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ĮVADAS

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras),
vadovaudamasis jo veiklą apibrėžiančiu įstatymu (Žin., 1997-06-27, Nr. 60-1398) ir Centro
nuostatais (Žin., 1997-11-26, Nr. 107-2690), vykdė darbus, numatytus 2014–2016 m. strateginiame
veiklos plane ir Centro generalinio direktoriaus 2014-01-30 įsakymu Nr. 1V-40 patvirtintame Centro
2014 m. veiklos plane.
2014 metais Centro veiklos prioritetai buvo: LR Vyriausybės 2014 m. gegužės 22 d. nutarimu
Nr. 466 patvirtinto 2014 m. istorinės atminties puoselėjimo plano priemonių įgyvendinimas, tęstinio
leidinio „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis: atlasas“ parengimas ir išleidimas (Antisovietinio
pasipriešinimo programa), Kauno ir Šiaulių getų likvidavimo 70-mečiui skirtų leidinių parengimas ir
išleidimas (programa „Nacistinė okupacija Lietuvoje 1941–1944 m.“), tęstinio leidinio „Lietuvos
gyventojų genocidas“ IV t. 1949 m. ir monografijos „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją“
išleidimas (programa „Lietuvos sovietizacija 1940–1941 m., 1944–1990 m.“).
Toliau nuosekliai buvo vykdomos metų plane užsibrėžtos tęstinės istorinių ir specialiųjų
tyrimų programos, jų rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose bei konferencijų pranešimuose
Lietuvoje ir užsienyje, projektuojami ir statomi memorialiniai ženklai, sėkmingai plėtojama
edukacinė ir muziejinė veikla. Efektyviai plėtojami tarptautiniai ryšiai skleidžiant informaciją apie
ginkluoto pasipriešinimo istoriją (renginiai Italijoje, Vokietijoje), Centro specialistai skaitė
mokslinius pranešimus Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje.
Centro veiklos efektyvumą rodo strateginio plano vykdymo kriterijų 1 lentelė.
Ataskaitą sudaro dvi dalys: 1) prioritetinės veiklos rezultatai bei svarbiausių darbų, vykdant
Centro patvirtintas ilgalaikes tęstines tyrimo ir įamžinimo programas, apžvalga; 2) priedai, kuriuose
pateikiami detalizuoti Centro vykdytų programų rezultatai, biudžeto asignavimų panaudojimas ir
ūkinė veikla.
Tačiau nerimą kelia tas faktas, kad dėl krizės šalyje sumažinus Centro darbuotojų ir taip
nedidelius atlyginimus, 2014 metais padėtis nepakito. Centre atliekami darbai reikalauja didelės
kompetencijos, profesionalumo ir atsakingumo, kas pasiekiama ne per vienerius metus, todėl labai
svarbu išlaikyti gerus specialistus. Centro darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, atlyginimai pateikti 6
lentelėje.
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I.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO
REZULTATAI
1 lentelė

Institucijos
strateginio tikslo
pavadinimas,
kodas

Vertinimo kriterijus

01

Efekto:

Atkurti istorinę

Ekspozicijų

tiesą ir

lankomumas,

teisingumą apie

(asmenų sk.)

Lietuvoje
vykdytą

Unikalių lankytojų

genocidą ir

skaičius Centro

pasipriešinimą

tvarkomose ir

okupaciniams

administruojamose

režimams

interneto svetainėse

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2014 metų Įvykdyta
planas
per metus

E-01-01

55 000

63 791

116%

E-01-02

500 000

287 517

57,5%

Metinio
plano
įvykdymas

Kriterijaus
neįvykdymo
priežastis,
pastabos

Nuo II
ketv.pasikeitė
tinklalapio
lankomumo
skaičiavi-

per metus

mo metodika

Rezultato:
01-ajam programos tikslui. Tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą bei
pasipriešinimą okupaciniams režimams ir įamžinti jų atminimą
Mokslinių
publikacijų skaičius

R-01.02-0101

30

61

203%

(aut. l.)
Produkto:
1 tikslo 1 uždavinys. Įgyvendinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro įstatymu apibrėžtos srities tyrimus, vykdyti įamžinimo projektus, plėtoti muziejinę
ir edukacinę veiklą
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Institucijos
strateginio tikslo
pavadinimas,
kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2014 metų Įvykdyta
planas
per metus

Metinio
plano
įvykdymas

Suformuotų

P-01.01-0101-01

10 000

16 304

163%

P-01.01-0101-02

50

61

122%

P-01.01-0101-03

1

5

500%

P-01.01-0101-04

1000

1153

115%

P-01.01-0101-05

120

105

87,5%

duomenų bazių

Kriterijaus
neįvykdymo
priežastis,
pastabos

apimtis, įrašų
skaičius (vnt.)
Istoriniųarchyvinių
pažymų skaičius
(vnt.)
Suorganizuotų
konferencijų ir
seminarų skaičius
(vnt.)
Išnagrinėtų
pretendentų bylų
teisiniam statusui
gauti skaičius (vnt.)
Archyviniųanalitinių pažymų

49%
sumažėjo iš

skaičius (vnt.)

teisėsaugos
ir kitų
institucijų
gautų
prašymų.

Pastatytų (įrengtų)
paminklų,

P-01.01-0101-06

10

16

160%

P-01.01-0101-07

32

30

94%

atminimo ženklų ir
memorialinių lentų
skaičius (vnt.)
Vaizdo įrašuose
užfiksuotų

Darbuotojas
buvo
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Institucijos
strateginio tikslo
pavadinimas,
kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2014 metų Įvykdyta
planas
per metus

Metinio
plano
įvykdymas

Kriterijaus
neįvykdymo
priežastis,
pastabos

prisiminimų

tėvystės

skaičius

atostogose

(asmenų sk.)

Eksponuotų parodų
skaičius (vnt.)
Edukacinėje
veikloje dalyvavu-

P-01.01-0101-08

50

71

142%

P-01.01-0101-09

8500

10 345

122%

P-01.01-0101-10

8

12

150%

P-01.01-0101-11

2000

2245

112%

sių moksleivių ir
studentų skaičius
Leidinių lietuvių ir
užsienio kalbomis
skaičius (vnt.)
Suinventorintų
eksponatų skaičius
(vnt.)
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II. PRIORITETINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS
Organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse:
okupacijoms besikeičiant“
Rugsėjo 11–12 d. kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija suorganizuota tarptautinė
konferencija, kurios metu buvo istoriškai apžvelgti 1944 m. įvykiai Baltijos kraštuose,
Ukrainoje ir Lenkijoje. Dvi dienas Lietuvos Respublikos Seime trukusioje konferencijoje
dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos ir Rusijos istorikai.

7

Parengtas ir išleistas leidinys „Kauno getas 1941–
1944“ (aut. A. Bubnys)
lietuvių ir anglų kalbomis, skirtas Kauno geto
sunaikinimo 70-osioms metinėms paminėti.

Parengtas ir išleistas leidinys „Šiaulių getas“
(aut. A. Bubnys)
lietuvių ir anglų kalbomis, skirtas Šiaulių geto
sunaikinimo 70-osioms metinėms paminėti.

Parengta ir išleista tęstinio leidinio
„Lietuvos gyventojų genocidas“ IV tomo 2 knyga (N–Ž),
kurioje pateikti duomenys apie 1949 m.
sovietinio režimo vykdytų represijų aukas.

8

Parengta ir išleista atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“
pirmoji dalis,
skirta Šiaurės rytų Lietuvos partizanų srities Biržų krašto,
Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardų partizanams.

Parengta ir išleista monografija „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją“ (aut. V. Tininis),
kurioje nagrinėjama prieš 70 metų prasidėjusi prievartinė Lietuvos gyventojų mobilizacija į
SSRS ginkluotąsias pajėgas.

9

LR VYRIAUSYBĖS 2014 M. GEGUŽĖS 22 D. NUTARIMU NR. 466 PATVIRTINTO
ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO 2014 M. PRIEMONIŲ PLANO
ĮGYVENDINIMAS:
Parengta kilnojamoji paroda,
skirta 1942 m. Sverdlovske sušaudytiems buvusiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Seimo nariams ir kitiems asmenims įamžinti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIPRIEŠINIMO 1940–1990 METŲ OKUPACIJOMS
DALYVIŲ TEISINIO STATUSO ĮSTATYMO NR. VIII-97 PREAMBULĖS IR
5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XII-954 ĮGYVENDINIMAS:
Skubos tvarka išnagrinėtas ir suteiktas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas
125 žydų gelbėtojams holokausto metu.

10

II. 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 „NACISTINĖ OKUPACIJA LIETUVOJE 1941–1944 m.“
Išleisti leidiniai:
A. Bubnys, „Kauno getas 1941–1944“, Vilnius, 2014, p. 144, 9 sp. l. (lietuvių ir anglų kalbomis);
A. Bubnys, „Šiaulių getas“, Vilnius, 2014, 80 p., 5 sp. l. (lietuvių ir anglų kalbomis).
Paskelbti 8 straipsniai, 1 publikacija, perskaityta 13 pranešimų konferencijose ir renginiuose.
Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940–1941 M., 1944–1988 M.“
Išleista monografija V. Tininis, „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją“, Vilnius, 2014, 312 p.,
19,5 sp. l.
Paskelbti 7 straipsniai.

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 M.“
Išleistas leidinys „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis: atlasas“ (parengė Edita Jankauskienė, Dalia
Butkutė, Dalius Žygelis, Rūta Trimonienė), D. 1, Vilnius, 2014, 272 p., 34 sp. l.
Parengtas 1 straipsnis, 8 publikacijos, 1 recenzija ir 23 pranešimai konferencijose ir renginiuose.
Kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) parengtas spaudai dokumentų rinkinio serijos
„Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“ I-asis tomas „Lietuvių ir lenkų
pogrindis 1944–1945 m.“

Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“
Parengta 1 publikacija ir 1 pranešimas renginyje.
Rengtas leidinys „Neginkluoto pasipriešinimo dalyvių vardynas“.
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Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“
Paskelbti 2 straipsniai ir perskaityti 3 pranešimai konferencijose.
Vykdyti KGB viešinimo darbai. Per metus įkelta 1089 naujų dokumentų.
Tęsiamas programos realizavimas interneto svetainėje „KGB Baltijos šalyse. Dokumentai ir tyrimai“
(www.kgbdokuments.eu).

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“
Parengti 2 straipsniai, 2 publikacijos ir 1 recenzija.
Programa „LENKIJOS ANEKSUOTA RYTŲ LIETUVA 1920–1939 M.“
Parengtas 1 straipsnis.
Plačiau žr. 1 priedą

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMOS
Programa „SPECIALIEJI OKUPACINIŲ REŽIMŲ VYKDYTŲ REPRESIJŲ TYRIMAI“
Tema „Gyventojų trėmimai“:
tyrinėti 1948 m. gegužės 22 d., 1951 m. spalio 2 d. ir 1952 m. sausio 23 d. organizuoti bei
vykdyti Lietuvos gyventojų trėmimai;
susistemintos 1951 m. operacijos ,,Ruduo“ 10 rajonų tremties bylos;
rinkta informacija apie MVD-MGB darbuotojus, dalyvavusius trėmimuose.
Tema „Sovietų represijos pirmosios sovietų okupacijos ir karo metais“:
atliktas tyrimas dėl sovietų 1941 m. kovo–birželio mėn. nužudytų asmenų, palaidotų
Petrašiūnų kapinėse – nustatyti 32 asmenų biografiniai duomenys;
rinkta archyvinė informacija parodai apie 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudytus asmenis.
Tema „Holokaustas ir nacistinė okupacija Lietuvoje“:
rinkti, sisteminti ir analizuoti archyviniai bei bibliografiniai duomenys apie Pirčiupių k.
sudeginimą;
parengta apžvalga „Dėl įvykių Šakių aps. Kudirkos Naumiesčio miestelyje vokiečių
okupacijos metais“.
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Tema „Žūtis partizaninio karo metu“:
rinkti duomenys apie J. V. Ulicko, P. Vitkausko, Br. Kvietkausko, brolių Pyragių
rezistencinę veiklą bei žūties aplinkybes.
Tema „Sovietų vykdytos civilių gyventojų žudynės“:
atliktas tyrimas dėl J. Povilonio žūties 1945 m. vasario mėn. Panevėžio aps. PanevėžioVelžio vls. Genėtinių k.
Tema „Sovietų valdžios organizuotas ir vykdytas Lietuvos disidentų persekiojimas“:
rinkta informacija apie psichiatrinę prievartą bei spec. priemones;
atliktas tyrimas ir parengta istorinė-archyvinė pažyma dėl asmenų, persekiotų ir
nukentėjusių dėl savo veiklos leidžiant ir platinant „LKB kroniką“.
Tema „LSSR MGB–KGB pareigūnų veikla“:
rinkta informacija apie atskirus MVD-MGB darbuotojus ir jų darbinę veiklą;
rinkta ir tikrinta informacija apie SSRS KGB planus po 1990 m. kovo 11 d.;
vykdyti tyrimai ir kai kurių LSSR MGB informatorių bei agentų identifikavimas.
Tema „LSSR MVD OMON veiksmai 1991 m. sausio–rugpjūčio mėn.“:
tęsiamas archyvinių duomenų rinkimas apie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos
departamento ir muitinės Lavoriškių posto užpuolimą 1991 m. gegužės mėn.
Tema „Tuskulėnų parko teritorijoje palaidotų asmenų veiklos tyrimas“:
parengti informaciniai pranešimai apie A. Šilių, S. Kėvišą, J. Uksą, A. Daujotį, J. Zakarką,
S. Grinelį, M. Verbicką, M. Vičkačką, M. Dutcę, V. Baltušką, A. Stefanovičių, P. Jegelavičių,
J. Žygą, J. Vosylių, M. Simašką, S. Šablevičių, P. Tratulį, I. Vylių – iš viso apie 18 asmenų.

Programa „BENDRI NEGRĮŽTAMIEJI ŽMONIŲ NUOSTOLIAI LIETUVOJE
1944–1953 m.“
Tikrinami įrašai duomenų bazėje, šalinami netikslumai: Biržų aps., kurioje užfiksuoti 853
asmenų nužudymai, nustatyti ir aprašyti 39 nauji atvejai ir patikslinta 210 aprašymų, Alytaus aps.
nagrinėjama apie 850 įvykdytų mirties bausmių ir nužudymų atvejų.
Plačiau žr. 3 priedą
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ARCHYVINIS VARDYNŲ SKYRIUS

Programa „MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI“
Parengta ir išleista Lietuvos gyventojų genocidas IV tomo 2 knyga (N–Ž), 1949 m. (ats. red.
R. Godliauskienė), Vilnius, 2014, p. 608 (76 sp. l.)
Duomenų bazės formavimas:
V tomo 1 knygos duomenų bazėje įvesti duomenys iš baudžiamųjų bylų ir baudžiamųjų bylų
kartotekos, iš tremties bylų, partizanų katalogo, iš gautų anketų ir kitų šaltinių – iš viso 16080
asmenys;
Vardyno I, II, III, IV tomų duomenų bazėje papildyta informacija apie 1391 asmenis;
iš LYA saugomos 921 baudžiamosios bylos surinkti duomenys ir užpildytos anketos 1477
kaliniams ir 1174 partizanams;
iš LYA saugomos 1851 tremties bylos surinkti duomenys ir užpildytos anketos 7404
tremtiniams ir 132 partizanams;
patikrinti duomenys baudžiamųjų bylų kartotekoje ir surinkti duomenys 774 asmenims,
rezistentų teisių komisijos sudarytose bylose – 236 asmenims;
kompiuterizuota informacijos apie 312 partizanus iš kitų archyvinių šaltinių, publikacijų.
Plačiau žr. 4 priedą
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IV. TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Buvo

rengiami

tarptautiniai

projektai,

vykdomas

tarpinstitucinis

ir

tarptautinis

bendradarbiavimas, leidžiant bendrus leidinius, dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir
kitose veiklose, tiriant sovietinio ir nacistinio režimų nusikaltimus ir pasipriešinimą okupacijoms bei
siekiant įamžinti ir atminti totalitarinių režimų aukų atminimą.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI,
BENDRI MOKSLINIAI TYRIMAI IR LEIDINIAI
Nuo 2014 m. sausio mėn. vykdytas tarptautinis projektas „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos
atminties žinia“ (REMEMOR), finansuojamas pagal ES programos „Europa piliečiams“ 4 veiksmą
„Gyva Europos atmintis“. Įgyvendinant projektą, užsakyti archeologiniai kasinėjimai buv. Macikų
lagerio teritorijoje; atlikti istoriniai tyrimai leidiniui apie Macikų lagerį, atlikta archyvinės medžiagos
paieška Freiburge ir Liudvigsburge (Vokietija) archyvuose.
Partnerio teisėmis dalyvauta tarptautiniame projekte „Europoje pamirštas Gulagas“ (angl.
“Amnesia Gulag in Europe” (AGE), kuris taip pat įgyvendinamas pagal ES programos „Europa
piliečiams“ 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“. Trys Centro specialistai vyko į Italiją skaityti
pranešimų apie lietuvių kalinimą Gulage ir dalyvauti lenkų fotografo Tomašo Kiznio fotografijų
parodos „Gulagas“ pristatymuose Mačeratos, Monteprandonės ir Bolcano miestuose.
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Bendradarbiaujant su „Il Cerchio“ leidykla (Italija) į italų kalbą išversta ir išleista
R. M. Tracevskio ir D. Kuodytės knyga „Nežinomas karas. Ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas
Lietuvoje 1944–1953 m.“ Vyko du sėkmingi šios knygos pristatymai Milane.

Tęsiamas bendradarbiavimas su Lenkijos tautos atminties institutu (IPN), publikuojant archyvinius
dokumentus. Kartu su IPN toliau rengtas dokumentų rinkinio serijos „Lietuvių ir lenkų
antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“ I tomas „Lietuvių ir lenkų pogrindis 1944–1945 m.“
Vizito Varšuvoje birželio 9–11 dienomis metu susipažinta su IPN duomenų bazėmis, aptartos
informacijos kaupimo ir duomenų pateikimo galimybės.
Plečiamas bendradarbiavimas su „KARTOS“ centru iš Lenkijos. Balandžio 23 d. Lietuvos
Respublikos Seimo Konstitucijos salėje surengta diskusija tema „Lietuva–Lenkija 1920–1940. Ar
straipsniai žurnale „Karta“ – žingsnis tarpusavio supratimo link?“, birželio 9–11 dienomis susitikta su
„KARTOS“ atstovais Varšuvoje.

16

Atnaujintas bendradarbiavimas su Estijos sukarinta organizacija „Karūnos klubas“ (Kroonu klubi),
užmegzti ryšiai su Estijos Respublikos viešojo saugumo akademija dėl bendradarbiavimo pilietinės
gynybos ugdymo srityje.
Dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir renginiuose Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Belgijoje,
Italijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje ir JAV.
Centro surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse
šalyse: okupacijoms besikeičiant“ dalyvavo Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos ir
Rusijos istorikai.
Dalyvauta Europos atminties ir sąžinės platformos veikloje:
birželio mėn. Čekijos Respublikos parlamento Senate surengtoje tarptautinėje konferencijoje
„Totalitarizmo palikimas šiandien“ ir Platformos apdovanojimo įteikimo ceremonijoje Krymo totorių
lyderiui Mustafai Džemilevui;
lapkričio mėn. Europos Parlamente Briuselyje vykusiame Platformos šalių narių tarybos metiniame
ataskaitiniame susirinkime. Jo metu išklausytos metinės ataskaitos, priimti šeši nauji nariai, dalyvauta
Platformos atstovybės atidaryme.

Dalyvauta kitų tarptautinių darbo grupių ir institucijų veikloje: Lietuvos ir Rusijos istorikų
komisijoje bei Tarptautinėje komisijoje nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti.
Organizuotos Ukrainos palaikymo akcijos: kovo 22 d. Genocido aukų muziejaus vidiniame kieme
surengta Ukrainos palaikymo akcija ir fotografijų parodos „Maidano veidai: Kijevas, 2013–2014“
atidarymas; lapkričio 21 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms surengta tradicinė akcija
„Uždek žvakę“, kurios metu buvo pagerbtas Maidano Dangiškosios šimtinės didvyrių, Rytų
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Ukrainoje žuvusių karių ir 1932–1933 m. Holodomoro aukų atminimas; prisidėta gruodžio 15 d.
Valdovų rūmuose rengiant koncertą nukentėjusiems Ukrainos žmonėms paremti.

Centro muziejiniame padalinyje Tuskulėnuose eksponuotos dvi užsienio parodos: Latvijos Tukumo
muziejaus kilnojamoji paroda „Sibire ant beržo tošies rašyti laiškai“ ir Čekijos totalitarinių režimų
tyrimų instituto ir Saugumo tarnybų archyvo paroda „Žvilgsnis į Prahą per slaptosios policijos
objektyvą“.
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TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Toliau vykdytos Kultūros ministerijos tarpinstituciniame tremtinių ir politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros veiklos plane (patvirtintame LR Vyriausybės
2011m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 686) numatytos priemonės: tvarkyta tremtinių ir politinių kalinių
kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų bazė ir palaikyta vieša prieiga.

