mokykloje;
Šilutės muziejuje;
Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje;
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione.
„Ir jie mokėjo džiaugtis...“
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse;
Panevėžio Senvagės pagrindinėje mokykloje;
Kruizinių laivų terminale Klaipėdoje,
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventėje;
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;
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Pasieniečių muziejuje;
Vilniaus mokytojų namuose;
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione.
„Už Uralo, žemės galo...“
Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose;
Pasieniečių muziejuje;
Jonavos krašto muziejuje;
Šilutės muziejuje.
„Gulag‘as. Vieno lagerio istorija“
Raseinių rajono Ariogalos gimnazijoje;
Jurbarko rajono Juodaičių pagrindinėje mokykloje;
Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose;
Šeštokų kultūros namuose, Gedulo ir vilties dienos minėjimo metu;
Pasieniečių muziejuje;
Vilniaus r. Mickūnų vidurinėje mokykloje.
„Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas 1915–1952“
Pasvalio krašto muziejuje;
1863 metų sukilimo muziejuje Paberžėje;
Pasieniečių muziejuje;
Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose.
„1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“
Vytauto Didžiojo karo muziejuje;
Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje;
Birštono muziejuje;
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione;
Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke;
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje;
Tauragės krašto muziejuje;
Tauragės krašto muziejaus padalinyje – Skaudvilės krašto muziejuje.
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„Kun. Jono Augustausko fotografijos“
Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje;
Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje.
Iš viso muziejaus parodos eksponuotos 66 vietose Lietuvoje ir 4 vietose užsienyje.

Lankytojų aptarnavimas:
1. Per metus muziejų aplankė 55 611 lankytojų.
Iš jų:
individualiai – 40 653;
organizuotomis grupėmis – 11690 (iš jų – 5416 moksleiviai);
2. Pravesti 124 edukaciniai užsiėmimai;
3. Muziejaus lankytojams surengtos 36 dokumentinių filmų peržiūros;
4. Pravestos 756 ekskursijos, iš jų – 255 moksleiviams;
5. Su muziejaus ekspozicijomis susipažino 12 oficialių delegacijų ir garbių svečių iš
Lietuvos ir užsienio valstybių;
6.

Muziejuje vyko 12 filmavimų. Filmavo Lietuvos ir užsienio valstybių televizijų, kino

kompanijų atstovai;
7. Atrinkta ir pateikta muziejuje saugomų eksponatų skaitmenų – 1027 vnt. Iš jų:
Valstybinėms institucijoms – 17 vnt.;
Lietuvos muziejams – 50 vnt.;
Mokymo įstaigoms – 108 vnt.;
Užsienio leidėjams ir kt. – 113 vnt.;
Lietuvos leidykloms ir kt. – 174 vnt.;
Privatiems asmenims –274 vnt.;
8. LGGRTC darbuotojams pateikta eksponatų originalų ir skaitmenų – 291 vnt.;
LGGRTC Genocido aukų muziejui bendradarbiaujant su Ukrainos nacionaliniu muziejumi
„Ukrainos Holodomoro aukų atminimo memorialas“ organizuotas šio muziejaus parengtos
kilnojamosios parodos „1932–1933 metų Holodomoras Ukrainoje – Ukrainos tautos genocidas“
pristatymas Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. 2013 m. lapkričio 26–29 d. paroda
eksponuota LR Seime;
Sausio 12–13 d., vasario 16 d., kovo 11 d., gegužės 18 d., gegužės 22 d., birželio 14 d.,
birželio 15 d., rugpjūčio 23 muziejuje buvo surengtos atvirų durų dienos.
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7 PRIEDAS

KITA MEMORIALINIO DEPARTAMENTO
VEIKLA
Atminimo programų skyrius rengia ir įgyvendina ilgalaikes ir trumpalaikes programas
susijusias su Lietuvos gyventojų genocido ir laisvės kovų įamžinimu bei edukacinio pobūdžio
programas jaunimui, atlieka programų sukauptos medžiagos teminius ar regioninius apibendrinimus,
paraleliai atlieka medžiagos skaitmeninimą, bei sklaidą, pagal poreikį vykdo įvairius iškylančius
programų pristatymus, rengia projektus, organizuoja parodas.
2013 m. skyriaus prioritetinės kryptys buvo edukacinis darbas su jaunimu pagal programą
„Okupacijų istorija jaunimui“ bei duomenų tikslinimas su fiziniais asmenimis - pasipriešinimo
istorijos liudininkais.
Programa „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos
ir sąvado sudarymas“
Pagrindinis programos uždavinys yra istoriškai pagristi paminklinių objektų lokalinį
išdėstymą, atlikti fotofiksaciją, bei istorinės-archyvinės medžiagos ir publikacijų analizę,
informacijos teikimą.
Inventorizuota, suvesta ir patikslinta kompiuterinės duomenų bazės medžiaga – 173
objektai, papildyti įpaminklintų vietovių ir statinių sąrašai, sutvarkytos nuskenuotos paminklų ir
statinių nuotraukos kompiuterinėje duomenų bazėje.
Pagal pateiktus valstybinių, visuomeninių organizacijų ir juridinių asmenų prašymus buvo
paruoštos 8 istorinės-archyvinės pažymos.
Rengiant atmintinų datų kalendorių paruoštos ir patikslintos partizanų vadų biografijos, taip
pat žuvimo, sušaudymo ir žudynių vietų aprašai.
Centro internetiniam puslapiui:naujais objektais papildyti vietovių ir statinių sąrašai,
skenuotos paminklų ir statinių nuotraukos, suderinti 3 traipsniai.
Metų plane numatyti darbai dalinai įvykdyti.
Į kompiuterinę duomenų bazę nesuvesta:
−

16 Švenčionių r. objekto medžiaga dėl darbuotojo išėjimo iš darbo.

−

Anykščių r. objektų medžiaga, kadangi:

−

buvo suvesta 27 Ignalinos r. objektų ir 1 Utenos r. objekto medžiaga;
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−

nauja informacija papildytas 2 Kauno r., 3 Klaipėdos r., 1 Panevėžio m. ir 3 Rokiškio

r. objektai;
−

ruošiama Istorinė-archyvinė medžiaga Kultūros paveldo departamentui ir Rietavo

savivaldybei.