Pagal Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų
naudojimo taisykles (patvirtintas LR Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 579) patikrinta
200 Lietuvos ypatingojo archyvo užsakytų bylų.
Vykdant Centro ir Lietuvos kariuomenės bendrą projektą „Bandymai prasiveržti pro geležinę
uždangą“, toliau rengta knyga „Pabėgimai į Vakarus“.
Bendradarbiaujant su Anykščių r. savivaldybe bei Anykščių miškų urėdija baigtas įgyvendinti
rezistencijos kovų atminimo ženklų išsaugojimo ir pritaikymo turizmui projektas – įrengti
informaciniai stendai, rodyklės ir atidarytas pažintinis maršrutas „Algimanto apygardos partizanų
kovų takais“.
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Suteikta metodinė pagalba Merkinės kraštotyros ir genocido muziejui: parengti įvadiniai
ekspozicijos tekstai, atrinkta vaizdinė medžiaga, pateikti ištremtų asmenų sąrašai.
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Kartu su partneriais organizuotos penkios konferencijos:
balandžio 16 d., minint 1949 m. kovo mėn. trėmimo metines, kartu su Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo
skyriumi surengtas forumas-minėjimas „Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos
valstybėse“, kuris vyko Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje;

gegužės 22 d. Varėnos r. Pirčiupių kaime su Varėnos r. savivaldybe, Varėnos r. savivaldybės
viešąja biblioteka ir Varėnos kultūros centru surengta konferencija „Pirčiupių kaimo tragedijai –
70“, skirta prieš 70 m. vokiečių okupantų sudegintam kaimui ir 119 žuvusių jo gyventojų atminti;

rugsėjo 11–12 d. Lietuvos Respublikos Seime kartu su Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo
skyriumi buvo suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „1944 metai Lietuvoje ir
kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“;
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lapkričio 26 d., minint partizaninių kovų pradžios 70-metį ir Generolo Jono Žemaičio žūties
60-ąsias metines, Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje vyko konferencija „Karinė
priesaika istorinių lūžių laikotarpiais“, kuri suorganizuota su Seimo narių grupe „Už ištikimybę
priesaikai“, Krašto apsaugos ministerija, Vytauto Didžiojo karo muziejumi ir Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademija;
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gruodžio 10 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko konferencija
„Karas po karo: 1944-ieji – partizaninio pasipriešinimo pradžia“. Minint partizaninio karo
pradžios 70-metį, ši konferencija suorganizuota su Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų
ramove ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Senjorų bendruomene.

Plačiau žr. 2 priedą
Centro darbuotojai dalyvavo 28 mokslinėse konferencijose ir seminaruose, kuriuose perskaitė 41
pranešimą:
2 lentelė

Data

Vasario 17 d.

Renginio tema,
pranešimo pavadinimas

Rengėjas, vieta

Konferencija „Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio Tarybos
Deklaracijai – 65“

Politinių kalinių ir tremtinių
frakcija, Kauno m.
savivaldybės švietimo ir
ugdymo skyrius, Kauno m.
pedagogų kvalifikacijos
centras
Kaunas

„Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
Tarybos Deklaracijos atsiradimo
aplinkybės“

Pranešimo autorius

Darius Juodis
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Data

Vasario 21 d.

Vasario 21 d.

Renginio tema,
pranešimo pavadinimas

Rengėjas, vieta

Forumas „Tiesos liudijimai“

LR Seimas, LGGRTC
Vilnius

„Lietuviai sovietinio GULAG‘o
salyne“
Konferencija 65-osioms
Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos 1949 m.
vasario 16 d. Deklaracijos
metinėms paminėti
„Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio
Tarybos Deklaracijos atsiradimo
aplinkybės“

Kovo 15 d.

Konferencija „Lietuvos kovos
už nepriklausomybę: ginkluotas
antisovietinis pasipriešinimas ir
trėmimai į Sibirą“

Kovo 18 d.

Darius Juodis

Italijos lietuvių
bendruomenės Milano
apylinkė
Milanas (Italija)

Mačeratos universitetas
Mačerata (Italija)

„Lietuviai GULAG‘o lageriuose“

Kovo 21 d.

Tarptautinė tarpdisciplininė
mokslinė konferencija
„Regionas: istorija, kultūra,
kalba“

Balandžio 15 d

„Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio
Tarybos Deklaracijos atsiradimo
aplinkybės“

Teresė Birutė
Burauskaitė

Teresė Birutė
Burauskaitė

Šiaulių universiteto
Humanitarinio fakulteto
Šiaurės Lietuvos tyrimų
centras
Šiauliai

„LLKS Tarybos Deklaracijos
nuostatų atsiradimo aplinkybės ir
raida“
Lietuvos edukologijos
universiteto „Istorikų dienų“
renginys „Partizanų šūvių
aidais“

Teresė Birutė
Burauskaitė

TS-LKD Politinių kalinių ir
tremtinių frakcija, Bendrija
„Lemtis“, Lietuvos laisvės
kovotojų sąjunga, Lietuvos
šaulių sąjunga
Vilnius

„Ginkluotas antisovietinis
pasipriešinimas Lietuvoje“
Seminaras „Gulagas kaip
sistema“

Pranešimo autorius

Darius Juodis

Lietuvos edukologijos
universitetas
Vilnius

Darius Juodis
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Data

Balandžio 16 d.

Renginio tema,
pranešimo pavadinimas

Rengėjas, vieta

Forumas-minėjimas „Bangų
mūša“ – 1949 m. masiniai
trėmimai Baltijos valstybėse“

LR Seimas, LGGRTC
Vilnius

„Sovietų Sąjungos represinė
politika. 1949 m. masiniai
trėmimai Baltijos valstybėse“

Teresė Birutė
Burauskaitė

„Bangų mūšos“ nusviestieji į
Sibiro taigą. Tremtinių gyvenimo
sąlygos tremties vietose“

Dalia Balkytė

„Nepalaužta dvasia Gulago
lageriuose“

Balandžio 23 d.

Lietuvos muziejų asociacijos
Rinkinių mokslinio tyrimo
sekcijos XVII mokslinė
konferencija „Lietuvos
muziejai: kultūra, edukacija,
mokslas“

Vilma Juozevičiūtė
Lietuvos muziejų
asociacija, Nacionalinis
muziejus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai
Vilnius

„Pokario Lietuvos partizanų
bunkerio Dzūkijoje archeologiniai
tyrimai“

Balandžio 28 d.

Seminaras „Istorijos apie
pamirštas Gulago aukas ir
antistalinistinį pasipriešinimą“

Gerda Urbonienė

Išsivadavimo judėjimo
Markės regione ir
Naujausiųjų laikų istorijos
institutas Askoli Pičene
Askoli Pičenas (Italija)

„Lietuviai Gulago lageriuose“

Gegužės 14 d.

Tarptautinė konferencija
„Sugrįžimai. Ištremtųjų iš
Centrinės ir Rytų Europos į
SSRS išlaisvinimas po 1953 m.“

Rusijos, Kaukazo ir
Centrinės Europos pasaulio
studijų centras CERCEC
Paryžius (Prancūzija)

„Viešumas ir tremčių atmintis:
išsilaisvinimas iš baimių“
Konferencija „Jei Tėvynė aukos
reikalauja...“
Gegužės 15 d.
„Partizaninis pasipriešinimas
Žemaitijoje“

Pranešimo autorius

Darbėnų gimnazija,
Darbėnų seniūnija,
Kretingos r. švietimo
skyrius, Kretingos r.
Pedagogų švietimo centras
Darbėnai

Vilma Juozevičiūtė

Teresė Birutė
Burauskaitė

Edita Jankauskienė
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Data

Gegužės 22 d.

Renginio tema,
pranešimo pavadinimas

Rengėjas, vieta

Konferencija „Pirčiupių kaimo
tragedijai – 70“

Varėnos r.savivaldybė,
Varėnos r. savivaldybės
viešoji biblioteka, Varėnos
kultūros centras, LGGRTC
Pirčiupiai

„Pirčiupių kaimas ir žudynės
1944m. birželio 3 dieną“

Rytas Narvydas

„Sovietų partizanai Rūdninkų
girioje 1943–1944 metais“

Andrius Tumavičius

„Vokiečių SS ir policijos 16-ojo
pulko veiksmai Lietuvoje 1944 m.
balandžio–liepos mėnesiais“

Gegužės 29 d.

Tarptautinė konferencija
„Himlerio tarptautinė milicija:
vietinių dalyvavimas SS ir
policijos daliniuose Antrojo
pasaulinio karo kontekste“

Arūnas Bubnys

Torunės universiteto
Istorijos ir archyvistikos
mokslų institutas
Torunė (Lenkija)
Arūnas Bubnys

„Lietuvių policijos batalionai
1941–1944 metais“
Tarptautinė konferencija „1944
metai Lietuvoje ir kaimyninėse
šalyse: okupacijoms
besikeičiant“
„Lietuvos vietinė rinktinė 1944
metais“

Rugsėjo 11–12 d.

„Sovietinių partizanų veikla
Lietuvoje 1944 m. pirmoje
pusėje“

Pranešimo autorius

LR Seimas, LGGRTC
Vilnius

Alfredas Rukšėnas
Andrius Tumavičius

„Pirčiupių kaimo sunaikinimas
1944 m. birželio 3 d.“

Rytas Narvydas

„Kauno ir Šiaulių getų
likvidavimas 1944 m. vasarą“

Arūnas Bubnys

„Partizaninio pasipriešinimo
pradžia Lietuvoje 1944 metais“

Edita Jankauskienė

„Sovietų represinių struktūrų
steigimas ir įtvirtinimas Lietuvoje
1944 m. antroje pusėje“

Kristina Burinskaitė
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Data

Rugsėjo 11 d.

Renginio tema,
pranešimo pavadinimas

Rengėjas, vieta

Tarptautinė konferencija „Ilgi
diktatūros aidai. Politinių represijų
aukos buvusios SSRS šalyse –
reabilitacija ir atmintis“

Tarptautinė draugija
„Memorialas“, Heinricho
Belio fondas (Vokietija),
Pilietinės visuomenės
problemų institutas
Maskva (Rusija)

„Buvusiems politiniams kaliniams ir
tremtiniams skirtos socialinės
programos ir atminimo įamžinimas
Lietuvoje“
Rugsėjo 16 d.

Seminaras mokytojams
„Tolerancijos sąvoka mūsų šalies
istorijoje ir dabartyje“

Teresė Birutė
Burauskaitė
Tarptautinės komisijos nacių
ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti
sekretoriatas,
Vilnius

„Holokaustas Lietuvoje. Kauno ir
Šiaulių getų likvidavimas“

Spalio 9 d.

Tarptautinė konferencija „Karas,
revoliucija ir laisvė: Baltijos šalys
XX a.“
„KGB karo nusikaltėlių paieškos ir
pastangos diskredituoti lietuvių
išeiviją“

Spalio 11 d.

Spalio 13 d.

Lietuvos vokiečių draugijos
Vokietijoje metinė konferencija

Arūnas Bubnys
Stanfordo universiteto
Huverio instituto biblioteka ir
archyvai
Palo Alto (JAV)

Kristina Burinskaitė
Lietuvos vokiečių draugija,
Hiutenfeldas (Vokietija)

„1941 m. birželio sukilimas
Lietuvoje“

Arūnas Bubnys

„Antisovietinis ginkluotas
pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953
metais“

Edita Jankauskienė

Seminaras „Gulago sistema“

Bolcano asociacija BZ 1999 ir
klasikinis licėjus „Giosué
Carducci“
Bolcano (Italija)

„Lietuvos ir Ukrainos partizanai
kovose ir nelaisvėje“
Spalio 13 d.

Konferencija-vieša diskusija KGB
rūmų Rygoje perspektyvoms
aptarti

Darius Juodis
Fondas „Ryga 2014“
Ryga (Latvija)

Vilma Juozevičiūtė

„Genocido aukų muziejaus
ekspozicijos“
Spalio 14 d.

Pranešimo autorius

Seminaras „Gulago sistema“
„Lietuvos ir Ukrainos partizanai
kovose ir nelaisvėje“

Bolcano asociacija BZ 1999 ir
licėjus „Dante Alghieri“
Bressanone (Italija)
Darius Juodis
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Data

Renginio tema,
pranešimo pavadinimas

Rengėjas, vieta

Spalio 16 d.

Tarptautinė mokslinė konferencija
apie saugumą ir saugumo tarnybas

Gdansko universitetas
Gdanskas (Lenkija)

„Valstybės perversmas Lietuvoje
1919 metais: nepavykusi POW akcija
arba Lietuvos kontržvalgybos sėkmė“
Spalio 17 d.

Tarptautinė konferencija „Lenkija
1944 metais: sąjungininkų ir priešų
perspektyva“

Rytas Narvydas

Tautos atminties instituto
(IPN) Krokuvos filialas,
Krokuva (Lenkija)

„Lenkija ir lenkai 1944 m.: lietuvių
požiūris“
Spalio 18 d.

Konferencija „Istorinės atminties
įamžinimas Lietuvoje ir Šilalės
rajone 1990–2014 m.“

Arūnas Bubnys
Šilalės rajono savivaldybė,
LPKTS Šilalės filialas
Šilutė
Darius Juodis

„Atstatytų partizanų slėptuvių būklė“
Lapkričio 26 d.

Konferencija „Karinė priesaika
istorinių lūžių laikotarpiais“
„Lietuvos vietinė rinktinė (LVR)“
„Partizanų priesaika 1944–1953 m.“

Lapkričio 27 d.

Gruodžio 10 d.

Mokytojų seminaras „Partizaninis
karas Lietuvoje: kaip apie tai
kalbame šiandien“

Pranešimo autorius

Seimo narių grupė „Už
ištikimybę priesaikai“,
LGGRTC, KAM, Vytauto
Didžiojo karo muziejus, Gen.
Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
Vilnius

Arūnas Bubnys
Gerda Urbonienė

LGGRTC
Vilnius

„Iš Genocido aukų muziejaus
rinkinių: partizanų spauda“

Gerda Urbonienė

„Edukacinės programos „Okupacijų
istorija jaunimui“ pristatymas“

Dalė Rudienė

Konferencija „Karas po karo:
1944-ieji – partizaninio
pasipriešinimo pradžia“
„1944-ieji – partizaninio karo
pradžia“

„Pirmosios NKVD žinios apie
Lietuvos partizanus 1944 m.
rugpjūčio–rugsėjo mėn.“

LGGRTC, Vilniaus įgulos
karininkų ramovė ir TS-LKD
Senjorų bendruomenė
Vilnius

Edita Jankauskienė

Darius Juodis
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Dalyvauta Lietuvos muziejų, bibliotekų, mokyklų ir kt. įstaigų renginiuose, viešinti istoriniai
tyrimai ir Centro leidiniai. Dalyvauta partizaninės kovos rekonstrukcijose Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga Vilniuje ir Minaičiuose, sąskrydyje „Su Lietuva
širdy“ Ariogaloje, pažintinio maršruto „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“ pristatyme ir kt.
renginiuose.
Kilnojamosios parodos eksponuotos 46 vietose Lietuvoje, konkurso dalyvių darbų parodos – 13
vietų.
LR ambasadoje Lenkijoje pristatyta Centro paroda „Paminklai Lietuvos piliečių tremties ir kalinimo
vietose“, skirta Birželio 14-ajai, Gedulo ir vilties dienai, paminėti.
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Atsakydami į užklausimus, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų
skyrius parengė 61, Specialiųjų tyrimų skyrius – 77 istorinius-archyvinius atsakymus. Archyvinis
vardynų skyrius pateikė 19 suvestinių iš savo kaupiamos duomenų bazės.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis:
Vilniaus žydų viešąja biblioteka,
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmete muzikos mokykla,
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka,
Viešąja įstaiga „Naujoji muzikų karta“,
Sutartinių giedotojų grupe „Ūtara“,
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
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V. MEMORIALINIO DEPARTAMENTO
VYKDYTŲ PROGRAMŲ REZULTATAI
EDUKACINĖ VEIKLA
Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“
2014 m. nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
dalyvavo 1025 mokiniai.

Organizuotoje pažintinėje vasaros stovykloje „Vyčio apygarda“ dalyvavo 50 konkurso
dalyvių.
Užsiėmimuose, surengtuose išvykose į mokyklas, dalyvavo 1338 mokiniai.
Iš viso edukacinėje programoje dalyvavo 2413 mokinių.
Per ataskaitinius metus surengti 8 programos pristatymai renginiuose, mokyklose ir
stovykloje, 14 konkurso dalyvių darbų parodų (iš jų 1 – virtuali), sudaryta ir išleista CD plokštelė
„Išgirsk“, kurioje įrašytos konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių dainos,
atliekamos kartu su bardais.
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Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, 2014 m. spalio 5–13 d. su
darbo vizitu viešėjęs JAV, vieną iš konkurso dalyvių darbų – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos
mokinės Redos Krušinskaitės kūrinį „Arbeit macht frei?“ – dovanojo Holokausto memorialiniam
muziejui Vašingtone.
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Programa „ATVERTA ISTORIJA“
Per 2014 metus Genocido aukų muziejuje apsilankė 7932 moksleiviai, iš jų 2400 – Tuskulėnų
memorialiniame komplekse:
pravestos 304 ekskursijos moksleiviams, iš jų 77 – Tuskulėnų memorialiniame komplekse;
pravesti 133 edukaciniai užsiėmimai, iš jų 27 – Tuskulėnų memorialiniame komplekse;
surengtos 45 dokumentinių filmų peržiūros, iš jų 11 – Tuskulėnų memorialiniame komplekse.
Nuo 2014 m. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse rengiamos šeimos
popietės. Įvyko vasario 8 d., balandžio 12 d. ir gegužės 31 d. surengtos popietės.

Naujose edukacinei veiklai skirtose erdvėse Tuskulėnų memorialiniame komplekse
lankytojams sudarytos galimybės žaisti mokomąjį kompiuterinį žaidimą „Sovietinis inkubatorius“.
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Parengtas naujas edukacinis užsiėmimas „Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės (1942–1944)“.
Edukacinė veikla pristatyta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame
seminare mokytojams „Partizaninio karo svarba siekiant Lietuvos nepriklausomybės 1944–1953 m.“;
Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos didaktikos centro vedėjo prof. dr. B. Šetkaus
vadovaujamai istorijos mokytojų grupei; LITEXPO parodų rūmuose vykusioje parodoje „Mokykla
be sienų“; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro surengtame seminare istorijos
mokytojams „Partizaninis karas Lietuvoje: kaip apie tai kalbame šiandien“.

MUZIEJINĖ VEIKLA
Rinkinių komplektavimas, tyrimas, apskaita ir priežiūra:
įsigyta naujų eksponatų – 1633 vnt.;
į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 3940 vnt.;
įrašyta į rankraštines inventorines knygas – 1617 vnt.;
į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta naujų eksponatų – 2245 vnt, suinventorintų iki
1999 m. eksponatų – 408 vnt.
Ekspozicijų ir parodų rengimas:
parengta kilnojamoji paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos
piliečiai“;
parengta kilnojamoji paroda „Liudyti tautai ir istorijai“, skirta laisvės kovų dalyvio Leono Laurinsko
atminimui;
parengta kilnojamoji paroda „Karinė priesaika istorinių lūžių laikotarpiais“;
atnaujinta muziejuje eksponuojama paroda „Dievui ir Tėvynei“;
Genocido aukų muziejaus kilnojamosios parodos eksponuotos 46 vietose Lietuvoje;
Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje eksponuotos 9 parodos, Tuskulėnų memorialiniame
komplekse – 11 parodų, iš kurių 2 – iš užsienio (Latvijos Tukumo muziejaus kilnojamoji paroda „Sibire ant
beržo tošies rašyti laiškai“ ir Čekijos totalitarinių režimų tyrimų instituto ir Saugumo tarnybų archyvo paroda
„Žvilgsnis į Prahą per slaptosios policijos objektyvą“).
Lankytojų aptarnavimas:
Per metus Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse apsilankė
63 791 lankytojas.
Pravestos 833 ekskursijos.
Atrinkta ir interesantams pateikta muziejuje saugomų eksponatų skaitmenų – 1290 vnt.
Plačiau žr. 5 priedą
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VYRIAUSYBINĖS PROGRAMOS INVESTICINIO PROJEKTO
VYKDYMAS TUSKULĖNŲ MEMORIALINIAME KOMPLEKSE
2014 m. toliau buvo rengiama ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ dalis „Prisiminimų alėja“.
Iki metų pabaigos atlikta apie 90 % darbų: sukurta „Prisiminimų alėją“ užbaigianti interaktyvi erdvė su
sovietmečio realybę atkuriančia virtualia prezentacija; parengti 13 personažų įgarsinimo scenarijai, bet dėl
subrangovų vėlavimo įgarsinti tik 5 personažų pasakojimai.
Rengta ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ įrengimo trečiojo – baigiamojo – etapo (5
ekspozicinių salių ir lauko interaktyvaus stendo įrengimo) architektūrinės ir techninės dalies specifikacija,
paslaugų pirkimo konkurso sąlygos ir sąmata.
Plačiau žr. 6 priedą

RENGINIAI
Tradiciškai dalyvauta kiekvienais metais vykstančiuose Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės
atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido, Europos
dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos renginiuose.
Kartu su Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomene, Radviliškio rajono savivaldybe ir
kitais partneriais dalyvauta organizuojant Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės
dienos renginius Vilniuje ir Minaičiuose (Radviliškio r.).
Talkinta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bei bendrijos Vilniaus skyriams
rengiant tradicinius trėmimų metinių minėjimus prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g.
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Per 2014 metus Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko 40
renginių.
Sausio 12–13 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų durų
dienos, skirtos paminėti Laisvės gynėjų dieną.
Sausio 30 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko teminis vakaras „... kad
meškos nesudraskytų“, kurio metu buvo pristatyti bendrijos „Lemtis“ darbai.
Vasario 6 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Rimvydo Racėno knygos
„Į mielą šalį Lietuvą“ pristatymas.
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Vasario 16 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų durų
diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Vasario 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko ekspedicijos „Vorkuta‘13“
pristatymas (renginys tik aptarnautas).
Kovo 11 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų durų
diena, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Kovo 22 d. Genocido aukų muziejaus vidiniame kieme vyko Ukrainos palaikymo akcija ir
fotografijų parodos „Maidano veidai: Kijevas, 2013–2014“ atidarymas.

Kovo 25 d., minint 65-ąsias trėmimo operacijos „Bangų mūša“ metines, Genocido aukų muziejuje
vyko atvirų durų diena.
Kovo 26 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Latvijos Tukumo
muziejaus parengtos parodos „Sibire ant beržo tošies rašyti laiškai“ atidarymas.
Balandžio 23 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro organizuotas seminaras mokytojams „Partizaninio karo svarba siekiant
Lietuvos nepriklausomybės 1944–1953 m.“.
Balandžio 24 d. Genocido aukų muziejuje vyko minėjimas, skirtas 99-osioms Armėnų tautos
genocido metinėms atminti.

Balandžio 24 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko išskirtiniai prancūzų
režisieriaus Thomaso Johnsono dokumentinio filmo „Stalino šešėlyje“ („L‘ombre de Stalin“) seansai.
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Gegužės 17 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko „Muziejų
nakties“ renginiai.
Gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame
komplekse vyko atvirų durų diena.
Birželio 13 d. Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje įvyko dailininko Henriko Cipario
tapybos darbų parodos „Raudoni laikai“ atidarymas.
Birželio 14–15 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų
durų dienos, skirtos Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms paminėti.
Birželio 26 d. Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko minėjimas, skirtas Kengyro
sukilimo 60-osioms metinėms atminti.

Birželio 27 d. Genocido aukų muziejuje vyko Vilniaus dizaino kolegijos studentės Monikos
Mykolaitytės diplominio darbo „Naktį kulkom lijo. Šiandieniniai partizanų portretai“ gynimas.
Liepos 3 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta Vidos
Krištolaitytės kūrybos darbų paroda „Tiek saulės, tiek mirties“.

Rugpjūčio 21 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta Šaltojo karo
politinių karikatūrų paroda „Kūjis, pjautuvas ir plaktukas“ iš Ryčio Daukanto kolekcijos.
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Rugpjūčio 21 d. Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko TS-LKD organizuota istorinių
įvykių, nulėmusių milijonų žmonių likimus, paminėjimo popietė (renginys tik aptarnautas).
Rugpjūčio 23 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų
durų diena, skirta Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio 25-osioms
metinėms paminėti.
Rugsėjo 28 d. buvo paminėta Tuskulėnų aukų atminimo diena. 2014 m. sukako 70 metų, kai NKGB
(MGB) vidaus kalėjime Vilniuje buvo pradėti vykdyti SSRS karo tribunolų ir Ypatingojo pasitarimo
priimti mirties bausmių nuosprendžiai.
Spalio 2 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko ekspedicijos „Broliai:
Lietuva–Ukraina ’14“ pristatymas (renginys tik aptarnautas).
Spalio 15 d. Genocido aukų muziejuje vyko kompaktinės plokštelės „Išgirsk“ pristatymo koncertas.

Spalio 17 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo paminėtas a. a.
monsinjoro Alfonso Svarinsko įšventinimo į kunigus 60-metis.
Spalio 24 d. Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko UAB „Adell Reklama“ organizuota
konferencija „Karas ir propaganda“ (renginys tik aptarnautas).
Spalio 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko seminaras Lietuvos
edukologijos universiteto Istorijos didaktikos centro vedėjo prof. dr. B. Šetkaus vadovaujamiems
istorijos mokytojams.
Lapkričio 1–2 d. Tuskulėnų memorialiniame komplekse buvo minimos Visų Šventųjų ir Mirusiųjų
atminimo dienos.
Lapkričio 5 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta Čekijos
totalitarinių režimų tyrimų instituto ir Saugumo tarnybų archyvo parengta paroda „Žvilgsnis į Prahą
per slaptosios policijos objektyvą“.
Lapkričio 19 d. Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko leidinio „...pergyventų jausmų
atogarsis“ pristatymas.
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Lapkričio 21 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko integruoto ugdymo
konkurso „Partizaninis karas 1944–1953 m.“ laureatų apdovanojimo renginys.
Lapkričio 21 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Gedimino pr. ir Aukų g. sankirtoje
vyko tradicinė akcija „Uždek žvakę“, kurios metu buvo pagerbtas Maidano Dangiškosios šimtinės
didvyrių, Rytų Ukrainoje žuvusių karių ir 1932–1933 m. Holodomoro aukų atminimas.
Lapkričio 22 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko renginys skirtas
paminėti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos Respublikos 22-ąsias metines;
(renginys tik aptarnautas).
Lapkričio 26 d., minint Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko generolo
Jono Žemaičio-Vytauto 60-ąsias žūties metines, Genocido aukų muziejuje vyko atvirų durų diena.
Lapkričio 27 d. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko Centro
surengtas mokytojų seminaras „Partizaninis karas Lietuvoje: kaip apie tai kalbame šiandien“.
Gruodžio 4 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Vlado Žeromskio
knygos „Vadinkite mane sėjėju“ pristatymas.

Gruodžio 17 d. Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko tradicinis susitikimas
su projekto „Misija Sibiras ’14“ dalyviais, kurie 2014 m. vasarą vyko į ekspediciją Rusijos
Federacijos Krasnojarsko krašte.
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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 – 110 objektų.
Pagal pateiktus valstybinių, visuomeninių organizacijų ir juridinių asmenų prašymus paruošta 11
istorinių-archyvinių pažymų.

Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“
Leidiniui apie Buriatijos ASSR parengti 35 vietovių aprašai ir 43 tremtinių šeimų sąrašai.
Suinventorinti rankraščiai pagal kalinimo vietas – 2243 rankraščiai iš 23 sričių.
Audio būdu įrašyti 3 asmenų ir gauti 1 asmens video atsiminimai.
Gauta apie 1728 nuotraukų bei dokumentų, iš jų 953 nuotraukos nuskenuotos, paruošti 1179
nuotraukų aprašymai.
Užregistruotos 7 anksčiau neaprašytos tremties vietos ir įkeltos į internetinę svetainę.
Skenuotos 9 ekspedicijų į tremties ir kalinimo vietas ataskaitos ir įkėltos į internetinę svetainę
www.lietuviaisibire.lt.
Kuriama kapinių fotografijų duomenų bazė – nuskenuota 50 vnt.
Paruošti aktai, aprašyta, paruošta perdavimui į GAM 1539 fotografijos, perduotos 127 fotografijos ir
718 kitų eksponatų.

Programa „GYVOJI ATMINTIS“
Vaizdo įrašuose užfiksuoti 30 asmenų prisiminimai.
Į videotekos duomenų bazę suvesta 418 nufilmuotų asmenų, papildyti 39 asmenų duomenys.
Peržiūrėta 14 val. filmuotos medžiagos, parengti 7 val. detalūs aprašymai.
Plačiau žr. 7 priedą
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ĮAMŽINIMO DARBAI IR PROJEKTAI
Įrengtos 3 atminimo lentos:
ant Vilkaviškio ir Švenčionėlių geležinkelio stoties pastatų masiškai tremtiems Lietuvos
gyventojams atminti ir Anykščių r. Svėdasų sen. Jotkonių k. rezistencijos dalyvių Pajarskų
šeimai atminti.
Pastatyta 12 atminimo ženklų
partizanų kautynių, žūties vietose Alytaus, Anykščių, Klaipėdos, Lazdijų, Mažeikių,
Pasvalio, Prienų ir Varėnos rajonuose.
Suprojektuotas ir pastatytas antkapinis paminklas
Dainavos apygardos partizanams Perlojos kapinėse (Varėnos r. Perlojos sen. Perloja).
Parengta informacinė medžiaga 10-iai informacinių stendų, kurie pastatyti:
4 – Šimonių girioje (Anykščių urėdija Svėdasų girininkija); 1 – prie buvusios Rytų Lietuvos
(Kalnų) srities vadavietės bunkerio vietos Anykščių r.; 2 – skirti Lietuvos partizanui Antanui
Kraujeliui-Siaubūnui atminti; 2 – skirti 1944 m. nacių įvykdytoms Pirčiupių kaimo
gyventojų žudynėms; 1 – skirtas Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės LDK Vytauto
tėvūnijos Genio grupės partizanams atminti Varėnos r.
Pastatytos 2 rodyklės Šimonių girioje (Anykščių urėdija Svėdasų girininkija).
Suprojektuotas paminklas „Žemaitijos kariams savanoriams“ Palangoje.
Rengiami projektai:
paminklo kovotojams dėl Lietuvos laisvės 1918–2018 m. Aukštadvaryje;
antkapinio paminklo Vilniaus politiniams kaliniams ir tremtiniams.
Plačiau žr. 8 priedą
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VI. LEIDYBA

IŠLEISTI LEIDINIAI
3 lentelė

Eil.
Nr. Leidinio pavadinimas

Apimtis
spaudos
lankais

Tiražas
egz.

Planiniai leidiniai
1.

Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2014, 1 (35)

10

200

2.

Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2014, 2 (36)

9

200

3.

Vytautas Tininis „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją
armiją“

20

500

4.

Rokas Tracevskis „Istinnaja istorija Litvy XX veka“

14

300

5.

Arūnas Bubnys „Kauno getas 1941–1944“

9

500

6.

Arūnas Bubnys „Kaunas Ghetto 1941–1944“ (anglų k.)

10

300

7.

Arūnas Bubnys „Šiaulių getas“

5

300

8.

Arūnas Bubnys „The Šiauliai Ghetto“ (anglų k.)

5,25

200

9.

„... pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio
dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“

10

500

10.

„Lietuvos gyventojų genocidas“, 1949, IV t., 2 d. (N–Ž)

76

300

11.

Antanas Terleckas „Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės
sugrįžus“

21,5

300

12.

Atlasas „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“, 1 d.

34

500

Kartotiniai leidiniai
1.

Katalogas „The Museum of Genocide Victims“

5

1000

2.

Katalogas „Krieg nach dem Kriege / War after War“

3

500

3

„KGB in Lithuania“

3,5

1000

Iš viso

235,25

6600
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LEIDINIŲ SKLAIDA
Centro leidiniai platinti ir viešinti knygų mugėse:
15-ojoje Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos
organizuotose knygų mugėse: „Sostinės dienos 2014“, Elektrėnų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje, Molėtų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Anykščių Liudvikos ir Stanislovo
Didžiulių viešojoje bibliotekoje knygos šventėje „Knyga prasideda širdyje“, kalėdinėse
knygų mugėse Vilniuje ir Kaune; per Lietuvos leidėjų asociaciją Frankfurto knygų mugėje.

Dalyvauta 19 renginių viešinant ir platinant Centro knygas:
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginyje Vilniuje,
Politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“, „Trakinių partizanų 2014“
sąskrydyje, Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje
Kaune, Vilniaus žydų bendruomenės namuose, Žydų kultūros centre, Vytauto Didžiojo
universitete, Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje Panevėžyje,
Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje, Karaliaus Mindaugo
husarų batalione Pajuostyje, Lietuvos Respublikos Seime vykusiame 1949 m. trėmimo
„Bangų mūša“ metinių minėjime, konferencijoje „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse
šalyse: okupacijoms besikeičiant“, Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, Vadoklių
kultūros centre, Vilniaus ir Kauno įgulos karininkų ramovėse, Jonavos rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje, Ukmergės krašto muziejuje.
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Rimvydo Racėno knyga „Į mielą šalį Lietuvą“ pristatyta:
•
vasario 6 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse;
•
kovo 27 d. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje Panevėžyje;
•
gegužės 30 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre.

Leidinys „Vyčio apygardos partizanų vadas Danielius Vaitelis-Briedis“ pristatytas:
•
vasario 13 d. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje;
•
kovo 10 d. Karaliaus Mindaugo husarų batalione Pajuostyje.

Arūno Bubnio knyga „Kauno getas 1941–1944“ pristatyta:
•
rugsėjo 22 d. Žydų bendruomenės namuose Vilniuje;
•
spalio 28 d. Vytauto Didžiojo universitete.
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Tininio knyga „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją“ pristatyta:
•
spalio 9 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje;
•
lapkričio 11 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Leidinys „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“
pristatytas:
•
rugsėjo 6 d. „Trakinių partizanų 2014“ sąskrydyje;
•
spalio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje;
•
spalio 23 d. Ukmergės krašto muziejuje;
•
lapkričio 14 d. Vadoklių kultūros centre;
•
lapkričio 19 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse;
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lapkričio 27 d. istorijos mokytojų seminare „Partizaninis karas Lietuvoje: kaip apie tai
kalbama šiandien“.
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Naujų knygų pristatymai žiniasklaidoje – interneto svetainėse, spaudoje:
Metų knygos pristatytos interneto svetainėse: genocid.lt, bernardinai.lt, patogupirkti.lt,
humanitas.lt. Centro knygos įtrauktos į Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos knygų katalogą.
Vytauto Tininio „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją“ ir „...pergyventų jausmų
atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ pristatyta žurnale „Karys“, laikraščiuose
„XXI amžius“, „Voruta“, Arūno Bubnio „Kauno getas 1941–1944“ ir Roko Tracevskio „Istinnaja
istorija Litvy XX veka“ žurnale „Tautinių bendrijų naujienos“.
Sistemingai buvo atliekama leidinių paklausos stebėsena.
Remiantis šių metų leidinių paklausos analize, paklausiausi leidiniai – „...pergyventų jausmų
atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ (per metus išplatinta 75 proc. viso tiražo)
ir Arūno Bubnio „Kauno getas 1941–1944“ (atitinkamai 90 proc.). Ir šiais metais populiarūs
nedidelės apimties leidiniai užsienio kalba, pakartoti trijų leidinių tiražai. Per metus parduota 5622
egz., nemokamai sklaidai panaudota 3867 egz. knygų.
Už parduotas Centro knygas per metus gauta 77 882 Lt.
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VII. PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ)
TEISIŲKOMISIJOS VEIKLOS REZULTATAI
Surengti 8 Komisijos posėdžiai, kurių metu išnagrinėti 1153 prašymai:
4 lentelė

Pasiūlyta
nepripažinti

Išduota teisinio statuso
pažymėjimų

73

5

Laisvės kovų
dalyvio teisinis
statusas
Nuo okupacijų
nukentėjusio
asmens teisinis
statusas:

37 (nesant šeimos narių, žuvusiems partizanams pažymėjimas negaminamas)

156

18

765

136

1153 (kartu su prarastais, taip
pat dalis iš 2013 m.)

Politinio kalinio

15

159

1356

Teisinis statusas
Kario savanorio
teisinis statusas

Pasiūlyta
pripažinti

Tremtinio

385

Perkeltojo

8

Represuotojo

4

Nukentėjusio

337

Buvusio beglobio
vaiko
Iš viso

166 (dalis – iš 2013 m.)

16
994

Surengti 6 iškilmingi rezistencijos dalyvio teisinio statuso pažymėjimų įteikimai.
Plačiau žr. 9 priedą
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VIII. CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2014 m.
Programos „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“ vykdymui
2014 m. gauta ir panaudota 5.866.484,82 Lt asignavimų iš Valstybės iždo, iš jų:
– 5.494.949,43 Lt valstybės biudžeto lėšų iš patvirtintos 5.495.000,00 Lt išlaidų sąmatos (t.y.
188.953,03 Lt daugiau nei 2013 m.);
– 371.535,39 Lt specialiųjų pajamų įmokų lėšų iš patvirtintos 430.900,00 Lt išlaidų
sąmatos (t. y. 1.377,04 Lt mažiau nei 2013 m.):
5 lentelė

Specialiųjų lėšų rūšis

2014 m. įplaukos

Gauta įplaukų už parduotus Centro leidžiamus leidinius, kompaktinius
diskus

77.941,75

Gauta įplaukų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties
parko memorialinio komplekso paslaugas

297.795,66

Iš viso gauta specialiųjų pajamų įplaukų 2014 m.

375.737,41

Nepanaudotų spec. pajamų likutis 2014 m. gruodžio 31 d., iš viso:

81.217,64
Plačiau žr. 10 priedą

Centro specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis atlyginimai 2009–2014 m.
6 lentelė

Išsilavinimas
Pareigybės

Koeficientas,
BMA
dydžiais

Atlyginimas,
neišskaičius
mokesčių, lt.

PareiMokslų
gybių
daktaskaičius
ras

Vedėjas

16

1952

5

13

1586

43

12
11,5
11
10,5
10

1464
1403
1342
1281
1220

4
17
14
1
12

9,6

1171

3

9

1098

3

Vyriausieji
specialistai
Vyriausieji specialistai
Vyresnieji specialistai
Vyresnieji specialistai
Vyresnieji specialistai
Vyresnieji specialistai
Vyresnieji
specialistai/
specialistai
Specialistai