Programa „Tremties ir kalinimo vietos“
Tikslas yra tiesioginių istorijos liudytojų atsiminimų apie tremtį ir kalinimą rinkimas: rinkti
atsiminimus raštų ar audio būdu, identifikuoti tremties ir kalinimo vietas, surinkti duomenis apie
politinių kalinių ir tremtinių darbo bei gyvenimo sąlygas, netektis, testuoti ir pildyti kompiuterinę
duomenų bazę, kaupti ir aprašyti fototeką, sukauptą perduoti Genocido aukų muziejui.
Programos vykdymas apima daug vykdomų darbų krypčių, tačiau prioritetinė yra
atsiminimų analizavimas ir tikslinimas su buvusiais kaliniais ir tremtiniais. Per metus fiksuotos 78
dar nebuvus fiksuotas programoje tremties ir kalinimo vieta ir gauti atsiminimai iš jų.
Audio būdu įrašyti 6 asmenų ir gauti 3 asmenų video atsiminimai.
Visus metus vykdoma gautų atsiminimų analizė: išnagrinėta apie 1180 rankraščiai bei gautų
73laiškai su papildoma informacija, laiškai klasifikuojami pagal tremties ar kalinimo vietas,
pateikiami papildomi klausimai asmenims paštu – parašyta 173 laiškai, gauti atsakymai
registruojami, bylos suinventorintos, bet nuolat pildomos naujais įrašais.
Apsilankė apie 103 asmenys.
Gautos 1358 nuotraukos (skolintos bei dovanotos). Dėl jų duomenų tikslinimo – išsiųsta 100
laiškų, gauti atsakymai surašomi į nuotraukos metriką, pateikėjams grąžintos 901 nuotraukos.
Paruošta 2658 fotografijos ir negatyvai apie tremties ir kalinimo vietas (identifikuota bei
aprašyta) perdavimui GAM, suderinti perdavimo aktai ir perduota 1038 fotografijų bei negatyvų.
Iššifruota 8 val. 38 min. asmenų atsiminimų, užrašytų audio būdu.
Programa „Okupacijų istorija jaunimui“
Programos uždavinys yra supažindinti jaunimą su rezistencijos istorija, jaunimui
priimtinomis formomis, rengiant konkursus, organizuojant stovyklas, viktorinas, edukacinius
projektus, bei dalyvaujant kitose stovyklose Lietuvoje, pristatant pokario istorijos programą.
2013 m. parengti programos pristatymai bei pravesti edukaciniai užsiėmimai 12-oje
mokyklų ir stovyklų (D. Rudienė). Susitikimu metu stovyklose bei mokyklose pravestos viktorinos,
kurių laureatams įteikti centro leidiniai.
Programa siekiame plėsti moksleivių žinias apie pokario istoriją: vykdami į susitikimus su
moksleiviais bei mokytojais įvairiose amžiaus kategorijose visoje Lietuvoje, organizuodami
susitikimus su istorinių įvykių liudininkais. Įvairiomis mokinių darbų populiarinimo priemonėmis
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(knygos, parodos, bukletai, atvirukai, plakatai, skirtukai, dainynai) siekiama įtraukti kuo daugiau
mokyklų mokytojų kviesti mokinius dalyvauti konkurse “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”
Programa vykdoma su partneriais bei rėmėjais:
– suderintas 4 organizacijų dalyvavimas,
– pritraukti 15 rėmėjų.
Konkursas tapo tarpdisciplininis, šiais metais užregistruota716 mokinių dalyvių. Jų darbų
vertinimui organizuojamos 4 vertinimo komisijos.
Parengta:
o dalyvių pažymėjimai ir padėkos raštai mokytojams. Suderintas moksleivių atvykimas į
finalinį renginį su mokyklomis bei savivaldybėmis, sudaryta 2 dienų programa
konkurso nugalėtojams mokiniams ir jų mokytojams;
o suderintas mokinių ir mokytojų apgyvendinimas;
o organizuota pažintinė vasaros stovykla, kurioje dalyvavo 60 konkurso dalyvių bei
vadovų, paruošta dalomoji informacinė medžiaga,
o parengta ir suorganizuota moksleiviams 7 ekskursijos,
o nuskenuoti ir perfotografuoti metų mokinių dailės darbai.
o Populiarinti moksleivių darbai:
o sudarytas ir parengtas spaudai konkurso plakatas (A3);
o parengta 50 mokinių darbų reprodukcijų, organizuoti jų rėminimo darbai konkurso
rėmėjams, bei centro reprezentacijos tikslais;
o surengtos nugalėtojų bei visų darbų 17 parodų Lietuvoje, iš jų – 1 virtuali;
o parengti 2 straipsniai apie konkursą ir edukacinę veiklą vasaros stovyklose;
o organizuotas I ir II vietos dainos konkurso laureatų dalyvavimas, muzikinio kūrinio
atlikimas renginyje;
o bendradarbiauta mokinių rašinių knygos „Skaudžių likimų aidas“ parengime;
o Aptarta kompaktinės konkurso darbų kompaktinės plokštelės koncepcija.
Problematika
Prasta konkurso plakatų ir informacijos sklaida mokykloms per savivaldybių švietimo
skyrius.

Programa „Gyvoji atmintis“
o Programos prioritetinis darbas yra Lietuvos laisvės kovotojų, tremtinių ir istorinių
įvykių liudytojų prisiminimų fiksavimas:
o per metus video būdu įamžinti 32 asmenų atsiminimai (pavardės nepateiktos);
o parengti 54:30 val. 62 prelegentų filmuotos medžiagos aprašymai, pavardės pateiktos.;
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o sukauptos ir galimai identifikuotos 155 fotografijos ir 20 negatyvų. (LYA ir iš
privačių asmenų);
o parengtos archyvinės pažymos „Dėl visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo
1949 m. vietos“, atlikti kartografavimo darbai;
o valstybės apdovanojimams surinkti duomenys ir svarstyta 50 asmenų kandidatūros;
o filmuoti ir fotografuoti 2 renginiai, centro padaliniams perrašyta 5 val. Filmuotos
medžiagos;
o atlikta rezistentų palaikų paieška Kelmės r. Vaiguvoje ir Prienų r. Žvyrynų km.;
o dalyvauta tarptautinėje konferencijoje Hagoje;
o su G.Vėliumi parengtas straipsnis “Pokario Lietuvos partizanų bunkeriai Mėnaičių ir
Balandiškių kaimuose“;
o pateikta medžiaga Rezistentų teisių komisijai dėl 10 asmenų statusui gauti.

MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIAUS VEIKLA

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC) nuo
1996 m. vykdo istoriškai pagrįstą genocido aukų ir asmenų, represuotų už pasipriešinimą
okupaciniams režimams, atminimo įamžinimą: paminklai Lietuvos partizanų apygardoms, kurie
statomi miestų ir miestelių aikštėse; unifikuoti atminimo ženklai, kurie žymi partizanų mūšių, jų
žuvimo bei palaikų masinio užkasimo ir niekinimo vietas, partizanų gimtąsias sodybas (jei
partizaniniame judėjime dalyvavo dauguma šeimos narių) ir kt., unifikuotos atminimo lentos, kurios
įrengiamos šiose vietose:
-

ant buvusių NKVD-MGB būstinių, kalintiems ir kankintiems kovotojams už Lietuvos

laisvę atminti;
-

ant geležinkelio stočių pastatų, iš kurių buvo masiškai tremiami Lietuvos gyventojai;

-

ant mokyklų pastatų, partizanauti išėjusiems mokytojams ir mokiniams atminti;

Tęsiant atminimo įamžinimą, 2013 m. įrengtos atminimo lentos:
Įrengta atminimo lenta 1940–1941, 1944–1990 m. kovotojams už Lietuvos laisvę bei
1972 m. jaunimo antisovietinio pasipriešinimo organizatoriams ir dalyviams ant buvusio saugumo
pastato (Vytauto pr. /Laisvės al. 91/14, Kaunas).
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Suprojektuota ir įrengta atminimo lenta 1941 m. birželio 14 d. ir 1945–1952 m. iš Kauno
geležinkelio stoties masiškai tremtiems Lietuvos gyventojams ant Kauno geležinkelio stoties pastato
perone (M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas).
Suprojektuota ir įrengta atminimo lenta ant Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato Joniškio
gimnazijos mokytojams ir mokiniams, 1941-1951 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę (S. Goeso g. 2,
Joniškis).
Pastatyti unifikuoti atminimo ženklai partizanų kautynių, žūties vietose:
Alytaus r. Daugų sen. Karliškių k.;
Anykščių r. Šimonių giria;
Kaišiadorių miškų urėdija Būdos girininkija Beištrakių miškas;
Kaišiadorių miškų urėdija Kruonio girininkija Kairiškių miškas;
Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Santakos k.;
Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Trakėnų k.;
Kretingos r. Balsiškių k. ;
Kretingos r. Kartenos sen. Lubių k.;
Kupiškio r. Kartenos sen. Gyvakarų k.;
Marijampolės r. Sasnavos sen. Aukštosios k.;
Mažeikių miškų urėdija Balėnų girininkija Jonaičių miškas;
Panevėžio r. Pašilių miškas;
Prienų r. Jiezno sen. Lingėniškių k.;
Šakių r. Gelgaudiškio sen. Gelgaudiškis.;
Švenčionių r. Švenčionių sen. prie Šutonių k.;
Trakų miškų urėdija Jagelonių girininkija Pagrendos miškas.
Varėnos r. Valkininkų sen. Senųjų Naniškių k.;
2012 m. liepos 12 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. AĮ-413 buvo sudaryta darbo grupė dėl pasiūlymų rezistencijos kovų atminimo ženklų Anykščių
rajone išsaugojimo ir pritaikymo turizmui parengimo ir įgyvendinimo, į kurią buvo įtraukti ir
LGGRTC bei Anykščių miškų urėdijos atstovai. Bendradarbiaujant su Anykščių r. savivaldybe,
2013 m. buvo parengti Anykščių r. kompleksinio atminimo įamžinimo projektiniai pasiūlymai:
Rodyklės ryšininko projektiniai pasiūlymai, maketai. Pradėtas maršruto po laisvės kovų vietas
Svėdasų girininkijoje rengimas. Paruošta informacinių rodyklių, stendų ir atminimo ženklų sistema.
Įgyvendinimas numatomas 2014 m.
Aptartos galimybės su Varėnos r. savivaldybe dėl Dainavos apygardos partizanų atminimo
įamžinimo Merkinėje.
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Paminklo „Žemaitijos kariams savanoriams“ Palangoje projektavimas, atsižvelgiant į
Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės
2010 m. liepos 27 d. prašymą Nr. IS-421.
Memorialinio ženklo, skirto pažymėti vietą, kurioje ketinama pastatyti paminklą pasaulio
tautų teisuoliams – žydų gelbėtojams, projektavimas.