Aukštasis
universitetinis

Aukštasis
Spec.
neuni- viduversi- rinis
tetinis

5
5

33

2

3

3
15
11
1
11

1
2
3

2

1

1
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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, R. Staveckaitė-Notari, O. Daniūnienė (dirbo iki liepos 27 d.),
M. Kareniauskaitė (dirbo nuo lapkričio 11 d.), D. Butkutė, V. Tininis, M. Pocius (0,5 etato), ir pagal
terminuotas autorines sutartis I. Sičiūnas, A. Veilentienė, V. Stravinskienė, V. Ivanauskas,
G. Ereminas ir R. Tracevskis.
Programa „NACISTINĖ OKUPACIJA 1941–1944 m.“
Išleisti leidiniai „Kauno getas 1941–1944“ (lietuvių ir anglų kalbomis) ir „Šiaulių getas“
(lietuvių ir anglų kalbomis), paskelbti 8 straipsniai, 1 publikacija, perskaityta 13 pranešimų
konferencijose ir renginiuose.
A. Bubnys atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– parengta knyga A. Bubnys, „Kauno getas 1941–1944“ lietuvių ir anglų kalbomis;
– parengta knyga A. Bubnys, „Šiaulių getas“ lietuvių ir anglų kalbomis;
– rengta monografija „Lietuvių policijos batalionai 1941–1945 metais“;
– rengta monografija „Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.“;
– parengtas straipsnis apie Macikų karo belaisvių stovyklą 1939–1944 m. monografijai apie
Macikų įkalinimo įstaigas;
– komplektuota ir redaguota žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ 2014, Nr. 1 (35) ir Nr. 2 (36).
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– LR Ambasadai Lenkijos Respublikoje dėl Lenkijos žydų istorijos muziejaus Varšuvoje
ekspozicijos dalies, skirtos Paneriams;
– LR Vyriausybės kanceliarijai dėl 1941 m. iškeltiesiems Suvalkų krašto gyventojams
galimybės gauti kompensaciją iš Vokietijos už nusavintą turtą.
Konferencijos ir renginiai:
– gegužės 22 d. skaitytas pranešimas „Vokiečių SS ir policijos 16-ojo pulko veiksmai
Lietuvoje 1944 m. balandžio–liepos mėnesiais“ Centro, Varėnos r. sav., Varėnos r. sav. viešosios
bibliotekos ir Varėnos kultūros centro organizuotoje konferencijoje „Pirčiupių kaimo tragedijai –
70“;
– gegužės 28–30 d. skaitytas pranešimas vokiečių kalba „Lietuvių policijos batalionai 1941–
1944 metais“ Torunės universiteto Istorijos ir archyvistikos mokslų institute (Lenkija) vykusioje
tarptautinėje konferencijoje „Himlerio tarptautinė milicija: vietinių dalyvavimas SS ir policijos
daliniuose Antrojo pasaulinio karo kontekste“;
– liepos 17 d. skaitytas pranešimas „Kauno getas 1941–1944 m.“ Kauno m. V. Kudirkos
viešosios bibliotekos Senamiesčio padalinyje vykusiame renginyje, skirtame Kauno geto likvidavimo
70-mečiui paminėti;
– kartu su Lietuvos Respublikos Seimu rugsėjo 11–12 d. suorganizuota tarptautinė mokslinė
konferencija „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“, kurios metu
skaitytas pranešimas „Kauno ir Šiaulių getų likvidavimas 1944 m. vasarą“;
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– rugsėjo 16 d. skaitytas pranešimas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato surengtame seminare mokytojams
„Tolerancijos sąvoka mūsų šalies istorijoje ir dabartyje“;
– rugsėjo 22 d. Lietuvos žydų bendruomenėje pristatyta knyga „Kauno getas 1941–1944“;
– rugsėjo 23 d. skaitytas pranešimas „Kauno ir Šiaulių getų likvidavimas 1944 m.“ LR Seime
minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną;
– rugsėjo 24–26 dienomis Lietuvos Respublikos kultūros atašė Lenkijos Respublikoje
kvietimu vykta į Lenkijos žydų istorijos muziejų konsultuoti dėl naujos ekspozicijos dalies, skirtos
masinių žudynių vietai Paneriuose;
– spalio 11 d. skaitytas pranešimas apie 1941 m. birželio sukilimą Lietuvoje Lietuvos
vokiečių draugijos Vokietijoje organizuotoje konferencijoje Hiutenfelde (Vokietijoja);
– spalio 17 d. skaitytas pranešimas lenkų kalba „Lenkija ir lenkai 1944 m.: lietuvių požiūris“
Tautos atminties instituto (IPN) Krokuvos filialo Viešosios edukacijos biuro (Lenkija) organizuotoje
tarptautinėje konferencijoje „Lenkija 1944 metais: Sąjungininkų ir priešų perspektyva“;
– spalio 28 d. Vytauto Didžiojo universitete pristatyta knyga „Kauno getas 1941–1944“;
– lapkričio 26 d. skaitytas pranešimas „Lietuvos vietinė rinktinė (LVR)“ LR Seime vykusioje
konferencijoje „Karinė priesaika istorinių lūžių laikotarpiais“.
Interviu:
– interviu LRT radijui apie Kauno getą (2014 09 22)
Straipsniai ir publikacijos kituose Lietuvos leidiniuose:
– „Lietuvos vietinė rinktinė. Įkūrimo ir kovos istorija“, Karys, 2014, Nr. 2, p. 46–52;
– straipsnio „Armijos krajovos 3-ioji brigada 1943–1944 metais“ dalys laikraštyje Voruta:
2014 03 15 Nr.6, 2014 08 30 Nr.12 (802), 2014 09 27 Nr.13 (803); 2014 10 25 Nr.14 (804);
2014 11 29 Nr.15 (805).
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėta 196 baudžiamosios bylos, 79 MGB agentūrinioaperatyvinio darbo bylos, 30 bylų VRM dokumentų skyriuje, LCVA – 460 archyvinių bylų. Iš viso 765
bylos.
A. Rukšėnas atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– parengtas straipsnis „Kretingos žydų bendruomenės žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį“;
– rengtas straipsnis „Kauno TDA, 2-ojo PPT batalionų karių traukimosi iš tarnybos
priežastys“;
– renkama medžiaga straipsniui apie lietuvių 2(12) policijos batalioną;
– analizuoti archyviniai dokumentai ir kiti šaltiniai, pildyta ir tikslinta lietuvių, dalyvavusių
holokauste, duomenų bazė: Kretingos aps. identifikuoti 684 asmenys, sudarytas 36 partizanų vadų,
kurie viešojoje erdvėje yra siejami su dalyvavimu holokauste, sąrašas, ir kt.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Vilniaus apygardos prokuratūrai dėl A. Damijonaičio kaltinimų ir duomenų apie
M. Zingerį;
– Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos
komisariato kriminalinės policijos skyriui dėl duomenų apie dėl pokario partizaninio judėjimo
dalyvių J. Noreikos, J. Lukšos, J. Vitkaus, A. Baltūsio, J. Žemaičio, A. Ramanausko, A. Smetonos,
J. Misiūno, V. Vitkausko, J. Jankausko, V. Ivanausko, J. Šibailos, A. Milaševičiaus, J. Barzdos
veiklos vokiečių okupacijos metais;
– A. Šlapeliui dėl duomenų apie E. Zaborskį;
– Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei F. Kukliansky dėl duomenų apie J. Barzdą-Klevą;
– Užsienio reikalų ministerijos Ambasadorei ypatingiems pavedimams V. Gaižauskaitei dėl
2008–2013 metais Centro vykdytų holokausto tyrimų;
– K. Litvinienei dėl paminklo Birutės kalne Palangoje nužudytiems žydams;
– Centrui dėl J. Krikštaponio veiklos vokiečių okupacijos laikotarpiu;
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– Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų
sąjungos pirmininko V. Zabielskui dėl Lietuvos kariuomenės karininkų, tapusių sovietinės
okupacijos aukomis, įamžinimo;
– O. Podolskienei dėl duomenų apie G. Gafanovičienės ir Ch. Gafanovičius sušaudymo
aplinkybes.
Konferencijos ir renginiai:
– birželio 29 d. kalbėta renginyje Aukštuosiuose Paneriuose, skirtame 1944 m. gegužės mėn.
sušaudytiems Vietinės rinktinės kariams atminti;
– rugsėjo 11 d. skaitytas pranešimas „Lietuvos vietinė rinktinė 1944 metais“ Centro ir LRS
organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse:
okupacijoms besikeičiant“.
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėtos 349 baudžiamosios, 51 operatyvinės paieškos ir kito
pobūdžio byla, LCVA – 135 bylos. Iš viso 535 bylos.
S. Buchaveckas atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– rengta knyga apie Štuthofo koncentracijos stovykloje (dab. Lenkijos teritorija) 1945 m.
mirusio 1941–1943 m. švietimo generalinio tarėjo Germanto (Prano Meškausko) asmenybę Lietuvos
mokyklų gynimo nacių okupacijos metais kontekste.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Ž. Beliauskui dėl duomenų apie V. Mitriką.
Straipsniai Lietuvos leidiniuose:
– „Žvilgsnis į 1939–1944 m. Palandos valsčiaus mokyklas“ (kolektyvinei monografijai
„Palanga“ („Versmės“ leidykla).
Kiti darbai:
– konsultuoti LRT radijo žurnalistai dėl Tarptautinės holokausto aukų atminimo dienos
(sausio 27 d.).
Atliekant darbus LYA peržiūrėjo 80 baudžiamųjų bylų, VRM dokumentų skyriuje – 31 bylą,
LCVA – 138, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje – 9, Nacionalinės
M. Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje – 12 bylų. Iš viso 270 bylų.
Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940–1941 M., 1944–1988 m.“

Išleista viena monografija (V. Tininis, Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją), paskelbti 7
straipsniai.

M. Pocius atliko darbus:
– rengtas mokslinis straipsnis „J. Paleckio pastangos švelninti sovietizavimo politiką
1946–1948 m: laiškai A. Ždanovui“

lankų);

V. Tininis atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– parengtas knygos „Petras Griškevičius – sovietinės Lietuvos vadovas“ tekstas (13 autorinių

– parengta dalis (5 autoriniai lankai) monografijos „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo
belaisviai Lietuvoje 1944–1949 m.“;
– parengtas straipsnis apie Macikų karo belaisvių stovyklą 1945–1948 m. monografijai apie
Macikų įkalinimo įstaigas;
– parengtas straipsnis „Vokietijos karo belaisvių Šiaulių lageris Nr. 294: 1945–1948 m.“
Kiti darbai:
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– koordinuotas knygos „Lietuva 1939–1991 metais: okupuotos Lietuvos istorija“ rengimas
leidybai anglų kalba;
– dalyvauta ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ ekspertų grupėje;
– dalyvauta KGB archyvinių dokumentų viešinimo ekspertų grupėje.
Straipsniai ir publikacijos Lietuvos leidiniuose:
– parengta ir su bendraautoriumi Artūru Katiliumi išleista knyga „Lietuvos kariuomenės karių
uniformos, ženklai ir vėliavos 1990–2010 m.“, Vilnius, Lietuvos karo akademija, 390 psl.;
– mokslinis straipsnis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944–
1949 m.“ (1,2 autorinio lanko) publikuotas Lietuvos Istorijos instituto straipsnių rinkinyje „Stalininis
režimas Lietuvoje“.
Atliekant darbus LYA peržiūrėta: LKP dokumentų skyriuje – 10 bylų, KGB dokumentų
skyriuje – 45, VRM – 20. Iš viso 75 bylos.
S. Buchaveckas atliko darbus:
– parengtos mokslinio straipsnio „Mokyklos sovietizavimas 1940 m. rudenį: ideologiniai
gniaužtai mokytojams, 1917 m. bolševikų perversmo metinių minėjimas Šakių apskrities mokyklose“
1–2 dalys;
– rinkta medžiaga Lietuvos gyventojų trėmimų tema (apie vaikus tremtyje, jų su artimaisiais
kūrimąsi Lietuvoje, kt.);
– konsultuoti dokumentinių filmų kūrėjai V. Damaševičius ir J. Matonis bolševikų represijų ir
1941 m. tremties ir tremtinių likimų klausimais.
I. Sičiūnas (autorinė sutartis) atliko darbus:
– rengiamam leidiniui „Lietuviai tremtiniai Buriatijoje“ parengtas straipsnių struktūros
projektas, darbo metodika ir straipsnių ruošiniai apie miško paruošos barą Chutor, Tarbagataj
siaurojo geležinkelio stotį, Zemlianki (prie Verchniaja Ara-Kuorka), Chandagatajaus siaurojo
geležinkelio liniją, Chara-Kutul siaurojo geležinkelio stotį, miško paruošos barą Moiga ir apie
Verchniaja Ara-Kuorką.
R. Tracevskis (autorinė sutartis) atliko darbus:
– parengta recenzija P. Kanervo straipsniui „Molotovo–Ribbentropo paktas: Liebe war es
nie“.
V. Stravinskienė (autorinė sutartis) atliko darbus:
– parengtas straipsnis „Represuoti Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojai lenkai: sugrįžimas ir
adaptacija (1953–1964 m.)“, 15 p.
V. Ivanauskas (autorinė sutartis) atliko darbus:
– parengtas straipsnis „Sovietinė nomenklatūra ir išskirtinis vartojimas: nuo privilegijų iki
nelegalumo“, 24 p.

Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944–1953 m.“
Išleistas leidinys „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis: atlasas“, parengtas 1 straipsnis, 8
publikacijos, 1 recenzija ir 23 pranešimai konferencijose ir renginiuose.
Kartu su Lenkijos Tautos atminties institutu (IPN) parengtas spaudai dokumentų rinkinio
serijos „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“ I-asis tomas „Lietuvių ir
lenkų pogrindis 1944–1945 m.“
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E. Jankauskienė atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– rengta atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ 2 dalis: rinkta archyvinė ir
istoriografinė medžiaga Algimanto ir Vytauto apygardų partizanų kautynių su represinių struktūrų
kariuomene aprašymams;
– parengtas straipsnis apie Gulag‘o skyrių Macikuose 1945–1955 m. monografijai apie
Macikų įkalinimo įstaigas.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– VĮ Alytaus turizmo informacijos centrui apie žudynes Klepočių k.;
– Kultūros paveldo departamentui dėl informacijos apie vokiečių okupacijos metu Lietuvoje
egzistavusias koncentracijos stovyklas;
– Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui A. Nausėdai, LR Seimo nariams A. Anušauskui,
E. Zingeriui, Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės pirmininkei F. Kukliansky dėl Šiaulių žydų
užkasimo vietos;
– Advokatei V. Kabečienei dėl lietuvių ginkluoto pasipriešinimo pabaigos;
– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2-ojo pensijų fondui dėl
Dachau koncentracijos stovyklos filialo;
– Ukmergės savivaldybės merui V. Pakniui dėl duomenų apie J. Krikštaponio veiklą.
Pranešimai konferencijose ir renginiuose:
– kovo 6 d. pravestos dvi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtos istorijos
pamokos Druskininkų „Ryto“ gimnazijos dešimtokams;
– gegužės 15 d. skaitytas pranešimas apie partizaninį pasipriešinimą Žemaitijoje Darbėnų
gimnazijoje vykusiame Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjime,
kurio metu buvo atidarytas atnaujintas Rezistencijos muziejus ir vyko konferencija „Jei Tėvynė
aukos reikalauja“;
– birželio 13 d. skaitytas pranešimas „Lietuvos gyventojų netektys 1940–1941 metais“
Zarasų krašto muziejuje vykusiame renginyje, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido
dienoms paminėti;
– birželio 9–11 dienomis vykta į Varšuvą (Lenkija) susitikti su Centro „Karta“ atstovais ir
dalyvauti Lietuvos Respublikos Ambasadoje Lenkijoje vykusiame renginyje „Paminklai Lietuvos
piliečių tremties ir kalinimo vietose“;
– birželio 26 d. skaitytas pranešimas apie lietuvių kalinimą Gulago lageriuose ir jų
pasipriešinimą Centro Genocido aukų muziejuje vykusiame renginyje, kurio metu prisimintas prieš
60 metų, 1954 m. birželio 26 d., nuslopintas Kengyro lagerio kalinių sukilimas;
– kartu su Lietuvos Respublikos Seimu rugsėjo 11–12 d. suorganizuota tarptautinė mokslinė
konferencija „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“, kurios metu
skaitytas pranešimas „Partizaninio pasipriešinimo pradžia Lietuvoje 1944 metais“;
– spalio 11 d. skaitytas pranešimas apie antisovietinį ginkluotą pasipriešinimą Lietuvoje
1944–1953 m. Lietuvos vokiečių draugijos Vokietijoje organizuotoje konferencijoje Hiutenfelde
(Vokietija);
– gruodžio 10 d. skaitytas pranešimas „1944-ieji – partizaninio karo pradžia“ TS-LKD senjorų
bendruomenės ir Centro organizuotoje konferencijoje „Karas po karo: 1944-ieji – partizaninio
pasipriešinimo pradžia“.
Kiti darbai:
– tikrinti ir redaguoti tekstai 2014 m. Atmintinoms datoms;
– rengtas 2015 m. Atmintinų datų sąrašas;
– dalyvauta Centro interneto svetainės redkolegijos darbuose.
– tikslintos partizanų apygardų ribos su UAB „Žemėlapių artelė“ rengiamiems žemėlapiams;
– tikslintos partizanų pavardės, slapyvardžiai, jų žūties datos, vietos ir kt. duomenys Leidybos
skyriaus rengiamai partizano Balčio dienoraščio publikacijai;
– redaguoti ir tikslinti istoriniai tekstai Memorialinio departamento rengiamiems 4 stendams
apie Algimanto apygardos partizanų kovas Šimonių girioje;

56

– redaguotas ir tikslintas Genocido aukų muziejaus darbuotojų parengtas tekstas apie
Merkinės istoriją okupacijų laikotarpiu;
– redaguotas ir tikslintas Genocido aukų muziejaus darbuotojų parengtas tekstas apie
Sverdlovsko lagerį;
– redaguoti ir tikslinti istoriniai tekstai Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos
departamento rengiamam lankstinukui „Karas po karo“;
– redaguoti ir tikslinti istoriniai tekstai Klaipėdos universiteto studentų rengiamam projektui
apie Kardo rinktinės partizanus „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ (4 stendų tekstai).
Interviu:
– interviu LRT laidai „Istorijos detektyvai“ apie pokario partizanus (2014-07-04).
Moksliniai straipsniai ir publikacijos kituose Lietuvos leidiniuose:
– keturi straipsniai Visuotinei lietuvių enciklopedijai: „Vyčio apygarda“, „Žalioji rinktinė“,
„Žebenkšties rinktinė“, „Žemaičių legionas“;
– mokslinis straipsnis „1944–1953 m. Lietuvos partizaninis karas su Sovietų Sąjunga“ (60 p.)
publikuotas knygoje „Lietuvos karai: Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė kiekybinė
analizė“ (sud. G. Vitkus), Vilnius, 2014, p. 211–270.
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėta 139 NKVD–MVD–NKGB–MGB operatyvinio darbo
bylos, 15 baudžiamųjų, VRM skyriuje – 26 bylos. Iš viso 180 bylų.
R. Staveckaitė-Notari atliko darbus:
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Ch. Chmiel dėl duomenų apie 1946 m. gruodžio 25 Kėdainių aps. Labūnavos dvare
žuvusius partizanus;
– dėl 1944 m. rugsėjo 7 d. Zarasų aps. Salako vls. žuvusių partizanų;
– dėl 1946 m. sausio 15 d. Zarasų aps. Salako vls. žuvusių partizanų;
– dėl duomenų apie 1945 m. gegužės 16 d., spalio 15 d. ir 1946 m. gegužės 7 d. žuvusius
Salako krašto partizanus;
– dėl Labanoro girioje 1945–1952 m. žuvusių partizanų;
– projekto „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ vadovei B. Barkauskaitei (KU) dėl duomenų apie
partizanus A. Kiesų, P. Končių ir brolius Piknikus;
– p. Janus dėl nuotraukų leidinyje „Išgelbėję pasaulį...“;
– dėl Leipalingio sen. Krivonių miške žuvusių partizanų;
– E. Bajorinienei dėl informacijos apie C. Stankūną;
– P. Lynch dėl duomenų apie holokaustą;
– Kultūros paveldo centro direktoriui V. Kačinskui dėl duomenų apie 1945 m. birželio 30 d.
Lazdijų aps. Leipalingio vls. Krivonių k. žuvusius partizanus;
– dėl žuvusių Vytauto apygardos partizanų;
– dėl Leliūnų-Pakalnių apylinkėse žuvusių partizanų;
Pranešimai renginiuose:
– spalio 22 d. skaitytas pranešimas apie Vyčio apygardą Jonavos rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje vykusiame Centro leidinio „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio
dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ pristatyme.
Atliekant darbus LYA peržiūrėta NKGB–MGB–NKVD–MVD operatyvinio-agentūrinio darbo
bylų – 109 bylos, 56 baudžiamosios bylos ir 40 tremties bylų. Iš viso 205 bylos.
D. Butkutė atliko darbus:
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Kultūros paveldo departamentui dėl archyvinių duomenų apie buvusią NKVD–MVD
areštinę Varėnoje;
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– I. Anužytei dėl duomenų apie 1945 m. liepos 22 d. Raseinių aps. vykusias Virtukų
kautynes;
– A. Skaisčiui dėl žuvusių A. Tindžiulio būrio partizanų atminimo įamžinimo Salamiestyje;
– A. Sinickaitei dėl duomenų apie prosenelį P. Sneideraitį;
– V. Miliauskui dėl A. Berkevičiaus rezistencinės veiklos;
– A. Šlapikienei dėl informacijos apie V. Skiržinską (Skeržinską);
– K. Zanevičiui dėl duomenų apie V. Zanevičių;
– LPKTS Šilalės filialo tarybos pirmininkei T. Ūksienei dėl duomenų apie Pagramančio
miške žuvusius partizanus;
– D. Vainas dėl duomenų apie E. Limovič gimimo vietą;
– dėl duomenų apie ištremtus asmenis;
– dėl duomenų apie suimtus asmenis;
– dėl duomnenų apie žuvusius Tauro ir Didžiosios kovos apygardų partizanus.
Pranešimai renginiuose:
– spalio 23 d. skaitytas pranešimas apie Vyčio apygardą Ukmergės kraštotyros muziejuje
vykusiame Centro leidinio „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir
eilėraščiai“ pristatyme.
Kiti darbai:
– Centro internetinės svetainės Atmintinų datų skilčiai parengtas tekstas apie Kengyro lagerio
sukilimą;
– monografijai „Lietuva 1940–1990 metais“ atrinktų iliustracijų identifikavimas Genocido
aukų muziejuje, Lietuvos centriniame valstybės archyve ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
LYA peržiūrėtos 87 operatyvinės, 58 baudžiamosios ir 119 tremties bylų. Iš viso 264 bylos.
D. Juodis atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– rengta medžiaga knygai „Pabėgimai į Vakarus“ (straipsnių ciklui „Bandymai prasiveržti pro
„Geležinę uždangą“ sovietinės okupacijos metais – pilietinio pasipriešinimo ir rezistencinės kovos
tęstinumas bei sovietinės santvarkos neigimas“);
– rengtas straipsnis apie 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos atsiradimo aplinkybes.
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui plk. R. Moldariui ir LR
Krašto apsaugos ministerijai dėl J. Semaškos apdovanojimo;
– LR kultūros atašė Lenkijos Respublikoje R. Rimickaitei dėl lietuvių partizanų nuotraukų
identifikavimo;
– J. Biručiui dėl archyvinės medžiagos apie K. Širvį;
– D. Bastienei dėl K. Vileitos valstybinio apdovanojimo;
– D. Bastienei dėl J. Vileitos valstybinio apdovanojimo;
– KAM Personalo departamentui dėl L. Z. Vašatkevičiaus apdovanojimo;
– G. Baltrušytei dėl informacijos apie partizanų slėptuvių būklę;
– J. Biručiui dėl duomenų apie V. Daugintą;
– O. Šulcienei dėl A. Račkausko apdovanojimo;
– V. Gražienei dėl V. Bukausko apdovanojimo;
– R. Juzėnienei dėl G. Janukevičienės apdovanojimo.
Pranešimai konferencijose ir renginiuose:
– vasario 13 d. skaitytas pranešimas apie partizaninį judėjimą Vasario 16-osios minėjime
Dieveniškių verslo ir technologijų mokykloje;
– vasario 13 d. kalbėta knygos „Vyčio apygardos partizanų vadas Danielius Vaitelis-Briedis“
pristatyme Ukmergės V. Šlaito viešojoje bibliotekoje;
– vasario 15 d. dalyvauta partizaninės kovos ir gyvenimo rekonstrukcijoje minėjime
Minaičiose;
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– vasario 17 d. skaitytas pranešimas „LLKS Tarybos deklaracijos atsiradimo aplinkybės“
Kaune LPKTS organizuotoje konferencijoje „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijai – 65“;
– vasario 21 d. skaitytas pranešimas „LLKS Tarybos deklaracijos atsiradimo aplinkybės“
konferencijoje, skirtoje 65-osioms LLKS Tarybos vasario 16-osios deklaracijos metinėms paminėti,
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje;
– kovo 10 d. kalbėta knygos „Vyčio apygardos partizanų vadas Danielius Vaitelis-Briedis“
pristatyme Karaliaus Mindaugo batalione;
– kovo 21 d. Skaitytas pranešimas „LLKS Tarybos deklaracijos nuostatų atsiradimo
aplinkybės ir raida“ Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos tyrimų centro organizuotoje tarptautinėje
tarpdisciplininėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“;
– balandžio 15 d. skaitytas pranešimas apie LLKS Tarybos deklaraciją Lietuvos edukologijos
universiteto renginyje „Istorikų dienos-2014“;
– balandžio 16 d. moderuota forume-minėjime „Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai
Baltijos valstybėse“;
– gegužės 17–18 d. organizuota ir dalyvauta partizanų gyvensenos rekonstrukcijose, kurios
vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga Vilniuje ir
Minaičiuose;
– birželio 18 d. kalbėta parodos „Liudyti tautai ir istorijai“ pristatyme Tauragės krašto
muziejuje;
– rugpjūčio 1–2 d. organizuota ir dalyvauta partizaninės kovos ir gyvenimo rekonstrukcijoje
sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje;
– spalio 12–15 d. dalyvauta europinio projekto „Amnesia Gulag in Europe“ renginiuose
Italijoje, perskaityti du pranešimai anglų k. „Lietuvos ir Ukrainos partizanai kovose ir nelaisvėje“;
– spalio 18 d. skaitytas pranešimas „Atstatytų partizanų slėptuvių būklė“ Šilalėje vykusioje
konferencijoje „Istorinės atminties įamžinimas Lietuvoje ir Šilalės rajone 1990–2014 m.“;
– lapkričio 6 d. dalyvauta partizaninės kovos rekonstrukcijoje pažintinio maršruto „Algimanto
apygardos partizanų kovų takais“ pristatyme;
– lapkričio 19 d. kalbėta knygos „...pergyventų jausmų atogarsis“ pristatyme Vilniuje;
– gruodžio 5 d. skaitytas pranešimas apie partizaninį judėjimą Kaišiadorių A.Brazausko
gimnazijoje.
– gruodžio 10 d. skaitytas pranešimas „Pirmosios NKVD žinios apie Lietuvos partizanus 1944
m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.“ TS-LKD senjorų bendruomenės ir Centro organizuotoje konferencijoje
„Karas po karo: 1944-ieji – partizaninio pasipriešinimo pradžia“.
Recenzijos:
– „Pavykusi ar nepavykusi mobilizacija į Raudonąją armiją?“ (recenzija knygai Tininis,
Vytautas. Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją. Vilnius, 2014), Acta Historica Universitatis
Klaipedensis, Volume 28, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas,
2014.
Kiti darbai:
– parengti 6 teikimai apdovanoti ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo dalyvius Vyčio
kryžiaus ordinais.
Publikacijos kituose Lietuvos leidiniuose:
– keturi straipsniai Visuotinei lietuvių enciklopedijai: Pranas Gustaitis, partizanų laikraštis
„Aukštaičių kova“; Kareiviškių kautynės; partizanai Kmitos.
Atliekant darbą LYA peržiūrėtos 79 baudžiamosios, 155 agentūrinės-operatyvinės bylos. Iš
viso 234 bylos.
O. Daniūnienė atliko darbus:
Istorinių-archyvinių atsakymų rengimas:
– dėl Lazdijų r. Barčiūnų k. 1950 m. rugsėjo 14 d. žuvusių Dainavos apygardos partizanų;
– dėl 1947 m. gruodžio 26 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Paelnio k. žuvusių partizanų;
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– dėl 1947 m. lapkričio 15 d. žuvusių Vytauto apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos
partizanų;
– dėl 1945 m. liepos 10 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Stripeikių k. žuvusių Vytauto
apygardos Tigro rinktinės Zubrio būrio partizanų;
– dėl 1946 m. spalio 27–31 d. Švenčionių aps. Labanoro girioje žuvusių partizanų;
– dėl duomenų apie žuvusius ir Molėtų r. palaidotus partizanus;
– dėl duomenų apie partizanus V. Kalytį ir S. Rukšėną;
– Priekulės laisvės kovų ir tremties muziejaus direktorei dėl Rainių kankinių.
LYA peržiūrėta 70 NKGB–MGB–NKVD–MVD operatyvinio-agentūrinio darbo bylų ir 3
baudžiamosios. Iš viso 73 bylos.
Programa „NEGINKLUOTAS ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1954–1988 m.“

Parengta 1 publikacija ir 1 pranešimas renginyje, rengtas leidinys „Neginkluoto pasipriešinimo dalyvių
vardynas“.

M. Kareniauskaitė atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– atnaujinti duomenys ir redaguotos biografijos, skirtos leidiniui „Lietuvos disidentų
vardynas“: Sauliaus Kelpšo, Marijos Montvilaitės ir Aldonos Raižytės;
– sudarytas partizanų vadų abėcėlinis sąrašas (24 lapai).
Pranešimai konferencijose ir renginiuose:
lapkričio 12 d. kalbėta A. Sposato knygos „Lietuvos rezistencija. Partizanai, Represijos,
Laisvė“ pristatyme Lietuvos Respublikos Seime
Publikacijos kituose Lietuvos leidiniuose:
Visuotinei lietuvių enciklopedijai parengta Alberto Žilinsko biografija.
Programa „KGB VEIKLA LIETUVOJE“
Paskelbti 2 straipsniai ir perskaityti 3 pranešimai konferencijose. Vykdyti KGB dokumentų
viešinimo darbai. Į svetainę www.kgbveikla.lt įkelti 1089 nauji dokumentai.
Svetainės lankomumas:
Lankytojų skaičius
2014-01-01 iki 2014-12-31
www.kgbveikla.lt

Unikalių lankytojų
Informacija svetainėje (2015-01-01):
Dokumentų duomenų bazėje
Rezervistų bylų
Agentų duomenų (anketų)
LSSR KGB vadovų ir pavaduotujų biografijų
LSSR KGB kadrinių darbuotojų sąrašų

40696

4908
332
740
112
51
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K. Burinskaitė atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– rengta knyga apie LSSR KGB veiklą Lietuvoje: parengta santrauka, asmenvardžių rodyklė,
atrinktos iliustracijos ir dokumentai, kurie bus knygos priedais. Parengtas tekstas, kurio apimtis 169
lapai, su priedais – 303 lapai.
KGB dokumentų viešinimo darbai internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt:
atrinkti ir viešinimui pateikti 613 KGB dokumentai, kurių apimtis 3939 lapai; agentų
tikrinimui atiduota 1726 lapai; padaryti 910 skanuoti vienetai; parengtas Lietuvos jūsų baseino
skyriaus kadrų darbuotojų sąrašas (14 lapų); ieškota korektūros klaidų KGB centrinio padalinio
skyrių ir periferijos padalinių kadrinių darbuotojų sąrašuose (400 lapų); darytos KGB miestų ir rajonų
skyrių viršininkų nuotraukų kopijos (užsakytos 122 kortelės, padaryta 130 nuotraukų kopijų);
pateiktos viešinimui 44 KGB miestų ir rajonų padalinių viršininkų biografijos su nuotraukomis.
Dokumentų teikimas internetinei svetainei www.kgbdocument.eu:
pateikta 40 dokumentų (KGB veiklą reglamentuojantys dokumentai) su anotacijomis (9
lapai); peržiūrėta 40 bylų.
Atsakymų rengimas:
– J. Kybartui dėl informacijos apie KGB kadrų politiką ir įdarbinimą;
– Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, valstybės saugumo departamentui dėl
V. Čižauskienės veiklos.
Pranešimai konferencijose ir renginiuose:
– rugsėjo 12 d. skaitytas pranešimas „Sovietų represinių struktūrų steigimas ir įtvirtinimas
Lietuvoje 1944 m. antroje pusėje“ Centro ir LRS organizuotoje tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“;
– spalio 9 d. skaitytas pranešimas anglų k. „KGB karo nusikaltėlių paieškos ir pastangos
diskredituoti lietuvių išeiviją“ Stanfordo universiteto ir Huverio instituto, bibliotekos ir archyvų
(JAV) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Karas, revoliucija ir laisvė: Baltijos šalys XX a.“;
– lapkričio 5 d. kalbėta per Čekijos totalitarinių režimų tyrimų instituto ir Saugumo tarnybų
archyvo parengtos parodos „Žvilgsnis į Prahą per slaptosios policijos objektyvą“ atidarymą
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse.
Kiti darbai:
– pateiktos rekomendacijos „Prisiminimų alėjos“ kūrėjams Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse, kaip koreguoti rengiama tekstą tipažui „KGB agentas“
Atliekant darbus LYA buvo peržiūrėta 962 operatyvinių bylų.
A. Veilentienė (autorinė sutartis) atliko darbus:
– parengtas straipsnis „Kauno politechnikos instituto studentai ir dėstytojai KGB akiratyje
(1951–1989)“, 22 p.

Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“
Parengti 2 straipsniai, 2 publikacijos ir 1 recenzija.
J. Banionis atliko darbus:
Mokslo darbai ir publikacijos:
– parengtas mokslinis straipsnis „VLIK‘as nuo Madrido iki Vienos: Lietuvos laisvinimo
naujos politinės krypties paieškos“;
– rengtos mokslinio straipsnio „Lietuvos laisvinimas nuo Vienos konferencijos iki
Nepriklausomybės atkūrimo“ 2-oji ir 3-ioji dalys.
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Recenzijos:
– recenzuotas straipsnis „Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas“, skirtas Visuotinei
lietuvių enciklopedijai, t. 25.
Straipsniai ir publikacijos Lietuvos leidiniuose:
– parengtas mokslinis straipsnis „Vytauto Volerto rūpestis – lietuvių bendruomenė ir Lietuvos
laisvinimas“ leidiniui „Seirijų praeitis ir dabartis“ (red. L. Lapinskienė), Vilnius, 2013, t. I, p. 515–
522;
– parengtas straipsnis apie Vilniaus krašto lietuvių sąjungą Visuotinei lietuvių enciklopedijai;
– rengti straipsnių papildymai Visuotinei lietuvių enciklopedijai (2 a. l.).
Programa „LENKIJOS ANEKSUOTA RYTŲ LIETUVA 1920–1939 m.“
Parengtas 1 straipsnis.
G. Ereminas (autorinė sutartis) atliko darbus:
– parengtas straipsnis „Lenkijos valdžios polonizacinė politika lietuvių tautinės mažumos
atžvilgiu (1935–1939)“ (1,5 a. l.)

2 PRIEDAS

KITA ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMŲ SKYRIAUS
VEIKLA
Buvo rengiami tarptautiniai projektai, vykdomas tarpinstitucinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas leidžiant bendrus leidinius, dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, seminaruose
ir kitose veiklose, tiriant sovietinio ir nacistinio režimų nusikaltimus ir pasipriešinimą okupacijoms
bei siekiant įamžinti ir atminti totalitarinių režimų aukų atminimą.
Kartu su partneriais surengtos penkios visuomenei aktualios konferencijos:
balandžio 16 d. – forumą-minėjimą „Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos
valstybėse“ (su LR Seimu);
gegužės 22 d. – konferenciją „Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“ (su Varėnos r.savivaldybe,
Varėnos r. savivaldybės viešąja biblioteka ir Varėnos kultūros centru);
rugsėjo 11–12 d. – tarptautinę konferenciją „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse:
okupacijoms besikeičiant“ (su LR Seimu);
lapkričio 26 d. – konferenciją „Karinė priesaika istorinių lūžių laikotarpiais“ (su Seimo narių
grupe „Už ištikimybę priesaikai“, KAM, Vytauto Didžiojo karo muziejumi ir Gen. Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija)
gruodžio 10 d. – konferenciją „Karas po karo: 1944-ieji – partizaninio pasipriešinimo pradžia“
(su TS-LKD Senjorų bendruomene ir Vilniaus įgulos karininkų ramove).
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KONFERENCIJŲ PROGRAMOS
Forumas-minėjimas
„Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse“
2014 m. balandžio 16 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salė
(Vilnius, Gedimino pr. 53, I rūmai)
Pirmininkauja: Lietuvos Respublikos Seimo narys Liutauras Kazlavickas ir Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji specialistė dr. Kristina Burinskaitė
12.00–12.15 val.
Seimo nario, Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių
asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko Vytauto Saulio sveikinimo žodis
Seimo nario, Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininko dr. Arvydo Anušausko
sveikinimo žodis

12.15–12.35 val.
Sovietų Sąjungos represinė politika. 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
12.35–12.40 val.
Tremtinių prisiminimus skaito Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokiniai
12.40–13.00 val.
Sibirija rakstitas vestules uz berza tas – 1949. gada 25. marta deportaciju lieciba (Laiškai ant beržo
tošies: 1949 kovo 25-osios tremtis į Sibirą)
Tukumo muziejaus (Latvijos Respublika) direktorė Agrita Ozola

13.00–13.20 val.
Prisiminimai apie 1949 m. trėmimus „Bangų mūša“
Prisiminimais apie tremtį dalijasi tremtinys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko
pavaduotojas Gediminas Uogintas ir Lietuvos Respublikos Seimo kancleris Jonas Milerius, gimęs šeimą
vežant į tremties vietą
13.20–13.40 val.
Pertrauka
Pirmininkauja: Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis specialistas Darius Juodis

13.40–14.00 val.
„Bangų mūšos“ nusviestieji į Sibiro taigą. Tremtinių gyvenimo sąlygos tremties vietose
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji specialiste Dalia Balkytė
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14.00–14.15 val.
1949 metų tremties vietos dabar
Ekspedicijų į tremties vietas organizatorius ir vadovas, „Lemties“ bendrijos narys Gintautas Alekna
14.15–14.20 val.
Tremtinių ir GULAG’o kalinių prisiminimus skaito Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos
mokiniai

14.20–14.40 val.
Nepalaužta dvasia GULAG’o lageriuose
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma
Juozevičiūtė
14.40–14.50 val.
Prisiminimai apie Kengyro kalinių sukilimą Kazachijos lageriuose 1954 m.
Prisiminimais dalijasi buves GULAG’o kalinys Antanas Seikalis

15.00–15.30 val.
Pasisakymai, diskusijos

Konferencija „Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“
2014 m. gegužės 22 d.
Pirčiupio užeigos konferencijų salė
(Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r.)
11.00–11.30 val.
Sveikinimai
11.30–12.00 val.
Pirčiupių kaimas ir žudynės 1944 m. birželio 3 dieną
Rytas Narvydas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus
vedėjas
12.00–12.30 val.
Sovietų partizanai Rūdninkų girioje 1943–1944 metais
Andrius Tumavičius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų
skyriaus vyriausiasis specialistas
12.30–13.00 val.
Pertrauka
13.00–13.30 val.
Vokiečių SS ir policijos 16-ojo pulko veiksmai Lietuvoje 1944 m. balandžio-liepos mėnesiais
Dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos
tyrimo departamento direktorius
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Tarptautinė mokslinė konferencija
„1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“
2014 m. rugsėjo 11–12 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salė
(Vilnius, Gedimino pr. 53, I rūmai)
Rugsėjo 11 d.
10.00–10.20 val.
Lietuvos Respublikos Seimo nario, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų
nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko Vytauto Saulio sveikinimo žodis
Lietuvos Respublikos Seimo nario dr. Arvydo Anušausko įžanginis žodis
Vilniaus universiteto docento dr. Algirdo Jakubčionio įžanginis žodis
Pirmininkauja: Lietuvos Respublikos Seimo narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir
nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas Vytautas Saulis, Lietuvos
istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vladas Sirutavičius
10.20–10.50 val.
Kremliaus planai dėl Lietuvos 1944 m. pirmoje pusėje
Dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)
10.50–11.20 val.
Lietuvos vietinė rinktinė 1944 metais
Dr. Alfredas Rukšėnas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)
11.20–11.50 val.
Sovietinių partizanų veikla Lietuvoje 1944 m. pirmoje pusėje
Andrius Tumavičius (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)
11.50–12.20 val.
Armijos krajovos kontržvalgyba ir Abveras Vilniuje prieš bolševikus. Bendradarbiavimas ar
operatyviniai tarnybų žaidimai?
Prof. habil. dr. Tomasz Balbus (Tautos atminties institutas, Lenkija)
12.20–12.40 val.
Diskusijos
12.40–13.40 val.
Kavos pertrauka
Pirmininkauja: Vilniaus universiteto docentas dr. Algirdas Jakubčionis, Lietuvos Respublikos Seimo
narė Dalia Kuodytė
13.40–14.10 val.
Pirčiupių kaimo sunaikinimas 1944 m. birželio 3 d.
Rytas Narvydas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)
14.10–14.40 val.
Kauno ir Šiaulių getų likvidavimas 1944 m. vasarą
dr. Arūnas Bubnys (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)
14.40–15.10
Armijos krajovos Vilniaus apygarda sovietų okupacijos atžvilgiu 1944 metais
Prof. habil. dr. Piotr Niwinski (Gdansko universitetas, Lenkija)
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15.10–15.40
Kovos Lietuvoje ir Baltijos šalyse 1944 m. vasarą
Dr. Joachim Tauber (Šiaurės Rytų Europos vokiečių kultūros ir istorijos institutas, Vokietija)
15.40–16.10 val.
Diskusijos
Rugsėjo 12 d.
Pirmininkauja: Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kašėta, Vilniaus universiteto docentas dr. Algis
Povilas Kasperavičius
10.00–10.30 val.
Sovietų valstybės saugumo veikla prieš tautinį pogrindį
Dr. Nikita Petrovas („Memorial“ draugijos Mokslinis, informacinis ir švietimo centras, Rusija)
10.30–11.00 val.
Visuomeninė-politinė situacija Baltarusijoje paskutiniu nacistinės okupacijos laikotarpiu
Doc. dr. Jevgenij Greben (Baltarusijos valstybinis agrarinis technikos universitetas, Baltarusija)
11.00–11.30 val.
Sovietinių represijų pradžia Latvijoje 1944 metais
Dr. Ritvars Jansons (Latvijos okupacijos muziejus, Latvija)
11.30–12.00 val.
Ukrainos sukilėlių pastangos įveikti fronto liniją 1944 metais. Planas ir jo įgyvendinimas
Dr. Ruslan Zabilyj (Išsivaduojamojo judėjimo tyrimų centras, Ukraina)
12.00–12.30 val.
Fotografijų parodos „Lozoraičiai kelyje į Laisvę“, skirtos Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio 90osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymas Seimo I rūmų fojė
12.30–13.30 val.
Kavos pertrauka
Pirmininkauja: Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Arvydas Anušauskas, Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr.
Arūnas Bubnys
13.30–14.00 val.
Partizaninio pasipriešinimo pradžia Lietuvoje 1944 metais
Edita Jankauskienė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)
14.00–14.30 val.
„Kas čia šeimininkas?“: LK P politikos nacionaliniai (tautiniai) aspektai
Dr. Vladas Sirutavičius (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)
14.30–15.00 val.
Pirmieji sovietizacijos žingsniai Estijoje 1944 metais
Dr. Meelis Saueauk (Estijos istorinės atminties institutas, Estija)
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15.00–15.30 val.
Sovietų represinių struktūrų steigimas ir įtvirtinimas Lietuvoje 1944 m. antroje pusėje
Dr. Kristina Burinskaitė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)
15.30–16.00 val.
Diskusijos