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIO KOMPLEKSO
VEIKLA
Darbas Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse buvo organizuojamas ir
vykdomas vadovaujantis dviem prioritetinėmis 2013 m. darbo veiklos plano kryptimis: ekspozicijos
įrengimas ir edukacinės veiklos vykdymas. 2010–2011 m. įrengta ekspozicija „Tuskulėnų dvaro
paslaptys“. 2011–2012 m. Tuskulėnų dvaro rūmuose įrengta Edukacinė klasė ir Renginių salė. Nuo
2012 m. II pusės pradėta įrenginėti ekspozicijos ,,Projektas – homo sovieticus“ dalis ,,Prisiminimų
alėja“, kuri intensyviai bendraujant su rangovais UAB „Salgesta“ iki 2013 m. pabaigos įrengta 60%.
Rengiamai ekspozicijai iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo (60 vnt.), Lietuvos ypatingojo
archyvo (11 vnt.), Genocido aukų muziejaus (106 vnt.), Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
(5 vnt.) surinkta 182 vnt. fotografijų ir plakatų skaitmeninių vaizdų, iš jų – 58 vnt. parengti
aprašymai.
Remiantis istoriniais šaltiniais ir istoriografija, pilnai surinkta „Prisiminimų alėjos“ 13
istorinių asmenų ir apibendrintų charakteringų sovietinio laikotarpio personažų istorinė medžiaga
įgarsinimui, parengtos trumpos biografijos ir aprašomieji tekstai: Dalios Grinkevičiūtės, Antano
Terlecko, Antano Sniečkaus, Romo Kalantos, Juozo Zdebskio, Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus,
Albino Markulio, Broniaus Krivicko, Prekybininko, Agento, Melžėjos, Kolūkio pirmininko,
Statybininko.
Kartu su ekspozicijos subrangovais UAB „Multimedia Mark“ sukurtas ir į Edukacinės
klasės kompiuterius instaliuotas edukacinis žaidimas „Soviet Inkubatorius“, skirtas paauglių
edukaciniams užsiėmimams. Šiam žaidimui papildomai surinkta vaizdo ir garso archyvinė medžiaga:
iš kunigo Roberto Skrinsko gauti Vatikano radijo įrašai, iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo gauti
„Amerikos balso“ 6 įrašai bei fondų sąrašo kopija; iš Vilniaus universiteto Planetariumo sovietmečio
reklaminiai skelbimai ir iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų Ateizmo muziejaus iškabos bei
ateistinio plakato skaitmeniniai vaizdai. Lietuvos radijo ir televizijos archyve surastas ir gautas
televizijos spektaklio „Gieda gaideliai“ įrašas.
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Ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ papildyta 5 istorinėmis fotografijomis iš:
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
bibliotekos, privačios kolekcijos. Išeksponuotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus
Jogailos laikų (XIV a.) pinigėlis (moneta). Sutitruoti anglų kalba ir į ekspozicijos terminalus įkelti 7
vaizdiniai siužetai.
Lietuvos ypatingajame archyve peržiūrėjus 95 baudžiamąsias bylas (128 asmenų)
ekspozicijai nuskenuota 1470 vnt. dokumentų.
Bendradarbiaujant su Valstybine teismo medicinos tarnyba prie LR Teisingumo ministerijos
vyksta žmonių palaikų identifikavimo darbai. 2013 m. identifikuoti 3 asmenų (Jono Urvinio, Jurgio
Prostenio, Antano Gogelio) palaikai, 4 asmenų (Andriaus Raginio, Broniaus Ališausko, Stepo
Zunkos ir Andreaso Stolsenbergo (Štolsenbergo) palaikų identifikuoti nepavyko.
2013 m. organizuoti 22 renginiai, valstybinių švenčių ir atmintinų datų dienomis – 1944–
1947 m. NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje nužudytų dvasininkų, mokytojų, gimnazistų, laisvės
kovų dalyvių atminimo pagerbimas koplyčioje-kolumbariume.
Eksponuotos 8 kilnojamosios parodos, tarp kurių 2 tarptautinės: „Totalitarizmas Europoje.
Fašizmas, nacizmas ir komunizmas“ ir „1932–1933 metų Holodomoras Ukrainoje – Ukrainos tautos
genocidas“.
2013 m. Tuskulėnų memorialiniame komplekse apsilankė 5712 žmonių (iš jų – 1920
moksleivių). Pravesta 121 (iš jų – 45 moksleiviams) apžvalginė ekskursija, 31 edukacinis užsiėmimas
moksleiviams, parodyta 12 dokumentinių filmų.
Edukacinei programai „Atverta istorija“ parengti 20-ies dokumentinių filmų ir 2-ų
pažintinių-edukacinių žaidimų „Atrask Tuskulėnų dvaro lobį!” ir „Soviet inkubatorius“ aprašymai.
Sukurtas edukacinis žaidimas-dėlionė „Rankos kuria, rankos griauna“.
Nuolatos ruošiant informaciją visuomenei apie Tuskulėnų memorialiniame komplekse
būsimus, ar jau įvykusius, renginius parengta 20 informacinių pranešimų. Garso ir vaizdo medžiagos
duomenų bazė papildyta 19 vnt., o publicistinių ir mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio valstybių
periodinėje spaudoje, tęstiniuose leidiniuose, straipsnių rinkiniuose ir internetinėse svetainėse apie
Tuskulėnų memorialinį kompleksą archyvas – 10 vnt.
Tuskulėnų memorialinis kompleksas pristatytas LITEXPO rūmuose vykusioje parodoje
„Vivattur 2013“ ir Vilniaus knygų mugėje. Edukacinė veikla LITEXPO rūmuose vykusioje 3-oje
mokyklų įrangos ir mokymo priemonių parodoje „Mokykla 2013“ ir Biržų krašto muziejuje „Sėla“
vykusioje respublikinėje edukacinių programų mugėje „Visokių gudrysčių mokinu, ale tu kalbu,
kokiu patsai šneku“. LITEXPO rūmuose vykusios parodos „Baldai 2013“ metu vykusiame seminarediskusijoje „Lietuviškų baldų profesionalaus dizaino pradžia ir Baldų projektavimo konstravimo
biuro veikla“ pristatyta kuriamos ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ koncepcija.
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Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – į LGGRTC) mokslinio
žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ (2013 m. I ir II pusmečio) Kronikos rubrikai parengtos 5
publikacijos: „Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vykusių renginių apžvalga“,
„Minime valstybines šventes ir atmintinas dienas“, „Renginiai Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse“, „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro edukacinė
veikla išvykose po Lietuvą“ (kartu su Genocido aukų muziejaus vyriausiąja edukologe), „Europos
totalitarinių režimų aukų atminimo dienos renginiai Lietuvoje“ (kartu su LGGRTC vyriausiąja
viešųjų ryšių specialiste).
Teiktos pastabos R. Tracevskio leidiniui „The Manor of Horror: the Soviet era mass grave in
Vilnius“ anglų kalba apie Tuskulėnų memorialinį kompleksą. Atrinkta 112 vnt. iliustracijų su
aprašymais (ikonografinė medžiaga).
2013 m. išleisti penkiomis kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų) 2 nauji
informaciniai lankstinukai: pirmas apie Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą ir antras
apie Genocido aukų muziejų ir jo padalinį – Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą.
Parengta 15 plakatų, 6 elektroniniai ir 4 popieriniai kvietimai, 2 renginių programos.
Dalyvauta LR Švietimo ir mokslo ir Kultūros ministrų 2013 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-673/
ĮV-563 sudarytoje darbo grupėje „Dėl Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo plėtros veiksmų plano
parengimo“. Prisidėta prie Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo plėtros veiksmų plano ir jo
įgyvendinimo priemonių projekto parengimo.
Parengtos ir pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys: su Jurbarko kultūros centru, TS-LKD
Moterų bendruomene „Bitės“ ir VšĮ „Naujoji muzikų karta“.
Parengtos ir pasirašytos 5 licencinės sutartys dėl galimybės demonstruoti filmus
edukaciniais tikslais su UAB „Baltijos TV“, J. Lingiu, Inga Beruliene, Gerimantu Statiniu VĮ „TV
Europa. Parengta 11 tarnybinių pranešimų (iš jų – 6 viešųjų pirkimų) ir 14 oficialių raštų.
Dalyvauta bendrame su Jogailos universitetu (Lenkija) projekte „Lenkų ir lietuvių patirtis
išsilaisvinant iš komunizmo: bendras ar skirtingas paveldas?“.
Memorialinio departamento Atminimo programų skyriui buvo rengti eksponavimui
nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbai,
suformuotos parodos: „Atverk istoriją ir kurk“, Sausio bokštai“. Įrėminta 130 darbų. Tryliktojo
konkurso dalyvių nuskenuoti 132 darbai. surėminta nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų
už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių 130 darbų, suformuotos parodos: „Atverk istoriją ir kurk“,
Sausio bokštai“. Tryliktojo konkurso dalyvių nuskenuoti 132 darbai. Parengti 3 atmintinų datų
maketai spaudai: Lietuvos laisvės lyga, Povilas Morkūnas-Rimantas (Černius, Kyras, Drakas),
Alfonsas Vabalas-Gediminas).
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Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriui rengtos projektų
skaitmeninės vizualizacijos: 4 atminimo ženklų; atminimo lentų ant Kauno geležinkelio stoties ir
Joniškio gimnazijos (mokytojams ir moksleiviams žuvusiems už Lietuvos laisvę) pastatų; atminimo
lentos ir paminklo Žydų gelbėtojams; eskizo „Įamžinant Lietuvos partizanų atminimą miškuose“.