Konferencija „Karinė priesaika istorinių lūžių laikotarpiais“
2014 m. lapkričio 26 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salė
(Vilnius, Gedimino pr. 53, I rūmai)
10.00–10.30
Konferencijos atidarymas
Pirmininkauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prof. dr. Valdas Rakutis
Sveikinimo žodis:
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ narys,
Seimo narys Algirdas Vaclovas Patackas;
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė
Burauskaitė;
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Eugenijus Vosylius.
I posėdis
Pirmininkauja LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys
10.30–11.00
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės priesaikos valstybės reformų laikotarpiu 1764–
1795
Prof. dr. Valdas Rakutis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
11.00–11.30
Kario priesaika ir ilgas kelias į laisvę 1797–1864
Algimantas Daugirdas, Vytauto Didžiojo karo muziejus
II posėdis
Pirmininkauja Seimo narys Povilas Urbšys
12.20–12.50
Priesaika Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.
Rytas Narvydas, LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas
12.50–13.20
Lietuvos vietinė rinktinė (LVR)
Dr. Arūnas Bubnys, LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius
III posėdis
Pirmininkauja Vytauto Didžiojo karo muziejaus skyriaus vedėjas Eduardas Brusokas
14.30–15.00
Partizanų priesaika 1944–1953 m.
Gerda Urbonienė, LGGRTC Genocido aukų muziejaus vyresnioji specialistė
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15.00–15.30
Kario priesaika Lietuvos valstybingumo atkūrimo laikotarpiu 1989–1992
Dr. Kęstutis Bartkevičius, Klaipėdos universitetas
15.30–16.30
Diskusija, apibendrinimas, konferencijos pabaiga
Diskusiją veda prof. dr. Valdas Rakutis

Konferencija „Karas po karo: 1944-ieji – partizaninio pasipriešinimo pradžia“
2014 m. gruodžio 10 d.
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė
(Pamėnkalnio g. 13)
15.00 val.
Sveikinimo žodis:
Rasa Juknevičienė,
Monika Navickienė,
Mykolas Majauskas,
Teresė Birutė Burauskaitė
15.30 val.
Partizano Juozo Jakavonio-Tigro prisiminimai
16.00 val.
1944-ieji – partizaninio karo pradžia
Edita Jankauskienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
16.20 val.
Pirmosios NKVD žinios apie Lietuvos partizanus 1944 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.
Darius Juodis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
16.40 val.
Partizanai ir žemė
Dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universitetas
17.00 val.
Informacinis karas prieš Lietuvą
Auksė Ūsienė, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas
17.30 val.
Kavos pertrauka
18.00 val.
Koncertas. Partizanų dainas atlieka Vilniaus etnomuzikos ansamblis „Ūla“ (vadovė Janina Bukantaitė)
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ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR RAŠTŲ RENGIMAS
Istorinių tyrimų programų skyrius parengė 61 istorinį-archyvinį atsakymą (iš jų 45 –
valstybinėms institucijoms ir privatiems asmenims, 16 – Centro padaliniams).
Atsakymai valstybinėms institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir privatiems
asmenims:
Vilniaus apygardos prokuratūrai dėl A. Damijonaičio kaltinimų ir duomenų apie Mykolą
Zingerį;
A. Skaisčiui dėl žuvusių A. Tindžiulio būrio partizanų atminimo įamžinimo Salamiestyje;
Vilniaus aps. Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato
kriminalinės policijos skyriui dėl duomenų apie dėl pokario partizaninio judėjimo dalyvių
J. Noreikos, J. Lukšos, J. Vitkaus, A. Baltūsio, J. Žemaičio, A. Ramanausko, A. Smetonos,
J. Misiūno, V. Vitkausko, J. Jankausko, V. Ivanausko, J. Šibailos, A. Milaševičiaus,
J. Barzdos veiklos vokiečių okupacijos metais;
Kultūros paveldo departamentui dėl archyvinių duomenų apie buvusią NKVD–MVD areštinę
Varėnoje;
Kultūros paveldo departamentui dėl informacijos apie vokiečių okupacijos metu Lietuvoje
egzistavusias koncentracijos stovyklas;
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui plk. R. Moldariui ir LR Krašto
apsaugos ministerijai dėl J. Semaškos apdovanojimo;
Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei F. Kukliansky dėl duomenų apie J. Barzdą-Klevą;
LR Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriaus pavaduotojui dėl
J. Žemaičio tėvų valstybinio apdovanojimo;
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui A. Nausėdai, LR Seimo nariams A. Anušauskui,
E. Zingeriui, Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės pirmininkei F. Kukliansky dėl Šiaulių
žydų užkasimo vietos;
Priekulės laisvės kovų ir tremties muziejaus direktorei dėl Rainių kankinių;
D. Bastienei dėl K. Vileitos valstybinio apdovanojimo;
D. Bastienei dėl J. Vileitos valstybinio apdovanojimo;
Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento Karinio personalo politikos skyriaus
vedėjui, atliekančiam Personalo departamento direktoriaus funkcijas. dėl L. Z. Vašatkevičiaus
apdovanojimo;
Advokatei V. Kabečienei dėl lietuvių ginkluoto pasipriešinimo pabaigos;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, valstybės saugumo departamentui dėl
V. Čižauskienės veiklos;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2-ojo pensijų fondui dėl
Dachau koncentracijos stovyklos filialo;
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo tarybos pirmininkei T. Ūksienei
dėl istorinių-archyvinių duomenų apie Pagramančio miške žuvusius partizanus;
LR Vyriausybės kanceliarijai dėl galimybės gauti kompensaciją iš Vokietijos už nusavintą
turtą 1941 m. iškeltiesiems Suvalkų krašto gyventojams;
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Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų
sąjungos pirmininkui V. Zabielskui dėl Lietuvos kariuomenės karininkų, tapusių sovietinės
okupacijos aukomis, įamžinimo;
Kultūros paveldo centro direktoriui V. Kačinskui dėl duomenų apie 1945 m. birželio 30 d.
Lazdijų aps. Leipalingio vls. Krivonių k. žuvusius partizanus;
O. Šulcienei dėl A. Račkausko apdovanojimo;
V. Gražienei dėl V. Bukausko apdovanojimo;
R. Juzėnienei dėl G. Janukevičienės apdovanojimo;
Ukmergės savivaldybės merui V. Pakniui dėl duomenų apie J. Krikštaponio veiklą;
D. Vainas dėl duomenų apie E. Limovič gimimo vietą;
A. Šlapeliui dėl duomenų apie E. Zaborskį;
Ž. Beliauskui dėl duomenų apie V. Mitriką;
Ch. Chmiel dėl duomenų apie 1946 m. gruodžio 25 d. Kėdainių aps. Labūnavos dvare
žuvusius partizanus;
I. Anužytei dėl duomenų apie 1945 m. liepos 22 d. Raseinių aps. vykusias Virtukų kautynes;
A. Sinickaitei dėl duomenų apie prosenelį P. Sneideraitį;
V. Miliauskui dėl A. Berkevičiaus rezistencinės veiklos;
K. Litvinienei dėl paminklo Birutės kalne Palangoje nužudytiems žydams;
J. Kybartui dėl informacijos apie KGB kadrų politiką ir įdarbinimą;
Projekto „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ vadovei B. Barkauskaitei (KU) dėl duomenų apie
partizanus A. Kiesų, P. Končių ir brolius Piknikus;
P. Janus dėl nuotraukų leidinyje „Išgelbėję pasaulį...“ (anglų k.);
LR kultūros atašė Lenkijos Respublikoje R. Rimickaitei dėl lietuvių partizanų nuotraukų
identifikavimo;
J. Biručiui dėl archyvinės medžiagos apie K. Širvį;
R. Kaminskui dėl informacijos apie J. Lukošių;
G. Baltrušytei dėl informacijos apie partizanų slėptuvių būklę;
E. Bajorinienei dėl informacijos apie C. Stankūną;
A. Šlapikienei dėl informacijos apie V. Skiržinską (Skeržinską);
K. Zanevičiui dėl duomenų apie V. Zanevičių;
O. Podolskienei dėl duomenų apie G. Gafanovičienės ir Ch. Gafanovičiaus sušaudymo aplinkybes;
J. Biručiui dėl duomenų apie V. Daugintą;
P. Lynch dėl duomenų apie holokaustą.
Istorinės-archyvinės pažymos Centro padaliniams:
Dėl Lazdijų r. Barčiūnų k. 1950 m. rugsėjo 14 d. žuvusių Dainavos apygardos partizanų;
Dėl 1947 m. gruodžio 26 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Paelnio k. žuvusių partizanų;
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Dėl 1947 m. lapkričio 15 d. žuvusių Vytauto apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos
partizanų;
Dėl 1945 m. liepos 10 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Stripeikių k. žuvusių Vytauto
apygardos Tigro rinktinės Zubrio būrio partizanų;
Dėl 1946 m. spalio 27–31 d. Švenčionių aps. Labanoro girioje žuvusių partizanų;
Dėl 1944 m. rugsėjo 7 d. Zarasų aps. Salako vls. žuvusių partizanų;
Dėl 1946 m. sausio 15 d. Zarasų aps. Salako vls. žuvusių partizanų;
Dėl duomenų apie 1945 m. gegužės 16 d., spalio 15 d. ir 1946 m. gegužės 7 d. žuvusius
Salako krašto partizanus;
Dėl duomenų apie žuvusius ir Molėtų r. palaidotus partizanus;
Dėl Labanoro girioje 1945–1952 m. žuvusių partizanų;
Dėl duomenų apie partizanus V. Kalytį ir S. Rukšėną;
Dėl duomenų apie suimtus asmenis;
Dėl duomenų apie ištremtus asmenis;
Dėl duomenų apie žuvusius Tauro ir Didžiosios kovos apygardų partizanus;
Dėl J. Krikštaponio veiklos nacistinės okupacijos metais;
Dėl žuvusių Vytauto apygardos partizanų.
Atsakymus ir raštus rengė E. Jankauskienė, A. Bubnys, A. Rukšėnas, R. Staveckaitė-Notari,
D. Butkutė, D. Juodis, O. Daniūnienė, K. Burinskaitė, S. Buchaveckas.
Atliekant mokslinius tyrimus ir rengiant atsakymus buvo peržiūrėta: Lietuvos ypatingajame
archyve LSSR NKVD–MVD, NKGB–MGB, skyrių agentūrinio-operatyvinio darbo medžiaga – 1697
archyvinė byla, 836 baudžiamosios, VRM skyriuje – 416 (š jų 159 tremties byla) bylos, LKP
dokumentų skyriuje – 60, Lietuvos centriniame valstybės archyve – 733 archyvinės bylos, Lietuvos
mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje – 9, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekos
rankraščių skyriuje – 12. Iš viso – 3763 bylos.
Be išsamių istorinių atsakymų teiktos konsultacijos istoriniais klausimais Lietuvos ir užsienio
institucijoms – LR Seimui, LR Vyriausybei, ministerijoms, Prokuratūrai, Teismams, Kultūros
paveldo departamentui, muziejams, Lietuvos žydų bendruomenei, LPKTS skyriams, savivaldybėms,
Valstybinio socialinio draudimo fondui, Tautos atminties institutui (IPN, Lenkija), LR ambasadai
Lenkijos Respublikoje ir kt., privatiems asmenims bei Centro padaliniams – Memorialinio
departamento skyriams, Genocido aukų muziejui, Tuskulėnų rimties parko memorialiniam
kompleksui ir kt.

3 PRIEDAS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS
VEIKLOS REZULTATAI
TEISINĖS ANALIZĖS IR KONSULTACIJOS GRUPĖS VEIKLA
2014 metais, lyginant su 2013 metais, gauta 49 procentais mažiau prašymų (pavedimų)
iš teisėsaugos ir kitų institucijų. Sumažėjus darbo krūviui, kurį inicijuoja minėtos institucijos,
intensyviau vykdyti asmenų, kuriems sovietmečiu įvykdytos mirties bausmės ir kurių palaikai buvo
užkasti Tuskulėnų dvaro teritorijoje, biografijų istoriniai-archyviniai tyrimai. Daugiausia tyrinėti
gyventojų trėmimai bei disidentų ir kitaminčių persekiojimai.
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Susirašinėjimo suvestinė:
Institucija

I ketv.

II ketv.

III ketv.

7 lentelė

IV ketv.

2014 m. viso

Gauta

Išsiųsta

Gauta

Išsiųsta

Gauta

Išsiųsta

Gauta

Išsiųsta

Gauta Išsiųsta

Prezidentūra,
Seimas,
Vyriausybė,
ministerijos
Lietuvos
Respublikos
prokuratūros
Apygardų,
apylinkių
teismai
Apskričių,
rajonų
policijos
komisariatai
Kitos

–

1

2

2

–

–

–

–

2

3

4

10

9

8

4

4

–

2

17

24

–

–

–

–

–

–

–

1

–

1

3

7

4

3

2

3

1

1

10

14

–

1

–

2

–

–

–

–

–

3

SODRA

3

4

1

1

–

–

–

–

4

5

Centro
padaliniai
Gyventojai

–

9

–

2

1

2

–

6

1

19

4

1

1

4

2

1

1

2

8

8

Užsienio

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Iš viso

14

33

17

22

9

10

2

12

42
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Palyginimui:

8 lentelė

Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gauta
Atsakyta

179
131

150
131

196
175

163
182

83
120

42
77

2014 metais vykdytų pavedimų ir prašymų suvestinė:
Registracijos
data
2010-09-08

Siuntėjas
MD Tuskulėnai

AP Kaunas

Gauto
dokumento
data ir Nr.
2010-09-07
Nr. 9R-30

2012-02-23
Nr. (KT206/11)222065

Dokumento
pavadinimas
18 mirties bausme
nubaustų
biografijų
(Tuskulėnai)
Dėl agento
Jankausko

Įvykdymo data
ir rašto Nr.

9 lentelė

Pastabos

2014-01-21
2014-12-19

2014-10-22
Nr. 37R-64
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Dėl agentų,
panaudotų
Ramanausko
paieškoms
Dėl J. Ruzgos

2013-11-15

VPK Kaunas

2013-11-12
Nr. 20-8-S10899

2013-11-18

D. E. Ribokienė

2013-11-12

2013-11-22

AP Vilnius

Dėl KGB vykdyto
persekiojimo

2013-11-25

AP Vilnius

2013-11-14
Nr. 1.10(208711)69316
2013-11-19
Nr. 1.10(2086)-70448

2013-11-27

VSDFV Vilnius

Dėl Putčenko

2013-12-06

VPK
Šiauliai/Radviliškis

2013-11-25
Nr. (10.55)3143230
2013-12-02
Nr. 40-81-S13082

2013-12-16

VPK
Šiauliai/Radviliškis

2013-12-23

VPK Marijampolė

2013-12-23

VPK Marijampolė

2014-01-14

R. Kalkis

2014-01-17

VSDFV Užsienio
išmokų tarnyba

2014-01-17

VSDFV Užsienio
išmokų tarnyba

2014-01-20

AP Vilnius

2013-12-11
Nr. 40-81-S13406
2013-12-17
Nr. 64-1-S13447
2013-12-17
Nr. 64-1-S13447a
2014-01-14

2014-01-21

P. Šileika

2014-01-14
Nr. (10.33)S21623
2014-01-13
Nr. (10.32)S21467
2014-01-15
Nr. 2.S(2082)-2980
2014-06-04
Nr. 2.S(2082)-33261
2014-01-21

2014-01-24

K. Matulaitis

2013-12-30

2014-02-14

VSDFV Kaunas

2014-02-11
Nr. (10.13)S9697

2014-06-09

Dėl A.Kairelio

2014-01-21
Nr. 37R-06

Nr. 09-200049-92

2014-03-19
Nr. 38R-st-01
2014-02-10
Nr. 37R-10

Nr. 01-200116-10

2014-01-10
Nr. 37R-04;
2014-01-21
Nr. 37R-05;
2014-01-29
Nr. 37R-08;
2014-05-27
Nr. 37R-36
2014-01-07
Nr. 35R-03

Nr. 01-2-11610

Dėl buvusių
LSSR MGB
agentų ir
pareigūnų
Dėl T. Misiūno

2014-01-08
Nr. 37R-02

Nr. 10-0900258-11

2014-02-10
Nr. 37R-11

Nr. 10-0900100-12

Dėl M. Zacharov

2014-01-02
Nr. 37R-01

Nr. 10-900014-12

Dėl MVD–MGB
darbuotojų

2014-02-21
Nr. 37R-14

Nr. 10-900014-12

Dėl Limantų

2014-05-05
Nr. 38R-st-03
2014-02-13
Nr. 35R-75

Dėl I. Grincevič
Dėl A. Glikmano

2014-02-24
Nr. 35R-82

Dėl A. Vidzėno

2014-03-03
Nr. 37R-18

Nr. 01-2-11610

2014-08-06
Nr. 35R-194
Dėl LSSR MGB
2014-06-16
informatorių Svoj, Nr. 38R-st-06
Zorkij
Dėl Merčaičių
2014-04-28
Nr. 38R-st-02
Dėl A. Urbono
2014-02-20
Nr. 35R-81
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2014-02-14

VPK
Šiauliai/Radviliškis

2014-12-10
Nr. 40-81-S1516

Dėl J. Misiūno

2014-02-21

AP Vilnius

2014-02-14
Nr. 2.S-(204)10290

2014-02-21

VPK Utena

2014-02-21
Nr. 89-53-S1125

Dėl Vagonių,
Ališauskų,
Darulių ir
Rutkauskų šeimų
trėmimų
Dėl Kudzevičių
šeimos nužudymo

2014-03-25

2014-02-21

AP Vilnius

2014-03-19

AOTD prie KAM

2014-03-27

Lietuvos sąjūdis,
Kaunas skyrius

2014-03-25
Nr. 89-53-S1837
2014-02-18
Nr. 2.S(208711)10303
2014-03-19
Nr. IS-722
2014-03-25
Nr. 0125

2014-03-28

Kaišiadorių
vyskupija

2014-03-24
Nr. 24

2014-04-04

AP Vilnius

2014-04-10

AP Vilnius

2014-04-10

D. Glodenis

2014-04-02
Nr. 2.S(2084)-20288
2014-04-09
Nr. 2.S-(203)21841
2014-04-09

2014-04-14

VPK Marijampolė

2014-04-09
Nr. 64-1-S4472

2014-04-24

VPK Kaunas

2014-04-22

AP Vilnius

2014-04-28

AP Vilnius

2014-05-15

AP Vilnius

2014-04-18
Nr. 20-8-S4525
2014-04-16
Nr. 2.S(2086)-23782
2014-04-23
Nr. 2.S(2083)-24839
2014-05-13
Nr. 2.S-(203)28665

2014-02-10
Nr. 37R-11 ir
2014-02-17
Nr. 37R-13
2014-02-24
Nr. 37R-15

Nr. 10-0900100-12

2014-03-18
Nr. 37R-20

Nr. 50-9000453-13

Nr. 10-900035-14

2014-03-28
Nr. 37R-23
Dėl KGB vykdyto
persekiojimo

2014-03-06
Nr. 37R-19

Dėl informacijos

2014-03-25
Nr. 37R-22
2014-04-10
Nr. 37R-26;
2014-06-23
Nr. 35R-167

Dėl 1941 m.
nužudytų asmenų,
palaidotų
Petrašiūnų
kapinėse
Dėl kunigo
T. Matulionio

Nr. 01-200116-10

2014-05-27
Nr. 35R-156

Dėl V. Urbono

2014-08-04
Nr. 37R-47

Nr. 01-2-11610

OMON

2014-06-05
Nr. 37R-40

Nr. 10-9-42012

Dėl A MorkūnoPlieno teisinio
statuso
Dėl LSSR MVDMGB darbuotojų
ir dokumentų
kopijų
Dėl J. Margolio

2014-05-19
Nr. 38R-st-04
2014-04-17
Nr. 35R-121;
2014-06-18
Nr. 37R-42
2014-06-30
Nr. 37R-43

Nr. 10-900014-12

Dėl dokumentų
kopijų

2014-05-12
Nr. 37R-34

Nr. 01-2-11610

T. P. Lazarevičius
(dėl kopijų)

2014-05-06
Nr. 37R-33

Nr. 01-200116-10

Dėl duomenų apie
V. H. Kremenių

2014-06-02
Nr. 37R-39
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2014-05-12
Nr. 10-17-S12177
2014-05-20
Nr. (10.13)362879
2014-05-27
Nr. 20-8-S5727
2014-05-26
Nr. S5-31170
2014-06-30
Nr. 3IT9121/14 3S49619
2014-07-11
Nr. 2.S(208711)41199
2014-07-30
Nr. 20-8-S7391
2014-08-25
Nr. 20-8-S8088
2014-09-08

Dėl pavedimo
vykdymo

2014-06-02
Nr. 37R-38

Dėl A.Jakšto

2014-05-30
Nr. 35R-157

Dėl J. V. Ulicko
žūties

2014-07-24
Nr. 37R-46

Nr. 20-900143-12

Dėl P. Vitkausko
Dėl S. Drėlingo

2014-09-11
Nr. 37R-56
2014-08-06
Nr. 37R-48

Nr. 40-2-02399
Nr. 20-900479-14

Dėl dokumentų
kopijų

2014-08-01
Nr. 35R-193

Nr. 01-200116-10

Dėl Margolių
šeimos tremties

2014-09-09
Nr. 37R-55

Dėl A. Margolio

2014-08-29
Nr. 37R-52

Dėl Z.Adomaičio

AP Šiauliai

2014-09-05
Nr. S5-50066

Dėl S. Šukio
veiklos ir tremties

2014-10-14

PK Radviliškio r.