8 PRIEDAS

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS
VEIKLOS REZULTATAI
Pretendentų į teisinį statusą prašymų
išnagrinėjimo suvestinė

11

lentelė

Teisinis statusas

Pasiūlyta
pripažinti

Pasiūlyta
Nepripažinti

Išduota teisinio statuso
pažymėjimų

Kario savanorio teisinis statusas

133

19

35 (žuvusiems partizanams
pripažįstamas KS statusas, nesant
šeimos narių, pažymėjimas
negaminamas)

49

20

61 (dalis – iš 2012 m.)

182

39

96

170

723 (dalis iš 2012 m.)

209

819

Laisvės kovų dalyvio teisinis
statusas
Iš viso

Nuo okupacijų nukentėjusio asmens
teisinis statusas:
692
13
Politinio kalinio
359
Tremtinio
1
Perkeltojo
3
Represuotojo
296
Nukentėjusio
20
Buvusio beglobio vaiko

Iš viso

874

Išduoti nauji teisinio statuso pažymėjimai vietoje prarastų, sugadintų, asmeniui pakeitus
pavardę: nukentėjusių asmenų – 146.
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Komisijos pirmininko veikla
Organizavo 6 Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkavo
Parengė 99 raštus Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, teismams, kitoms institucijoms
Parengti Komisijos posėdžių 76 protokoliniai nutarimai, 839 priedai.
Komisiją aptarnaujančio personalo veikla:
Pateikė išvadas 221 pretendento byloje, pateikė išvadas 1083 svarstytiems asmenims;
Parengti 77 LGGRTC įsakymai teisinio statuso pripažinimui ar nepripažinimui;
Suformuotos 294 naujos pretendentų į Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinį
statusą bylos;
Gauti ir įregistruoti 2956 raštai, laiškai, paklausimai, dokumentai Komisijos veiklos
klausimais. Parengta ir išsiųsta 1916 raštų Komisijos veiklos klausimais.
Komisiją aptarnaujančios trys darbo grupės, taip pat Komisijos pirmininkas rengė
šiuos įvairaus pobūdžio raštus bei dokumentus:
pranešimus apie gautus ir trūkstamus dokumentus,
pranešimus apie teisinio statuso pripažinimą ir nepripažinimą, Komisijos išvadas ir
LGGRTC įsakymus,
paklausimus kitoms institucijoms ieškant trūkstamų duomenų;
atsakymus į teisinio, socialinio, istorinio turinio asmenų ir institucijų paklausimus,
motyvuotus atsakymus į skundus, į asmenų kartotinius prašymus dėl teisinio statuso pripažinimo
atsakymus į Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių prašymus.
Rezistentų dokumentų rengimo grupė formavo ginkluoto pasipriešinimo kovoje žuvusių
partizanų, kitų pretendentų į rezistento statusą, kurios teikiamos Komisijai svarstyti.
Parengė pretendentų į rezistencijos dalyvio teisinį statusą gyvenimo ir rezistencinės veiklos
74 anotacijas;
Parengti 9 pretendentų teisinį statusą sąrašai skelbti savaitraštyje „Tremtinys“.
Krašto apsaugos ministerijai parengti 39 teikimai dėl kario laipsnio suteikimo partizanams
(po mirties);
Parengti 27 (2012 m. – 29) Laisvės kovų dalyvių teikiamieji dokumentai dėl Antrojo
laipsnio valstybinės pensijos skyrimo.
Parengta 10 pažymų apie Karių savanorių ir Laisvės kovų dalyvių žūtį (mirtį) dėl
vienkartinės pašalpos gavimo ir našlių, našlaičių pensijos skyrimo, 30 pažymų dėl valstybinės
pensijos ir valstybės paramos rezistencijos dalyviams skyrimo, 4 pažymos apie rezistencijos dalyvio
teisinio statuso pripažinimą ir jo pagrindą.
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Pateikti dokumentai Krašto apsaugos ministerijai apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių medaliu 8 rezistentus, kuriems pripažintas Kario savanorio teisinis statusas.
Nuolatos pildytos ir tikslintos rezistencijos dalyvių ir nukentėjusių asmenų elektroninės
laikmenos Rezistentai ir Lirris (nukentėjusiųjų asmenų);
Pagal LGGRTC 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-62 patvirtintą tvarką sutvarkytos 96
nuolatinio saugojimo tarnybinio naudojimo Karių savanorių ir Laisvės kovų dalyvių teisinio statuso
asmens bylos (3272 lapai), iš jų 83 bylos (2830 lapai) perduotos į LGGRTC archyvą.
Archyvinės analizės ir informacijos grupė analizavo 4403 Lietuvos ypatingojo archyvo
(NKVD-NKGB-MGB-KGB; SSKP, MVD fondų) bylas, rezistencinės veiklos archyvinių bei kitokių
duomenų patvirtinimui; Pagal pareiškėjų pateiktus ir specialistų surastus faktinius duomenis parengti
pretendentų veiklos aprašymai 134 byloms.
Nukentėjusiųjų asmenų dokumentų rengimo grupė analizavo pretendentų į nuo
okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (politinio kalinio, tremtinio, perkeltojo, represuotojo,
buvusio beglobio vaiko, nukentėjusio) bylų dokumentus, vertino juos atitikties įstatymo sąlygoms
požiūriu, taip pat analizavo bendrosios kompetencijos teismų sprendimus.
Grupės specialistai suformavo ir parengė Komisijos išvados priėmimui 862 bylas.
Parengti 66 raštai kreiptis į bendrosios kompetencijos teismus dėl juridinę reikšmę turinčių
faktų nustatymo.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. grupė ir Komisija pradėjo taikyti LR asmenų, nukentėjusių nuo
1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą papildžiusį 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto k
papunktį (asmenys, kurie nuo 1990 m. kovo 11 d. atsisakė prievartinės tarnybos sovietų armijoje
(pasitraukė iš jos arba boikotavo šaukimą tarnauti joje) ir dėl to buvo prievarta paimti į sovietų
armijos dalinius arba iki 1991 m. rugsėjo 7 d. priversti grįžti tęsti (išvykti atlikti) tarnybą juose). Šiuo
klausimu bendradarbiauta su Krašto apsaugos ministerija, kuri išmoka kompensacijas šiems
asmenims.
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9 PRIEDAS

CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
12 lentelė

Išlaidų pavadinimas
I. Bendros išlaidos prekėms ir paslaugoms (1+2+3+4)
1. Darbo užmokestis pinigais:
1.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas
1.2. Specialiųjų tyrimų skyrius
1.3. Memorialinis departamentas:
1.3.1. Memorialinio meno ir ekspertizės bei Atminimo programų sk.
1.3.2. Genocido aukų muziejus
1.3.3. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
1.4. Leidybos skyrius
1.5. Kiti padaliniai (bendrosios funkcijos):
1.5.1. Informacinių sistemų priežiūros skyrius
1.5.2. Direkcija
1.5.3. Sekretoriatas
1.5.4. Teisės ir personalo administravimo sk.
1.5.5. Apskaitos sk.
1.5.6. Ūkio sk.
2. Socialinio draudimo įmokos
3. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:
3.1. Ryšių paslaugos:
1.1.1.
Ryšių paslaugos (UAB „TEO LT“, UAB „CSC
TELECOM“,
Vyriausybinių ryšių centras)
3.1.2. Interneto paslaugos (UAB „Baltnetos komunikacijos“ )
3.1.3. Pašto paslaugos (AB „Lietuvos paštas“)
3.1.4. Mobiliojo ryšio paslaugos (tik centro sąnaudų dalis)
3.1.5. VBAMS sistemos duomenų perdavimas (VĮ „Infostruktūra“)
3.2. Transporto išlaikymas:
3.2.1. Degalų įsigijimas
3.2.2. Automobilių remonto paslaugos bei autodalių įsigijimas
3.2.3. Automobilių parkavimo paslaugos (stovėjimo vietų, saugojimo)
3.2.4. Kompensacijos už netarnybinių automobilių naudojimą
tarnybos reikmėms
3.2.5. Kitos transporto priežiūros paslaugos (draudimo, transporto
priem. nuomos, plovimo ir pan.)
3.3. Spaudiniai (leidinių įsigijimas bibliotekai, prenumerata)

Suma, Lt
5.294.005,96
2.967.558,42
491.647,63
548.311,34
992.682,56
335.231,23
498.782,32
158.669,01
110.507,55
824.409,34
177.782,52
147.230,40
98.415,11
99.737,29
123.404,05
177.839,97
925.234,88
1.393.012,66
67.200,00

26.951,80
23.308,12
8.956,53
7.714,63
268,92
56.828,00
26.800,61
8.736,01
6.307,00
10.893,84
4.090,54
3.936,69
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Išlaidų pavadinimas
1.4. Kitos prekės (ūkinių prekių, raštinės reikmenų, atsarginių
dalių
kompiuteriams ir smulkaus inventoriaus įsigijimas)
3.5. Komandiruočių išlaidos
3.6.Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros)
einamasis remontas:
3.6.1. Archyvo patalpos remontas Gedimino pr. 40/1
3.6.2. Evakuacinių laiptų Aukų 2a remontas
3.6.3. Įstaigos įrengimų, įtaisų, aparatūros profilaktiniai ir remonto
darbai
3.7. Kvalifikacijos kėlimas
3.8. Komunalinės paslaugos:
3.8.1. Šildymas
3.8.2. Elektros energija
3.8.3. Vandentiekis ir kanalizacija
3.8.4. Viešasis ūkis
3.9. Kitos paslaugos:
3.9.1. Planiniai mokėjimai:
3.9.1.1. Apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugos, apsauginės bei
gaisrinės signalizacijos techninis aptarnavimas
3.9.1.2 Tuskulėnų parko priežiūra
3.9.1.3. Šiukšlių išvežimas
3.9.1.4. Kilimėlių keitimas Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų
rimties parke
3.9.1.5. Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas
3.9.1.6. Deratizacija ir dezinfekcija
3.9.1.7. Teisinė sistema „Litlex“
3.9.1.8. Programos „Telehansa“ mokestis
3.9.2. Kitos bendrosios centro veiklos ir ūkinės išlaidos:
Bendros veiklos išlaidos:
3.9.2.1. Spaudos centro paslaugos metams pagal sutartį (UAB „BNS“
AB Lietuvos telegramų agentūra „ELTA“)
3.9.2.2. Dokumentų kopijos (Lietuvos ypatingasis archyvas)
3.9.2.3. Vertimų paslaugos
3.9.2.4. Licencinė sutartis dėl teisės rodyti dokumentinių filmų ciklo
„Lagerių moterys“ filmą apie Jadvygą Bieliauskienę
3.9.2.5. Reklaminis plotas leidinyje „Vilnius City mao“
3.9.2.6. Interneto svetainių talpinimo, serverių nuomos ir
pan.paslaugos (2.531,82 Lt), vertimų paslaugos centro tinklalapiams
(3.205,55 Lt)
Bendros ūkinės išlaidos:
3.9.2.7. Centro archyvo tvarkomųjų paveldosaugos remonto darbų
autorinė priežiūra
3.9.2.8. Gaisrinės signalizacijos techninis aptarnavimas, remontas,
įrengimas ir pan.
3.9.2.9. Stogo lietaus nuvedimo sistemos valymas

Suma, Lt

120.017,75
38.585,75
12.209,33
6.429,00
2.320,73
3.459,60
10.554,06
396.775,00
205.280,86
181.342,52
7.266,70
2.884,92
686.906,08
164.022,33
80.013,37
68.583,96
6.242,76
2.439,36
4.840,00
613,60
929,28
360,00
81.927,39

1.210,00
5.554,50
3.230,70
6.000,00
999,46

5.737,37

1.000,00
11.201,30
850,00
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Išlaidų pavadinimas

Suma, Lt

3.9.2.10. Evakuacijos planų gamyba
3.9.2.11. Centro pastatų įžeminimo varžų matavimas
3.9.2.12. Pastatų Aukų 2a ir Gedimino pr.40/1 langų pakeitimo
projektas
3.9.2.13. Baltojo dvarelio Memorialinio departamento ir ekspozicijos
elektros instaliacijos tvarkymas
3.9.2.14. GAM Pirmos salės aprašų grafinis dizainas
3.9.2.15. Latakų valymas
3.9.2.16. Grafiti valymo paslaugos Tuskulėnuose
3.9.2.17. Įvairios ūkinės paslaugos ir darbai kitų Centro padalinių
užsakymu renginių, parodų, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų
parengimui; kitos smulkios ūkinės išlaidos; rėminimo ir paspartavimo
paslaugos
3.9.2.18. Reprezentacinės išlaidos

2.976,60
2.978,00

3.9.3. Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos:
3.9.3.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas:
3.9.3.1.1. Mokslo tiriamųjų programų autorinės sutartys (autoriniai
atlyginimai – 20.250 Lt, darbdavio soc.dr. įmokos – 6.225,06 Lt)
3.9.3.1.2. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta antinacinei
rezistencijai ir lietuviško SS legiono sužlugdymui
3.9.3.1.3. Lietuvos partizanų sričių, apygardų ir rinktinių žemėlapių
sudarymas ir paruošimas spaudai
3.9.3.1.4. Atlyginimas pagal terminuotą darbo sutartį
3.9.3.1.5. Vertimų paslaugos
3.9.3.2. Specialiųjų tyrimų skyrius:
3.9.3.2.1. Žmonių nuostolių 1944-1953 m. buvusios Tauragės aps.
teritorijoje studija (autorinis atlyginimas – 7.800,00 Lt, darbdavio soc.dr.
įmokos – 2.416,44 Lt)
3.9.3.2.2. Sąrašų spausdinimas „Tremtinyje“
3.9.3.2.3. Kitos paslaugos
3.9.3.3. Leidybos skyrius:
3.9.3.3.1. Žurnalai „Genocidas ir rezistencija“ 2013 Nr. 1 (33) Nr. 2
(34) (vertimai, spauda, meninis apipavidalinimas)
3.9.3.3.2. Vytauto Valiaugos atsiminimų knyga „Palikti Lietuvoje“
(V. Valiaugos atsiminimų rankraštis, įžanginis straipsnis knygai, leidinio
meninis apipavidalinimas, spauda 500 vnt)
3.9.3.3.3. Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija“ rašinių rinktinė (Viršelio, antraštinio lapo ir vidaus
dizaino sukūrimas, spauda 800 vnt)
3.9.3.3.4. Bukleto „Čelano ir Barūno tremtiniai. Didžioji tremtis 1948
m. gegužės 24-24 d.“ spauda 200 vnt
3.9.3.3.5. Knygos „The museum of genocide victims“ spauda, 500
vnt
3.9.3.3.6. „Tuskulėnai“, brošiūra (anglų k.), 1500 vnt (rankraščio
parengimas anglų kalba, vidaus dizaino sukūrimas, spauda 1500 vnt)