Dėl T. Misiūno

2014-10-30

A.L. Kovarskienė

2014-10-13
Nr. 40-81-S1024

2014-10-27
Nr. 37R-66;
2014-10-27
Nr. 38R-st-07
2014-09-11
Nr. 37R-56;
2014-09-23
Nr. 37R-58;
2014-10-28
Nr. 37R-67
2014-10-14
Nr. 37R-62

2014-05-19

AP Vilnius

2014-05-22

VSDFV Vilnius

2014-05-30

VPK Kaunas

2014-05-30

AP Šiauliai

2014-07-04

AP Kaunas

2014-07-17

AP Vilnius

2014-08-04

VPK Kaunas

2014-08-27

VPK Kaunas

2014-09-08

G. Smirnova

2014-09-10

Dėl tėvo žūties

Nr. 58-100044-13

Į LAT

informacija

Siųstas el.
laiškas

2014-11-18
Nr. 38R-st-08

PAGRINDINĖS TYRIMŲ KRYPTYS:
Programa „SPECIALIEJI OKUPACINIŲ REŽIMŲ VYKDYTŲ REPRESIJŲ TYRIMAI“
Tema „Gyventojų trėmimai“
Daugiausia tyrinėti 1948 m. gegužės 22 d., 1951 m. spalio 2 d. ir 1952 m. sausio 23 d.
organizuoti bei vykdyti Lietuvos gyventojų trėmimai.
Susistemintos 1951 m. operacijos ,,Ruduo“ 10 rajonų tremties bylos.
Parengta istorinė-archyvinė pažyma ,,Kuršėnų r. gyventojų trėmimas 1951-09-20–09-21“.
Atliktas tyrimas apie S. Šukio veiklą 1948–1951 m., jo tremties aplinkybes ir šeimos
narius.
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Atlikti archyviniai tyrimai apie Ališauskų, Darulių, Vagonių, Rutkauskų, Margolių,
S. Politikos šeimų ištrėmimo aplinkybes.
Rinkta informacija apie MVD–MGB darbuotojus, dalyvavusius trėmimuose.
Tema „Sovietų represijos pirmosios sovietinės okupacijos ir karo metais“
Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkui R. Kaminskui iniciavus, atliktas tyrimas
dėl 1941 m. kovo–birželio mėn. sovietų nužudytų asmenų, palaidotų Petrašiūnų kapinėse. Nustatyti
32 asmenų biografiniai duomenys.
Surinkta informacija apie Kauno m. gyventojo J. Margolio suėmimą, kalinimą, mirtį
1941 m.
Parengta ir į Kauno apygardos prokuratūrą išsiųsta užklausa dėl informacijos apie
baudžiamąją bylą dėl genocido veiksmų Pravieniškėse ir Pažaislyje karo metu.
Rinkta archyvinė informacija parodai apie Sverdlovske 1942–1943 m. nužudytus 77
asmenis.
Rinkta ir sisteminta archyvinė medžiaga apie Trakų aps. Onuškio vls. kaimų savisaugą,
Bakaloriškių k. sudeginimą 1944 m., Rūdninkų girioje 1941–1944 m. veikusius sovietų partizanus.
D. E. Ribokienės prašymu atliktas tyrimas ir parengtas raštas dėl jos tėvo J. Ruzgos,
tarnavusio Raudonosios armijos 16-osios šaulių divizijos 156 šaulių pulke šauliu ir dingusio be žinios
1944 m. lapkričio 20 d.
Tema „Holokaustas ir nacistinė okupacija Lietuvoje“
Parengta istoriografinė-archyvinė informacija apie Z. Adomaičio veiklą 1941–1944 m.
ir apžvalga ,,Dėl įvykių Šakių aps. Kudirkos Naumiesčio miestelyje vokiečių okupacijos metais“.
Rinkti, sisteminti ir analizuoti archyviniai bei bibliografiniai duomenys apie Pirčiupių k.
sudeginimą 1944 m., rinkti gyventojų asmeniniai daiktai ir nuotraukos šios tragedijos 70-ųjų metinių
minėjimui.
Vykdyta fotodokumentų, numatytų panaudoti leidinyje, skirtame 70-osioms Pirčiupių
tragedijos metinėms, bei rengiamoje parodoje ,,Karinė priesaika Lietuvoje XVII–XX a.“, paieška ir
atranka.
Tema „Žūtys partizaninio karo metu“
Surinkti patikslinantys duomenys apie Prisikėlimo apygardos partizano J. V. UlickoKlajūno, Balandžio, Žemaičių apygardos partizano P. Vitkausko-Granito, Margio gyvenimą,
rezistencinę veiklą bei žūties aplinkybes.
Atliktas tyrimas dėl partizano B. Kvietkausko žūties aplinkybių.
Atliktas tyrimas dėl brolių Pyragių galimos partizaninės veiklos ir jų žūties fakto
nustatymo.
Parengtas raštas apie A. Kraujelio-Siaubūno gyvenimą ir atrinktos nuotraukos
informaciniam stendui.
Rinkta informacija dėl V. Danieliaus nužudymo 1946-12-06 Kėdainių aps. Grinkiškių
vls. Trankinių k.
Parengti atsakymai dėl Kudzevičių, Andriuškevičių ir Murmokų šeimų nužudymo.
Tema „Sovietų vykdytos civilių gyventojų žudynės“
Atliktas tyrimas dėl J. Povilonio žūties 1945 m. vasario mėn. Panevėžio aps. PanevėžioVelžio vls. Genėtinių k.
Tema „Tuskulėnų dvaro teritorijoje palaidotų asmenų veiklos tyrimas“
Parengti informaciniai pranešimai apie A. Šilių, S. Kėvišą, J. Uksą, A. Daujotį,
J. Zakarką, S. Grinelį, M. Verbicką, M. Vičkačką, M. Dutcę, V. Baltušką, A. Stefanovičių,
P. Jegelavičių, J. Žygą, J. Vosylių, M. Simašką, S. Šablevičių, P. Tratulį, I. Vylių.
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Tema „LSSR MGB–KGB pareigūnų veikla“
Rinkta informacija apie atskirus MVD-MGB darbuotojus ir jų darbinę veiklą.
Atlikti tyrimai dėl galimo kai kurių asmenų bendradarbiavimo su sovietų represinėmis
struktūromis.
Atlikti archyviniai tyrimai apie agentus Liuda, Tikutis, Petras, Panaktinis, Jankauskas ir
jų artimuosius.
Atlikti tyrimai, siekiant identikuoti LSSR MGB informatorius Svoj ir Zorkij.
Parengta istorinė-archyvinė pažyma dėl ginkluoto pasipriešinimo sovietams vertinimo.
Parengti atsakymai dėl LSSR prokuroro A. Kairelio vykdyto persekiojimo.
Tema „Sovietų valdžios organizuotas ir vykdytas Lietuvos disidentų persekiojimas“
Rinkta informacija apie kai kuriems disidentams taikytą psichiatrinę prievartą bei spec.
priemones.
Atliktas archyvinis tyrimas dėl LSSR KGB tardytojo A. Vidzėno veiklos, susijusios su
S. Tamkevičiaus, J. Bieliauskienės, A. V. Patacko ir kitų asmenų persekiojimu.
Atliktas tyrimas, paruoštas raštas ir istorinė-archyvinė pažyma dėl asmenų, persekiotų ir
nukentėjusių dėl savo veiklos leidžiant ir platinant „LKB kroniką“.
LR Prezidentūrai paruoštas raštas dėl L. Juškienės disidentinės veiklos.
Parengtas atsakymas dėl įtartinomis aplinkybėmis mirusio arkivyskupo T. Matulionio.
Tema „LSSR MVD OMON veiksmai 1991 m. sausio–rugpjūčio mėn.“
Tęsiamas archyvinių duomenų rinkimas apie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos
departamento ir muitinės Lavoriškių posto užpuolimą 1991 m. gegužės mėn.

Programa „BENDRI NEGRĮŽTAMIEJI ŽMONIŲ NUOSTOLIAI LIETUVOJE 1944–1953 m.“
Analizuojama partizanų, rezervinių partizanų, ryšininkų ir rėmėjų baudžiamųjų bylų,
MBG operatyvinių bylų ir kt. medžiaga.
Tikrinami įrašai duomenų bazėje, šalinami netikslumai, renkami papildomi duomenys ir
t. t.: Biržų aps. nustatyti ir aprašyti 39 nauji nužudymo atvejai, patikslinta 210 aprašymų (iš viso
užfiksuota 853 asmenų nužudymai); Alytaus aps. nagrinėjama apie 850 įvykdytų mirties bausmių ir
nužudymų atvejų.

KITA VEIKLA:

KGB veiklos viešinimas
Pagal „Agentų registracijos žurnalą“ ištirta, parengta viešinimui ir svetainėje
„kgbveikla.lt“ paviešinta informacija apie 300 agentų veiklą (iš viso nuo tyrimo pradžios paviešinta
informacija apie 740 agentų veiklą).
LYA peržiūrimi ir atrenkami dokumentai viešinimui: atrinkta ir paruošta publikavimui
internetinėje svetainėje „kgbveikla.lt“ 611 dokumentų, iš jų paviešinta 577 dokumentai.
„Atmintis, atsakomybė ateitis“ fondo bylų tvarkymas
Suarchyvuota ir įrašyta į perdavimo aktą 1100 Vokietijos fondo bylų.
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Dalyvavimas teismo posėdžiuose
M. Ėmužis 2014-10-17 kaip liudytojas-specialistas dalyvavo Panevėžio apygardos
teisme vykstančiame P. Janukėno, kaltinamo 1949 m. įvykdyto partizanų ryšininko B. Mieliausko
įskundimu bei A. Bagočiaus-Dūmo būrio išdavimu MGB darbuotojams, bylos nagrinėjimo posėdyje.
V. Pakarklytė 2013-09-16 kaip liudytoja dalyvavo Klaipėdos apygardos teisme
nagrinėjamos baudžiamosios bylos dėl okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimo, kurioje teisiamas
H. Vaigauskas, posėdyje.
R. Narvydas 2014-09-10, 2014-09-19 ir 2014-09-30 kaip specialistas apklaustas
Vilniaus apygardos teismo posėdyje nagrinėjant A. Ramanausko baudžiamąją bylą dėl okupuotos
Lietuvos civilių gyventojų trėmimo.
R. Narvydas 2014-03-07 kaip specialistas dalyvavo Vilniaus apygardos teismo
posėdyje nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl V. Adamonio dalyvavimo okupuotos Lietuvos gyventojų
trėmime.
R. Narvydas 2014-06-13 kaip specialistas apklaustas Ukmergės rajono apylinkės teismo
pasėdyje, nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje L. Kononovas kaltinamas dalyvavęs tremiant
gyventojus 1951-10-02.
Pranešimai konferencijose ir renginiuose
Parengtas ir 2014-03-24 LPKTS Kauno sk. skaitytas pranešimas „Lietuvos gyventojų
trėmimai 1949 m.“ (D. Balkytė)
Parengtas ir 2014-04-16 LR Seime vykusiame forume-minėjime „Bangų mūša“ –
1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse“ skaitytas pranešimas „Bangų mūšos“ nusviestieji į
Sibiro taigą. Tremtinių gyvenimo sąlygos tremties vietose“ (D. Balkytė).
Parengti ir 2014-05-22 vykusioje konferencijoje „Pirčiupių kaimo tragedijai-70“
perskaityti pranešimai „Sovietų partizanai Rūdninkų girioje 1943-1944 m.“ (A. Tumavičius) ir
„Pirčiupių kaimas ir žudynės 1944 m. birželio 3 dieną“ (R. Narvydas)
Parengti ir 2014-09-11 Vilniuje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „1944 metai
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ perskaityti pranešimai „Sovietų
partizanai Lietuvoje“ (A. Tumavičius) ir „Pirčiupių kaimo sunaikinimas 1944 m. birželio 3 d.“
(R. Narvydas)
Parengtas ir 2014-10-10 trėmimų operacijos „Osen“ minėjime, organizuotame LPKTS
Kauno skyriaus, skaitytas pranešimas „Masinis Lietuvos gyventojų trėmimas ,,Osen“ 1951 m.“
(A. Tumavičius).
Parengtas ir 2014-10-16 Gdansko universitete tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
perskaitytas pranešimas „Valstybės perversmas Lietuvoje 1919 metais: nepavykusi POW akcija arba
Lietuvos kontržvalgybos sėkmė“ (R. Narvydas)
Straipsniai ir publikacijos
Parengtas ir laikraštyje „Voruta“ publikuotas straipsnis „Raudonieji partizanai
Rūdninkų girioje“ (A. Tumavičius).
Parengtas ir laikraštyje „Tremtinys“ publikuotas straipsnis „Masinis Lietuvos gyventojų
trėmimas „Osen“ 1952 m.“ (A. Tumavičius).
Centro tinklapiui paruoštas straipsnis apie Eišiškių aps. Jašiūnų vls. Kaniukų k.
sudeginimą (A. Tumavičius).
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4 PRIEDAS

MARTIROLOGINIAI IR TERORO ARCHYVO TYRIMAI
ARCHYVINIAME VARDYNŲ SKYRIUJE
Paruošta ir išleista tęstinio daugiatomio leidinio
„Lietuvos gyventojų genocidas“ IV tomo 2 knyga (N-Ž), skirta 1949 m. represuotiems asmenims
įamžinti (76 sp. l.)
Duomenų bazės formavimas „Lietuvos gyventojų genocido“ vardyno knygoms
Naujos informacijos suvedimas į Vardyno V tomo duomenų bazę:
10 lentelė

1.3.
1.4.
1.5.

1161

D.Lenkutienė

N. Vijeikienė

1.2.

Baudžiamųjų bylų ir baudžiamųjų
198
bylų kartotekos (BBK), asm.
Iš tremties bylų, asm.
2574
Partizanų katalogo ir kitų skyrių
19
duomenų apie partizanus, vnt.
Iš gautų anketų, asm.
467
Informacija iš VRM8 ir KIT
katalogo, vnt.
IŠ VISO

V. Urbonaitė

1.1.

Atlikti darbai

V. Maskaliūnienė

Eil.
Nr.

J. Kasperavičienė

Darbuotojo pavardė

371

327

896

3078

1599

3735

3

192

1530

6418

170
1877

2544

25

8

Iš viso

33
11274

Duomenų patikslinimas ir papildymas Vardyno I, II, III, IV tomų duomenų bazėse:
11 lentelė

1

Maketuoto teksto skaitymas ir
korektūra, psl.

342

D. Lenkutienė

118

N. Vijeikienė

109

V. Urbonaitė

Atlikti darbai

V. Maskaliūnienė

Eil.
Nr.

J. Kasperavičienė

Darbuotojo pavardė

Iš viso

569

79

2

3
4

Sutikrinti duomenys DB su šaltiniais,
netikslumų ir klaidų paieška
programiškai ir vizualiai, psl.
Šeimų narių grupavimas pagal
vyriausią šeimos narį ir numeravimas,
asm.

271

Patikslinta, įvesta, asm.

271

7474

8975

9395

7226

33070

467

395

196

333

1391

Tremties ir Lietuvos vietovių paieška žinynuose ir žemėlapiuose, koregavimas Vardyno duomenų
bazių klasifikatoriuje:
12 lentelė

Paieška, vnt.

Įvedimas į klasifikatorius, vnt.

J. Kasperavičienė

110

477

V. Urbonaitė

214

477

N. Vijeikienė

56

477

V.Maskaliūnienė

98

477

Darbuotojas

Duomenų vardynui rinkimas
Informacija iš V-5 ir 145/40, K-10 fondų bylų, apklausos anketų:
Darbuotojas

Peržiūrėta
tremties
bylų, vnt.

D. Lenkutienė

13 lentelė

Išrašyta
kortelių
tremtiniams,
asm.

1851

7404

Išrašyta
naujų/
papildyta
kortelių
partizanams,
vnt.
132

Iš apklausos
anketų, vnt.

Kompiuterizuota/kopijos/
skenavimas
(psl.)

nuolat

Informacija iš baudžiamųjų, operatyvinių, agentūrinių, Rezistentų teisių komisijos bylų ir
baudžiamųjų bylų kartotekos:
Darbuotojas

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

V. Basanavičiūtė

292 (766)

R. Dževeckaitė

30 (112)

14 lentelė

Išrinkti
duomenys
įkalintiems,
partizanams
vnt., sąrašų
kopijos psl.
500+500
partiz.

Tikrinta
BBK,
vnt.

68+ 13partiz.

22

Iš
Rezistentų
teisių
komisijos
bylų, vnt
.

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

284

-/72/3410

440
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V. Sasnauskaitė
(0,5 etato)

107 (266)

P. Banevičius

126 (479)

V. Žilinskienė
(0,5 etato)

182 (585)

190+135
partiz.
212+116
partiz./119
psl.
202+44
partiz./51 psl.

98
238

14

22
71(71)//5114(5076)

V. Ramanauskienė
G. Juzelskaitė

184 (528)

305+366
partiz.

298

Kiti darbai
Duomenų rinkimas ir tvarkymas skyriaus archyve:
Darbuotojas

J.Valevičienė
(0,8 etato)
E. Mincevičienė

Bylų
tikrinimas
dokumentų
saugykloje,
bylos vnt.,
psl.

15 lentelė

Iš apklausos
anketų,
tremties,
baudžiamųjų
bylų ir kt.
šaltinių,
įvesta/
papildyta
asm.
312/7476/
(2218)

Iš
„Tremtinio“
kort.

Iš
prisiminimų
knygų, kitų
publikacijų,
įvesta/
papildyta
asm.

Kopijos/
skenai, vnt.

551 (14427)

3024

Atsakymai į užklausimus:
Varėnos miesto politkalinių sąrašas pagal I–IV tomus (MS Excel failas) – 85 žmonės;
Represuotų dvasininkų 1940–1949 metais statistika;
1941 metais ištremtų žmonių skaičiaus geografinis išdėstymas Lietuvos teritorijoje
tremties metu (MS Excel failas) – 1799 gyvenamų vietų sąrašas;
1949 metų tremties bendra statistika pagal tremties rajonus Krasnojarsko krašte ir Irkustko
srityje;
Anykščių, Švenčionių, Utenos, Vilkaviškio, Šakių rajonų tremtinių statistika pagal tremties
metus nuo 1941–1953 m.;
Patikslintas represuotų Lietuvos karininkų sąrašas (MS Excel failas) – 33 įrašai;
Merkinės nukentėjusių asmenų sąrašas pagal I–IV tomus ir Vardynų duomenų bazes (MS
Excel failas) – 190 asmenų;
Trakų rajono Bakaloriškių kaimo tremtinių sąrašas pagal I–IV tomus ir Vardynų duomenų
bazes (MS Excel failas) – 33 asmenys;
1949 metų tremties bendra statistika – tremtinių skaičius pagal amžių, lytį, mirties vietą;
Tuvos Respublikos polagerinės tremties statistika;
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Tremtinio Eduardo Stupelio giminių Lietuvoje paieška ir suradimas pagal Evgenijos
Abramovos užklausimą iš Buriatijos ASSR;
Represuotų Lietuvos policijos pareigūnų sąrašas ir duomenys (MS Excel failas) – 887
įrašai;
Biržų rajono politinių kalinių ir tremtinių sąrašas ir duomenys (MS Excel failas) – 7049
įrašai;
Viatlago kalinių sąrašas ir duomenys (MS Excel failas) – 445 įrašai;
Butyrkos kalėjime sušaudytų asmenų sąrašas (MS Excel failas) – 44 asmenys;
Igarkos tremtinių sąrašas ir duomenys (MS Excel failas) – 3824 įrašai;
Žuvusiųjų netoli Ufos sąrašas ir tikslinimas (MS Word failas) – 42 įrašai;
Buriatijos tremtinių ir atvykusiųjų po lagerio kalinių sąrašas (MS Excel failas) – 4747
įrašai;
Pakruojo valsčiaus nukentėjusiųjų sąrašas (Word failas) – 34 puslapiai.