440.956,36
53.090,47

19.397,52
1.184,00
822,80
3.198,03
605,00

7.591,96
7.390,15

26.475,06
6.936,64
5.100,00
12.840,29
1.738,48
11.341,44

10.216,44
1.050,00
75,00
172.512,92
6.976,34

9.206,11

7.010,50
1.678,60
4.687,00
13.836,40
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3.9.3.3.7. Leidinys „Vyčio apygardos partizanų vadas Danielius
Vaitelis-Briedis“ (įvado, biografijos aprašymas, giminių ir amžininkų
atsiminimų pateikimas, dokumentų, susijusių su partizano veikla,
atrinkimas, viršelio, antraštinio lapo ir vidaus dizaino sukūrimas,
redagavimo paslaugos, spauda 500 vnt)
3.9.3.3.8. Leidinys „Kupiškio krašto partizanų kovos ir jų slopinimas
represinių struktūrų dokumentuose“ (viršelio, antraštinio lapo ir leidinio
vidaus dizaino sukūrimas, spauda 500 vnt)
3.9.3.3.9. Leidinys „The unknown war“ (2-os laidos pataisytas ir
papildytas rankraštis anglų kalba, vidaus dizaino sukūrimas, spauda 1500
vnt)
3.9.3.3.10. Leidinys „The real History of Lithuania in the 20th
Century“ (rankraščio parengimas anglų kalba, iliustacijų sudarymas,
meninis apipavidalinimas, spauda 1000 vnt)
3.9.3.3.11 . Leidinys „Tikroji Lietuva“ rusų kalba (vertimo paslaugos,
rankraščio parengimas rusų kalba)
3.9.3.3.12. Leidinys „Lietuva 1940-1990. Okupuotos Lietuvos
istorija“ angl.k. (vertimų paslaugos, knygos „Lietuva 1940-1990“ anglų
kalba tekstų adaptacija)
3.9.3.3.13. Rimvydas Racėnas „Į mielą šalį Lietuvą“ (rankraščio
redagavimo paslaugos, viršelio, antraštinio lapo ir vidaus dizaino
sukūrimas, spauda)
3.9.3.3.14. Leidinys „Vilniaus getas 1941-1943“ - lietuvių, anglų,
rusų kalbomisis (vertimo paslaugas, recenzavimas, spauda)
3.9.3.3.15. Dokumentų rinkinys „Lietuvių ir lenkų pogrindis 19441945 m.“ (redagavimo paslaugos)
3.9.3.3.16. Antano Terlecko prisiminimų rankraštis „Laisvėjimas“
(redagavimo paslaugos)
3.9.3.3.17. „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją 1944-1945
m.“ (rankraščio recenzavimas)
3.9.3.3.18. Kitos su leidyba susiję išlaidos
3.9.3.4. Memorialinis departamentas:
Įamžinimo veikla:
3.9.3.4.1. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei pastatymas
3.9.3.4.2. Kelmės rajono, Vaiguvos gyvenvietės buvusios MGB
(KGB) būstinės (stribyno) kiemo teritorijos žvalgomieji ir detalieji
archeologiniai tyrimo darbai, ieškant nužudytų rezistentų užkasimo vietų
ir palaikų (lauko tiriamieji darbai)
3.9.3.4.3. Istorinio dokumentinio filmo (24 min. trukmės) apie
Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą 1949 m. vasario mėn. Radviliškio
raj., Mėnaičių kaime, ir sutrumpinto varianto - edukacinės paskirties
filmo (15 min. trukmės) sukūrimas – avansinis mokėjimas (aut. Laivūnas
Raudonis autorinis atlyginimas 10.400,00 Lt ir darbdavio soc.dr.įm.
1.1485,00 Lt))
3.9.3.4.4. Informacinių stendų (5 vnt) gamyba ir pastatymas Anykščių
r. Šimonių g.
3.9.3.4.5. Papildyti ir patikslinti Didžiosios Kovos ir Vyčių apygardų,
Dariaus ir Girėno rinktinės ribose vykusių kautynių aprašymai, pateiktos

Suma, Lt

9.349,05

10.087,57

7.272,05

26.927,03
7.866,67

22.877,10

7.710,84
14.069,46
5.060,00
2.200,00
1.571,76
14.126,44
204.011,53
125.474,34:
91.648,93

9.950,00

11.485,00
4.990,04
4.584,30
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paminklų nuotraukos su jų aprašais (autorinis atlyginimas 3.500,00 Lt ir
darbdavio soc.dr.įm. 1.084,30 Lt)
3.9.3.4.6. Programos „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių
inventorizacijos ir sąvado sudarymas“ paslaugos (autoriniai atlyginimai
2.150,00 Lt ir darbdavio soc.dr.įm. 666,07 Lt)
Edukacinė veikla:
3.9.3.4.7. Moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių
istorija“ organizavimo išlaidos
3.9.3.4.8. Stovyklos „Vyčio kovos apygarda“ organizavimo išlaidos
Viešos prieigos prie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų bazės sukūrimo
išlaidos
3.9.3.4.9. Interaktyvaus skaitmeninio žemėlapio „Lietuvos gyventojų
tremties ir kalinimo vietos Sovietų sąjungoje“ parengimas
3.9.3.4.10. Svetainės talpinimo paslauga

Suma, Lt

2.816,07
22.132,13:
8.313,09
13.819,04

8.514,92:
7.,000,00
1.514,92

Genocido aukų muziejaus veikla:
3.9.3.4.11. Eksponatų restauravimo-konservavimo paslauga
3.9.3.4.12. Parodos,Vilniaus getas 1941-1943, gamyba ir vertimo
paslaugos
3.9.3.4.13. Ekspozicijos „Kunigai“ įrengimas
3.9.3.4.14. Ekspozicijų atnaujinimas
3.9.3.4.15. Kitos muziejaus veiklos išlaidos)

23.110,53
9.500,00

Tuskulėnų rimties parko memorialinis komplekso veikla:
3.9.3.4.19. Tuskulėnų parko teritorijoje buv. masinėje kapavietėje
ekshumuotų palaikų identifikavimas
3.9.3.4.20. Informacinio leidinuko gamyba
3.9.3.4.21. Renginiai ir parodos skirti atmintinoms datoms ir
sukaktims, nenumatytos išlaidos
4. Darbdavių socialinė parama (Vienkartinės materialinės pašalpos
sunkios materialinės būklės ir mirties atveju)

24.779,61

II. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (1+2)
1. Investicinis projektas „Tuskulėnų rimties parko memorialinio
komplekso ekspozicijos įrengimas“
1.1. Ekspozicijos ,,Projektas-homo sovieticus“ ,,Prisiminimų alėjos“ ir
recepcijos įrengimas bei multimedijos dalies sukūrimas (rangovas UAB
„SALGESTA“)
2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso:
Transporto priemonės:
2.1. Automobilis Škoda Octavia Combi Ambition 1.8TFSI/132kw
Ūkinis inventorius
2.2. GPS imtuvas Magellan eXplorist 510
2.3. Spinta Bibliotekai (2000x860x600 mm su montavimo darbais)
2.4. Stacionarus stelažas archyvui
Kompiuterinė įranga:
2.5. Nešiojami kompiuteriai - 4 vnt

384.902,87

4.198,70
4.114,00
2.407,90
2.889,93

15.330,00
7.671,40
1.778,21
8.200,00

228.710,43

228.710,43
156.192,44
62.200,00:
62.200,00
6.124,60:
1.089,00
1.055,00
3.980,60
67.256,64:
11.582,00
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Suma, Lt

2.6. Modernizavimo rinkiniai kompiuteriams - 12 vnt
2.7. Kompiuteriai su monitoriais bei programine įranga -17 kompl.
Programinė įranga:
2.8. Antivirusinės programos (Avira Endpoint & Email Security: 150
licencijų 24 mėn.)
2.9. Sistemos „DOVAS“ „Susipažinimo“ modulis
Muziejinės vertybės:
2.10. Genocido aukų muziejinės vertybės
Centro išlaidos iš viso (I+II)

9.791,64
45.883,00
18.701,20:
7.811,20
10.890,00
1.910,00:
1.910,00
5.678.908,83

10 PRIEDAS

BENDROSIOS VEIKLOS PADALINIŲ
ATLIKTI DARBAI

ŪKINĖ VEIKLA
Ūkio skyrius 2013 metais dirbo pagal patvirtintus ūkio skyriaus nuostatus. Buvo atliekami
šie darbai:
1. Centro patalpų apsauga, priežiūra ir eksploatacija;
2. Materialinis-techninis Centro aprūpinimas. Materialinių vertybių apskaita;
3. Komunalinių patarnavimų ir energetinių poreikių tenkinimas;
4. Aprūpinimas transporto paslaugomis;
5. Centro įrengimų ir aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai;
6. Ūkinės paslaugos ir darbai kitų Centro padalinių užsakymu.
7.
1.

Centro patalpų apsauga, priežiūra ir eksploatacija.

Kontroliuojamas elektros energijos tiekimo ir šildymo sistemų darbas, jų parodymų
apskaitą, ir pateikimą energiją tiekiančioms organizacijoms. Kontroliuojamas vandens tiekimo ir
kanalizacijos sistemų normalus funkcionavimas.
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Atlikta viešųjų pirkimų procedūros:
dėl pastatų šildymo sistemų paruošimo žiemos šildymo sezonui darbų (sutartis su UAB
„Liuvena“);
dėl gesintuvai pripildymo ir patikros (sutartis su Vilniaus apskrities gaisrininkų draugija),
dėl pastatų Didžioji 17/1, Aukų 2A ir Gedimino pr. 40/1 evakuacinių planų keitimo (sutartis su UAB
„Iskados aptarnavimo ir paslaugų centras“);
Pateiktos ir patvirtintos pastatų Didžioji 17/1 ir Gedimino 40/1 „Objektų atitikties
priešgaistinę saugą reglamentuojamiems teisės aktams deklaracijos“.
2.

Materialinis-techninis Centro aprūpinimas. Materialinių vertybių apskaita.

Visi padalinių paraiškose nurodyti poreikiai 2013 metais buvo patenkinti. Visos prekės buvo
perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis LGGRTC Viešųjų supaprastintų
pirkimų taisyklėmis.
3.

Komunalinių patarnavimų ir energetinių poreikių tenkinimas.

Buvo atlikta pastatų šildymo sistemų paruošimo 2013–2014 metų šildymo sezonui darbai.
Išlaidų komunalinių poreikių tenkinimui palyginimas pateiktas 13 lentelėje:
13 lentelė

4.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos 2013 m. lyginant
su 2012 m. %

Pastatų šildymas termofikaciniu vandeniu
Elektros energija
Vanduo ir nuotekos

91,4%
99,1%
121,3%

Aprūpinimas transporto paslaugomis.

Dėl LGGRTC pastatų dislokacijos skirtingose miesto vietose, organizuotas kasdieninis
dokumentų pervežimas iš vieno Centro struktūrinio padalinio į kitą. Transportas naudotas ir
aprūpinant Centro padalinius materialinėmis vertybėmis ir medžiagomis.
Per ataskaitinį laikotarpį vadovaujantis viešųjų pirkimų procedūra nupirktas automobilis
Škoda Oktavia valst. Nr. GZK069. Nurašytas ir utilizuotas automobilis Škoda Felicija valst. Nr.
YVO402.
Iš viso įstaigos automobiliai per metus nuvažiavo 72402 km (2012 metais - 76120 km.) ir
sunaudojo 6400 ltr. degalų ( 2012 metais - 6555,6 ltr.).
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Automobilių rida per 2013 metus:
Automobilis

CBU882

YVO402

AGB260

GZK069

Rida (km)

14820

14082

38510

4990

5.

Centro įrengimų, įtaisų ir aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai.

Pakeistas stacionaraus ryšio operatorius iš UAB „TEO LT“ į UAB „CSC Telecom“ –
pastato Didžioji 17/1 telefono ryšys su mobilaus ryšio operatoriais pagerėjo.
6.

Darbai kitų Centro padalinių užsakymu

Laiku atlikti įvairių parodų rengimo darbai (ypač Birželio 14 ir kasmetinės vaikų piešinių
parodos Mokytojų namuose). Ūkio skyriaus darbuotojai dirbo pasiruošiant valstybinių švenčių ir
atmintinų dienų renginiams (Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11, Birželio 14, Rugsėjo 28 d.),
materialinių vertybių pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir sustatymo vietose darbus. Nuolatinis
ūkio darbuotojų darbas – prekių tvarkymas sandėlyje (prekių sutvarkymas po atvežimo ir
išvežiojimas po Centro padalinius, esančius skirtingose miesto vietose.

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
ATLIKTI DARBAI
Nuolatiniai darbai: prižiūrima kompiuterinė technika, lokalinio tinklo darbas, formuojamos
telefoninių pokalbių ataskaitos, techninė Dovas SP priežiūra ir administravimas
1.

Kultūros ministerijai pateikti Tarpinstitucinio veiklos plano LGGRTC priskirtų

priemonių 2013 m. įvykdymo rezultatai.
2.

Skyriaus specialistai dalyvavo, nustatinėjant ekspozicijos „Homo sovieticus“ LED

modulių kiekį bei sprendžiant jų maitinimo ir valdymo klausimus, buvo atliekama įrengimo projekto
technines dalies priežiūra ir iškilusių problemų sprendimas (III ketv.).
3.

Atliktas Dokumentų valdymo sistemos (DOVAS SP) registrų ir bylų perkėlimas į

2013 m. bei keičiamos dokumentų bylos pagal 2013 m. dokumentacijos planą.
4.

Pagal LGGRTC ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

pasirašytą sutartį buvo parengti ir išsiųsti du sąrašai apie valstybės lėšomis draudžiamuosius asmenis.
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5.

Parengta 35 tarnybinių pranešimų dėl

viešųjų pirkimų, įsigyjant įvairius

kompiuterinius mazgus bei periferinius įrenginius, programinę įrangą ir kitas paslaugas
organizavimo.
Organizuotas viešasis paslaugų pirkimas:
5.1. svetainių

www.kgbdocuments.eu

ir

www.tuskulenumemorialas.lt

talpinimo,

saugojimo (su domenų palaikymu);
5.2. serverio nuomos svetainei www.kgbveikla.lt (su domeno palaikymu);
5.3. elektroninio parašo sertifikato įsigijimo USB laikmenoje generalinei direktorei.
6.

Parengtos sutartys su:

6.1.

VU Gamtos fakulteto Kartografijos centru dėl tremties žemėlapio koregavimo ir

pritaikymo interneto svetainėje www.lietuviaisibire.lt interaktyviai tremties vietų peržiūrai;
6.2. LIX Solutions dėl duomenų centro resursų nuomos naujam internetiniam tinklalapiui
www.lietuviaisibire.lt.
7.

Atlikta Centro darbuotojų elektroninių pašto dėžučių apimties analizė bei priimtas bei

įgyvendintas sprendimas, leidęs sutaupyti vietos skirtame serveryje.
8.

Atliktas valstybės lėšomis draudžiamų asmenų reikiamų duomenų iš duomenų bazių

Liris (nukentėjusių asmenų) ir Rezistentų perkėlimas.
9.

Naudojantis nužudytųjų asmenų DB pagal reikiamus kriterijus parengtas ir atiduotas

Specialiųjų tyrimų skyriui nužudytų asmenų sąrašas.
10.

Atliekamas periodinis rezervinis serverių „Didžioji-g17“, „Gedinimo-g40“ ir

LGGRTC svetainės www.genocid.lt duomenų kopijavimas ir kt. kopijavimas pagal poreikius.
11.

LGGRTC kompiuteriuose diegiama darbui reikalinga programinė įranga: CorelDraw

Graphics suite X4 (programinės įrangos inv. Nr. 1297).
12.

Įdiegtos Windows OS, biuro ir kitos pagalbinės programos bei perkelti duomenys

(naujuose, po rokiruotės ar gedimų) 45 kompiuteriuose įdiegta programa Tildės Biuras.
13.

Uždėti titrai anglų k. vaizdiniams siužetams:

„Interviu su VU Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros
profesoriumi Rimantu Jankausku“ (3 vnt.),
„Interviu su Jelena Parasoniene“,
„Interviu su architekte Gražina Kirdeikiene “ (2 vnt.),
„Paskutinė Tuskulėnų dvaro valdytoja“.

112

LGGRTC tinklalapių priežiūra

www.genocid.lt
14.

Sutvarkyta ir nuolat talpinama informacija apie Centro išleistus naujus leidinius.

15.

Nuolat

atnaujinami

ir

koreguojami

Genocido

aukų

muziejaus

puslapis

www.genocid.lt/muziejus. www.genocid.lt/tuskulenai, kt. skyriai;
16.

Pagal atskirų skyrių prašymus nuskenuota ir apdorota apie 300 nuotraukų.

17.

Sutvarkyta ir įdėta medžiaga: žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 33 ir Nr. 34,

vaikų konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, vaikų vasaros stovyklos Vyčio
apygardoje birželio 15–22 d., „Gyvosios atminties“ programos aprašymo nauja versija, „Lietuvos
gyventojų nuostoliai“ 3 kalbomis, tinklalapio redkolegija suderinta, galutinai sutvarkyta ir patalpinta
„Atsakomybės ribojimas“ ir „Privatumo politika“ 3 kalbomis

www.kgbveikla.lt
18.

Įdiegtas naujas modulis (agentų bylų ir kortelių atvaizdavimas), jame patalpinta

informacija apie 400 agentų, apdorota ir patalpinta 1614 naujų dokumentų.

www.lietuviaisibire.lt
19.

Remiantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų

ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
(2011 m.

birželio

8 d.

Nr. 686),

įgyvendinamas

ir

testuojamas

naujas

tinkalapis

www.lietuviaisibire.lt.
20.

Pagal atskirų skyrių prašymus nuskenuota ir apdorota apie 200 nuotraukų.

SEKRETORIATO ATLIKTI DARBAI
Organizuojami ir protokoluojami LGGRTC Tarybos posėdžiai. 2013 m. įvyko penki
LGGRTC tarybos posėdžiai.
Atlikta LGGRTC 2013 m. struktūrinių padalinių strateginio veiklos plano vykdymo
stebėsena, finansų ministerijai parengta informacija apie institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą.
Sekretoriate gaunami dokumentai iš juridinių ir fizinių asmenų registruojami, dokumentų
valdymo sistemoje DOVAS SP.
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Parengtos ir perduotos nuolatiniam saugojimui Lietuvos Valstybės naujajam archyvui
LGGRTC 1996, 1997, 1998, metų veiklos istorijos ir dokumentų tvarkymo pažymos.
LGGRTC archyvo veikla
2013 m. LGGRTC padalinių funkcijų vykdymui gauta 515 užsakymų. Iš jų 504
pareikalavimai (tarnybinio naudojimo bylų užsakymai) ir 4 pareikalavimai archyvinio fondo
dokumentams išduoti.
Vykdyta 1996 m., 1997 m., 1998 m., 1999 m. dokumentų paieška archyvo dokumentų
saugykloje dėl LGGRT aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondo veiklos, asmenų sąrašo dėl
išmokų skyrimo pagal LR Vyriausybės 1996 m. kovo 6 d. nutarimą ir LGGRTC raštų prokuratūroms
paieška.
Į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau EAIS ) suvesta ir per EAIS suderinta su
Valstybės naujuoju archyvu:
– LGGRTC bylų apyrašų sąrašas.
– LGGRTC 2013 m. registrų sąrašas.
– 2013 m. dokumentacijos planas.
Į EAIS įvestas Personalo valdymo ilgai saugomų asmens bylų apyrašo Nr. 2 už 2000–2010
m. projektas ir pateiktas per EAIS derinimui su Valstybės naujuoju archyvu.
Į EAIS įvestas Atleistų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių mokslinį darbą, nuolat
saugomų bylų apyrašas Nr. 4 ir jo tęsiniai ir pateikti per EAIS derinimui su Valstybės naujuoju
archyvu skaitmeniniame variante (nes popieriniame variante apyrašas Nr. 4 ir jo tęsiniai buvo
suderinti ir patvirtinti).
Ant archyvinių 2000–2010 metų bylų aplankų (250 vnt.) ir antraštinių bylų lapų (250 lapų)
surašyti apskaitos vienetų numeriai nuo Nr. 149 iki Nr.398. Saugojimui sutvarkytos bylos pagal
archyvinius numerius sudėtos į archyvines dėžes ir padėtos į ilgai saugomų dokumentų saugyklą.
Parengti nuolatiniam saugojimui 2011 metų susirašinėjimo su LR Seimu ir Prezidento
kanceliarija LGGRTC veiklos klausimais dokumentai (2 bylos, 259 lapai).
Vykdant 2012 m. gruodžio 18 d. LGGRTC generalinio direktoriaus įsakymą Nr.1V-182
„Dėl chronologinių ribų ir saugojimo terminų ištaisymo bylose, perduotose pagal aktus į Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvą“ atlikta dokumentų vertės ekspertizė ir
sutvarkytos į Austriją priverstiniams darbams išvežtų asmenų bylos (dokumentai) – 371 byla.
Įvestas į EAIS Asmenų, išvežtų į Vokietiją ir Austriją priverstiniams darbams, dokumentų
ilgai saugomų bylų apyrašo Nr. 7 projektas ir pateiktas derinimui Lietuvos valstybės naujajam
archyvui (167 bylos).
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Iš LGGRTC archyvo išduotos 306 tarnybinio naudojimo bylos. Iš dokumentų išdavimo ir
grąžinimo žurnalų nurašytos 529 bylos, kurias darbuotojai grąžino į LGGRTC archyvą.
Į LGGRTC archyvą iš struktūrinių padalinių perimta 183 nearchyvuotos bylos
(dokumentai).
Į dokumentų saugyklas pagal nustatytą tvarką sudėtos 743 bylos (dokumentai).
Į 2013 m. dokumentacijos plano bylų papildymų sąrašą įvestas naujas „Bendras personalo
administravimo klausimais dokumentų registras 13P“, taip pat 13P įvestas į kompiuterizuotų
dokumentų valdymo sistemą DOVAS SP.
Iš LGGRTC archyvo dokumentų išdavimo ir grąžinimo žurnalų nurašytos 1755 bylos,
kurias darbuotojai grąžino į archyvą.
Į dokumentų saugyklas, pagal nustatytą tvarką, sudėta 2460 bylos (dokumentai).

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
ATLIKTI DARBAI
Skyriaus vedėjas
Atstovavo LGGRTC: 3 bylose Vyriausiajame administraciniame teisme, 3 bylose Vilniaus
apygardos administraciniame teisme, 2 bylose Apygardų teismuose.
Vertino, vizavo ir rengė 54 autorines sutartis bei aprobavimo aktus. Rengė, vertino,
redagavo ir vizavo 58 ūkinės veiklos bei bendradarbiavimo sutartis.
Vertino ir vizavo 592 generalinio direktoriaus įsakymo projektus personalo administravimo,
kasmetinių atostogų ir kitais klausimais.
Teikė laisvės kovų dalyvių dokumentus Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. Per
metus pateikti 11 asmenų dokumentai Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti. Iš viso Antrojo
laipsnio valstybinė pensija paskirta 2918 laisvės kovų dalyviams.
Išnagrinėjo ir pateikė atsakymus į 8 piliečių pareiškimus. Paruošė 169 oficialius raštus
institucijoms LGGRTC veiklos ir kitais klausimais.
Teikė išvadas dėl:
LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 51
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-304;
LR valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-305;
LR transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto;
LR pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo preambulės ir 4
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1968(2);
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Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo preambulės ir 5 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4702(2);
LR Seimo nutarimo „Dėl LR Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro nuostatų patvirtinimo papildymo“ projekto Nr. XIP- 4702;
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo preambulės ir 2, 4, 5, ir 6
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4827;
LR valstybės apdovanojimų įstatymo 4, 7, 11, 19 ir 42 straipsnių papildymo ir pakeitimo, Įstatymo
papildymo septintuoju skirsnių įstatymo projekto Nr. XIP-686(2);
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo preambulės ir 2, 4, 5, ir 6
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4827;

Išvada ir sąvokos formulavimas LR žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 str.
Vyriausiasis specialistas, atliekantis personalo tvarkymo funkcijas
LGGRTC patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 147, iš jų valstybės tarnautojų - 19 ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis pareigybių skaičius – 128.
2013 m. sausio 3 d. centre patvirtinta 141 pareigybės, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 122
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
2013 m. gruodžio 31 dienai centre patvirtinta 140,5 pareigybių, iš jų 19 valstybės tarnautojų
ir 121,5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Iš viso dirbo 143 darbuotojai ir valstybės
tarnautojai.
Organizavo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus, iš viso
dalyvavo mokymuose 26 dalyviai, išnaudota lėšų valstybės tarnautojų mokymams 8428 Lt. ir
darbuotojų mokymams 2127,86 Lt. Iš viso 10 555,86 Lt.
Tvarkė valstybės tarnautojų registro duomenis ir valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos (VATIS) duomenis;
Parengė 17 pažymų, susijusių su darbo santykiais;
Rengė įsakymų projektus ir registravo įsakymus: personalo klausimais – 98,
atostogų klausimais – 442,
komandiruočių ir turto valdymo klausimais – 28; veiklos klausimais – 122.
Metodiškai vadovavo ir tikrino kitų skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
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11 PRIEDAS

LGGRTC AUKŲ RĖMIMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO FONDO
VEIKLOS ATASKAITA
2013 metais įvyko 9 fondo valdybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi pretendentų ir
organizacijų prašymai vienkartinei pašalpai, paramai kūrinių leidybai, paminklų statybai, bei
atminties įamžinimo renginiams. 2013 metais Fondo gaunamų prašymų žurnale užregistruoti 1608
prašymai, iš jų 10 – leidybai, 9 – paminklų statybai ir 2 prašymai renginiams. Pašalpoms 160
prašymų perkelti iš 2012 metų. Iš jų 118 prašymų gauta po paskutinio Fondo valdybos posėdži ir
todėl jie perkelti svarstyti į 2014 metus.
Vienkartinės pašalpos
Fondo valdyba apsvarstė 1623 prašymus vienkartinei pašalpai, iš jų 1533 pretendentų
prašymai patenkinti. 90 pretendentų vienkartinė pašalpa neskirta, nes jie socialiai neremtini, arba
pajamos jų sąlyginai didesnės, nei kitų prašytojų.
Faktiškai išmokėta iš viso: 455,4 tūkstančiai litų.
Pirmą kartą – 535 asmenims 190,4tūkstančiai litų.
Pakartotinai – 998 asmenims 265,0 tūkstančiai litų.
Vienkartinės pašalpos vidurkis – 281 lt.
Parama leidybai
Dėl paramos leidybai, susijusiai su rezistencine tematika, gauta 10 prašymų ir 6 prašymai
perkelti iš 2012 m. Skirta parama 14 leidinių, bendra suma 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) litų.
Neskirta parama vienam prašytojui.
Faktiškai apmokėta parama leidiniams suma – 24 500 (dvidešimt keturi tūkstančiai penki
šimtai) litų.
Vieno prašymo svarstymas perkeltas į 2014 metus.
Parama paminklų statybai
Dėl paramos paminklų statybai gauta 11 prašymų ir 5 prašymai perkelti iš 2012 m. Skirta
parama pagal 5 prašymus. Bendra suma 9 500 (devyni tūkstančiai penki šimtai) litų. Neskirta parama
devyniems pretendentams, du prašymai perkelti į 2014 metus.
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Parama renginiams
Renginiams paremti per šiuos metus gavome 2 prašymus. Skirta parama dviems
pretendentams t. y. Bendra suma – 1560 (vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt) litų.
2013 metais pagal valdybos 9 posėdžių protokolus išmokėta bendra suma: –
490,9 tūkstačiai litų.
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