5 PRIEDAS

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS VEIKLA
Rinkinių komplektavimas, tyrimas, apskaita ir priežiūra:
Eksponatų įsigijimo tikslu susitikta su 47 pateikėjais;
Įsigyta naujų eksponatų – 1633 vnt.;
Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų – 3940 vnt. (iš jų į rankraštinę knygą – 2142 vnt.,
kompiuterinę eksponatų apskaitos programą – 1798 vnt.);
Įrašyta į rankraštines inventorines knygas pagrindinio fondo eksponatų – 1617 vnt.;
Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta eksponatų – 2245 vnt. (iš jų 1685 vnt. –
pagrindinio, 461 vnt. – pagalbinio fondo);
Į kompiuterinę eksponatų apskaitos programą įvesta suinventorintų iki 1999 m. eksponatų –
408 vnt. (visi į pagrindinį fondą);
Nurašyta eksponatų – 13 vnt. (LGGRTC Genocido aukų muziejaus dokumentinės medžiagos
nurašymo aktas 2014 m. lapkričio 20 d. Nr. 1);
Pildyti eksponatų aprašai Eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui aktuose (įrašyta
eksponatų vertė) – 1220 vnt.;
Tvarkyta, pildyta rinkinių apskaitos dokumentacija.
Ekspozicijų ir parodų rengimas:
Parengta kilnojamoji paroda lietuvių-anglų kalbomis „12-asis kilometras: 1942–1943 m.
Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“;
Parengta kilnojamoji paroda „Maidano veidai: Kijevas, 2013–2014“;
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Parengta kilnojamoji paroda „Liudyti tautai ir istorijai“, skirta laisvės kovų dalyvio Leono
Laurinsko atminimui;
Parengtas parodos „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ kilnojamasis
variantas;
Parengta medžiaga 3 stendams tema „Partizanų priesaika“ LR Seimo iniciatyva rengiamai
kilnojamajai parodai „Karinė priesaika istorinių lūžių laikotarpiais“ (parodos stendus
maketavo Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vyr. dailininkė);
Atnaujinta paroda „Dievui ir Tėvynei“;
Parengtas informacinis stendas „Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus-Visvydo
(1912–1947) ir adjutanto Albino Biliūno-Džiugo (1925–1947) žuvimo vieta“;
Parengtas plakatas „Liepsnojantis laisvės šauklys Romas Kalanta“;
Muziejaus ekspozicijos mirties nuosprendžių vykdymo patalpoje įrengtas ekranas su vaizdo
medžiaga apie Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą;
Rengiamam muziejaus audiogidui pateikti gidų tekstai, atrinkti įdomūs eksponatai, parengtos
jų anotacijos, teiktos konsultacijos.
Kilnojamųjų ir keičiamųjų parodų pristatymai:
Muziejaus kilnojamosios parodos eksponuotos 46 vietose Lietuvoje:
Paroda „Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
eksponuota Kauno r. Kulautuvos vid. mokykloje, Kauno r. Neveronių vid. mokykloje,
Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje, Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. mokykloje, Jurbarko r.
Juodaičių pagrindinėje mokykloje, Raseinių r. Betygalos Maironio vid. mokykloje, Vilniaus
įgulos karininkų ramovėje, LR Seimo Vitražo galerijoje;
Paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ eksponuota Trakų Vytauto Didžiojo
gimnazijoje, Šakių r. Zanavykų krašto muziejuje, Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje;
Paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–
1958 m.“ eksponuota Jurbarko r. Juodaičių pagrindinėje mokykloje, Visagino „Verdenės“
gimnazijoje, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione,
Šiaulių „Aušros“ muziejuje;
Paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ eksponuota Lietuvos kariuomenės sausumos
pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione, Energetikos ir technikos muziejuje, Druskininkų
„Ryto“ gimnazijoje;
Paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis...“ eksponuota Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Juozo
Vitkaus inžinerijos batalione, Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginyje Vilniuje, Pakruojo r. Linkuvos
socialinės globos namuose;
Paroda „Už Uralo, žemės galo...“ eksponuota Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, LR Seimo
III rūmų parodų galerijoje, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinėje Kaune,
Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos renginio metu Vilniaus miesto Šeškinės
bendruomenės centre;
Paroda „Gulag‘as. Vieno lagerio istorija“ eksponuota Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo
pagrindinėje mokykloje, Zarasų krašto muziejuje, Plungės r. Žemaitijos nacionalinio parko
direkcijos Šaltojo karo ekspozicijoje;
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Paroda „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas 1915–1952“
eksponuota Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose, Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro mokytojams
organizuoto seminaro metu;
Paroda „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“ eksponuota Pasieniečių muziejuje ir
Rokiškio krašto muziejuje;
Paroda „Kun. Jono Augustausko fotografijos“ eksponuota Energetikos ir technikos muziejuje;
Paroda „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ eksponuota Energetikos ir
technikos muziejuje, LR Seimo III rūmų parodų galerijoje, Laisvės kovų muziejuje
Lazdijuose;
Paroda „Liudyti tautai ir istorijai“ eksponuota Tauragės krašto muziejuje, Tauragės r. sav.
Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje, Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje,
Jurbarko r. Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriuje, Jurbarko r. Girdžių Šv. Marijos
Magdalietės bažnyčioje;
Paroda „Maidano veidai: Kijevas 2013–2014“ eksponuota muziejaus vidiniame kieme, Kauno
miesto Istorinėje prezidentūroje, Klaipėdos m. sav. viešojoje bibliotekoje, Panevėžio aps.
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir
laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, Alytaus kraštotyros muziejuje.
Muziejaus Konferencijų salėje eksponuotos 9 parodos:
Fotografijų paroda „Paminklai laisvės kovotojams“ (2005);
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo
įamžinimo skyriaus paroda „2013 m. Laisvės premijos laureatas Sigitas Tamkevičius“;
Tremtinio Jono Stasevičiaus fotografijų paroda „Ilgas kelias namo“;
Genocido aukų muziejaus kilnojamoji paroda „Armėnų genocidas. 1915metai“ (2005);
Vaizdo-garso projekto „Metodai“ paroda;
Lazdijų Laisvės kovų muziejaus paroda „Su Sąjūdžiu – į laisvą Lietuvą“;
Dail. Henriko Cipario tapybos darbų paroda „Raudoni laikai“;
Monikos Mykolaitytės fotografijų paroda „Naktį kulkom lijo. Šiandieniniai partizanų
portretai“;
LR kariuomenės karininko, fotografo mėgėjo, politinio kalinio Medardo Vasiliausko
fotografijų paroda „Tarpukario Lietuva karininko akimis (1930–1940)“ (2012).
Lankytojų aptarnavimas:
Per metus muziejų aplankė 57 949 lankytojai (iš jų individualiai – 45 419, organizuotomis
grupėmis – 12 530);
Edukacinėje programoje dalyvavo 5532 moksleiviai;
Pravestos 692 ekskursijos (iš jų – 227 moksleiviams);
Pravesti 106 edukaciniai užsiėmimai;
Surengtos 34 dokumentinių filmų peržiūros;
Su muziejaus ekspozicijomis susipažino 6 oficialios delegacijos ir garbūs svečiai, tarp jų:
NATO Specialiųjų operacijų pajėgų Europoje vadas gen. mjr. Marshall Bradley Webb (sausio
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6 d.), Vyriausiosios sąjungininkų ginkluotųjų pajėgų Europoje vadavietės štabo viršininkas
gen. Werner Freers (gegužės 20 d.), Latvijos Respublikos Saeimos pirmininkė Inara Mūrniecė
(lapkričio 28 d.);
Atrinkta ir pateikta muziejuje saugomų eksponatų – 1290 vnt. Iš jų: Lietuvos muziejams – 59
vnt., Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojams, studentams ir moksleiviams – 22 vnt., Lietuvos
leidykloms ir kt. – 496 vnt., užsienio leidėjams ir kt. – 263 vnt., Lietuvos valstybinėms
institucijoms ir kt. – 95 vnt., Centro darbuotojams – 353 vnt., pateikta iš muziejaus
fotoarchyvo – 2 vnt.

6 PRIEDAS

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIO KOMPLEKSO
VEIKLA
Dvaro rūmų ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ rengimas:
Iki 2014 m. pabaigos atlikta apie 90 % „Prisiminimų alėjos“ įrengimo darbų;
Parengti 13 personažų įgarsinimo scenarijai ir aktorių įgarsinti 5 personažų pasakojimai;
Sukurta „Prisiminimų alėją“ užbaigianti interaktyvi erdvė su sovietmečio realybę atkuriančia
virtualia prezentacija;
Rengta ekspozicijos „Projektas – homo sovieticus“ III etapo (ekspozicinių salių ir lauko
interaktyvaus stendo įrengimo) architektūrinės ir techninės dalies specifikacija.
Baltojo dvarelio ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“:
Nuolatos stebima eksponatų būklė;
Sukurtas 4 min. vaizdinis siužetas apie nuteistųjų tardymą ir kalinimą NKGB (MGB) Vilniuje
(titrai – anglų kalba), kuris įkeltas į ekspozicinės salės „Mirties nuosprendžių vykdymas
1944–1947 m.“ terminalą;
Ekspozicijos terminalai papildyti 36 vaizdais: 7 žemės paviršiaus reljefo žemėlapiais ir 29
nužudytųjų asmenų nuotraukomis;
Papildytos 257 asmenų bylos ekspozicijos salės „Tuskulėnų masinė kapavietė“ terminaluose:
įvesti 2877 vnt. Lietuvos ypatingajame archyve nuskenuotų dokumentų iš baudžiamųjų bylų;
Sumaketuota ir išsileista padalomoji medžiaga ekspozicijos lankytojams – 54 dvipusiai
kalendoriaus lapeliai su informacija apie 1944–1947 m. mirties bausmės nuosprendžių
vykdymo chronologiją ir kiekvienos egzekucijos metu nužudytus asmenis;
Peržiūrimi lankytojų sukurti interaktyvaus žaidimo „Rankos kuria, rankos griauna“ piešiniai,
iš jų 265 įkelti į Tuskulėnų memorialinio komplekso interneto svetainę
www.tuskulenumemorialas.lt.
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Tuskulėnuose palaidotų asmenų palaikų identifikavimas:
Bendradarbiaujant su Valstybine teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos buvo identifikuoti 3 asmenų (Igno Vyliaus-Vėlavičiaus, Jono Palionio
ir Broniaus Vaivados) palaikai ir vyko dar 3 asmenų (Petro Vaičiulio, Aleksandro Degūno ir
Prano Dainio) palaikų identifikavimo pakartotini tyrimai.
Renginių ir parodų, skirtų atmintimnoms datoms ir sukaktims organizavimas:
Per ataskaitinius metus vyko 25 renginiai, kuriose dalyvavo 2615 žmonių:
sausio 12–13 d. vyko atvirų durų dienos, skirtos paminėti Laisvės gynėjų dieną; sausio 30 d.
Konferencijų salėje vyko teminis vakaras „... kad meškos nesudraskytų“, kurio metu buvo
pristatyti 2013 m. bendrijos „LEMTIS“ nuveikti darbai; vasario 6 d. Konferencijų salėje
vyko Rimvydo Racėno knygos „Į mielą šalį Lietuvą“ pristatymas; vasario 16 d. vyko atvirų
durų diena skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; kovo 11 d. vyko atvirų durų
diena skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti; kovo 26 d. Konferencijų
salėje vyko Latvijos Tukumo muziejaus parengtos parodos „Sibire ant beržo tošies rašyti
laiškai“ atidarymas; balandžio 23 d. Konferencijų salėje vyko Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro organizuotas seminaras mokytojams „Partizaninio karo svarba siekiant
Lietuvos nepriklausomybės 1944–1953 m.“; balandžio 24 d. Konferencijų salėje vyko
išskirtiniai prancūzų režisieriaus Thomaso Johnsono dokumentinio filmo „Stalino šešėlyje“
seansai; gegužės 17 d. vyko „Muziejų nakties“ renginiai. Nesuspėjusieji mūsų aplankyti per
„Muziejų naktį“ galėjo tai padaryti gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną; birželio 14–
15 d. vyko atvirų durų dienos skirtos Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms
paminėti; liepos 3 d. Konferencijų salėje buvo atidaryta Vidos Krištolaitytės kūrybos darbų
paroda „Tiek saulės, tiek mirties“; rugpjūčio 21 d. Konferencijų salėje buvo atidaryta Šaltojo
karo politinių karikatūrų paroda „Kūjis, pjautuvas ir plaktukas“ iš architekto ir karikatūristo
Ryčio Daukanto kolekcijos; rugpjūčio 23 d. vyko atvirų durų diena skirta Europos dienai
stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio 25-osioms metinėms; rugsėjo 28 d.
buvo paminėta Tuskulėnų aukų atminimo diena; spalio 2 d. vyko ekspedicijos „Broliai:
Lietuva-Ukraina'14“ pristatymas; spalio 17 d. Konferencijų salėje buvo paminėtas a. a.
monsinjoro Alfonso Svarinsko įšventinimo į kunigus 60-metis; spalio 24 d. vyko UAB
„Adell Reklama“ organizuota konferencija „Karas ir propaganda“; lapkričio 1–2 d. buvo
minimos Visų Šventųjų ir Mirusiųjų atminimo dienos; lapkričio 5 d. Konferencijų salėje
buvo atidaryta Čekijos totalitarinių režimų tyrimų instituto ir Saugumo tarnybų archyvo parengta
paroda „Žvilgsnis į Prahą per slaptosios policijos objektyvą“; lapkričio 19 d. Tuskulėnų
memorialiniame komplekse vyko leidinio „...pergyventų jausmų atogarsis“ pristatymas; lapkričio
21 d. Konferencijų salėje vyko integruoto ugdymo konkurso „Partizaninis karas 1944–1953 m.“
laureatų apdovanojimo renginys; lapkričio 22 d. Konferencijų salėje vyko renginys, skirtas
paminėti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos Respublikos 22-ąsias
metines; lapkričio 27 d. vyko mokytojų seminaro „Partizaninis karas Lietuvoje: kaip apie tai
kalbame šiandien“ antroji dalis; gruodžio 4 d. Konferencijų salėje vyko Vlado Žeromskio knygos
„Vadinkite mane sėjėju“ pristatymas ir gruodžio 17 d. Konferencijų salėje vyko tradicinis
susitikimas su projekto „Misija Sibiras ’14“ dalyviais.
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Vyko 3 šeimos popietės.
Taip pat buvo eksponuota 11 parodų:
3 nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbų parodos,
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo
istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus paroda „Atgimimo diena: 1991 m. kovo 11 d.“,
Latvijos Tukumo muziejaus kilnojamoji paroda „Sibire ant beržo tošies rašyti laiškai“,
Eitminiškių vidurinės mokyklos mokinių piešinių paroda „Gamtos įkvėpti“, Valentino
Algirdo Kaliūno fotografijų ir dailės paroda „Tremtinio širdies godos“, Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos kilnojamoji paroda „Rainių tragedija: atmintis gyva“, Vidos
Krištolaitytės kūrybos darbų paroda „Tiek saulės, tiek mirties“, Šaltojo karo politinių
karikatūrų ir propagandos paroda „Kūjis, pjautuvas ir pieštukas“, Čekijos totalitarinių režimų
tyrimų instituto ir Saugumo tarnybų archyvo parengta paroda „Žvilgsnis į Prahą per slaptosios
policijos objektyvą“.
Lankytojai ir edukacinė veikla:
Per 2014 metus Memorialiniame komplekse apsilankė 5842 lankytojai: koplyčiojekolumbariume – 1125, ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ – 4717 lankytojų (iš jų –
1355 individualiai, organizuotomis grupėmis – 3362);
Lankėsi garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV
ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Nyderlandų Karalystėje Darius Semaška, Lietuvos Respublikos kultūros atašė
Berlyne p. Gabrielė Žaidytė ir Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Bohumil
Mazánek;
Edukacinėje programoje „Atverta istorija“ dalyvavo 2400 moksleiviai ir studentai;
Pravesta 141 apžvalginė ekskursija (iš jų – 77 moksleiviams ir studentams);
Vyko 27 edukaciniai užsiėmimai;
Surengta 11 dokumentinių filmų seansų;
Parengtas naujas edukacinis užsiėmimas „Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės (1942–1944)“, o
edukaciniam užsiėmimui „Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos“ sukurta ir pagaminta
nauja praktinė užduotis – intelektualinis žaidimas „Rankos kuria, rankos griauna“;
Edukacinės veiklos galimybės pristatytos spalio 28 d. apsilankiusiems Lietuvos edukologijos
universiteto Istorijos didaktikos centro vedėjo prof. dr. Benedikto Šetkaus vadovaujamiems
istorijos mokytojams, lapkričio 21 d. LITEXPO parodų rūmuose vykusios parodos „Mokykla
be sienų“ lankytojams, lapkričio 27 d. mokytojų seminaro „Partizaninis karas Lietuvoje: kaip
apie tai kalbame šiandien“ dalyviams.
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7 PRIEDAS

ATMINIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
VEIKLA
Programa „MEMORIALINIŲ VIETŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ
INVENTORIZACIJOS IR SĄVADO SUDARYMAS“
Inventorizuota, suvesta ir patikslinta kompiuterinės duomenų bazės medžiaga – 110 objektų.
Papildyti įpaminklintų vietovių ir statinių sąrašai, sutvarkytos nuskenuotos paminklų ir
statinių nuotraukos kompiuterinėje duomenų bazėje.
Pagal pateiktus valstybinių, visuomeninių organizacijų ir juridinių asmenų prašymus paruošta
11 istorinių-archyvinių pažymų.
Rengiant atmintinų datų kalendorių, paruoštos ir patikslintos partizanų vadų, štabų narių
biografijos, taip pat žuvimo, sušaudymo ir žudynių vietų aprašai.
Centro internetiniame puslapyje naujais objektais papildyti vietovių ir statinių sąrašai.
Paruošta paroda „Paminklai Lietuvos piliečių tremties ir kalinimo vietose“, kuri birželio 11 d.
buvo pristatyta LR ambasadoje Lenkijoje (Varšuvoje).
Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“
Leidiniui apie Buriatijos ASSR parengti 35 vietovių aprašai, ištremtų šeimų 43 sąrašai.
Suinventorinti kalinimo vietų bylose esantys rankraščiai pagal kalinimo vietas – 2243
rankraščiai iš 23 sričių.
Audio būdu įrašyti 3 asmenų atsiminimai, gauti 1 asmens video atsiminimai.
Gauta apie 1728 nuotraukų bei dokumentų (iš jų 953 nuotraukos nuskenuotos, pateikėjams
grąžintos 746 nuotraukos ir dokumentai).
Laiškais bei pokalbiais patikslinta 577 nuotraukų metrika.
Paruošti 1179 nuotraukų aprašymai.
Išsiųsta 70 laiškų dėl tremties atsiminimų patikslinimo.
Apsilankė 42 asmenys.
Gauti 32 išsamūs asmenų atsiminimai apie tremties vietas.
Užregistruotos 7 dar neaprašytos tremties vietos.
Skenuojamos ekspedicijų į tremties ir kalinimo vietas ataskaitos, ruošiant jas įkėlimui į
internetinę svetainę www.lietuviaisibire.lt, įkeltos 9 ataskaitos.
Kuriama kapinių fotografijų duomenų bazė –atrinkta ir nuskenuota 50 vnt.
Paruošti aktai, aprašyta, paruošta perdavimui į Genocido aukų muziejų 1539 fotografijos,
perduotos 127 fotografijos ir 718 kitų eksponatų.
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Programa „GYVOJI ATMINTIS“
Vaizdo įrašuose užfiksuoti 30 asmenų prisiminimai.
Į videotekos duomenų bazę suvesta 418 nufilmuotų asmenų, papildyti 39 asmenų duomenys.
Peržiūrėta 14 val. filmuotos medžiagos, parengti 7 val. detalūs aprašymai.
Parengta 20 „Laisvės kovų archyvo“ tomų detali išplėstinė bibliografinė rodyklė.
Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“
Nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvavo 1025
mokinių, jų darbų vertinimui organizuotos 4 vertinimo komisijos.
Surasta 15 rėmėjų ir organizuotas finalinis apdovanojimų renginys su 2 dienų programa.
Organizuota pažintinė vasaros stovykla, kurioje dalyvavo 60 konkurso dalyvių bei vadovų.
Parengta ir suorganizuota konkurso dalyviams (moksleiviams) 4 ekskursijos.
Surengti 8 programos pristatymai bei pravesti edukaciniai užsiėmimai mokyklose (dalyvavo
1338 mokiniai).
Surengta 14 mokinių darbų parodų, iš jų 1 – virtuali.
Sudaryta ir išleista CD plokštelė „Išgirsk“, kurioje įrašytos konkurso „Lietuvos kovų už laisvę
ir netekčių istorija“ dalyvių dainos, atliekamos kartu su bardais.

8 PRIEDAS

MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIAUS VEIKLA
Tęsiant atminimo įamžinimą, įrengtos 3 atminimo lentos:
Parengtas teksto projektas gamybai, įrengta atminimo lenta 1941-06-14, 1945, 1947–1949 ir
1952 m. iš Vilkaviškio geležinkelio stoties masiškai tremtiems Lietuvos gyventojams atminti
ant Vilkaviškio geležinkelio stoties pastato perone (Stoties g. 5, Didžiųjų Šelvių k.,
Šeimenos sen., Vilkaviškio r.);
Parengtas teksto projektas gamybai ir įrengta atminimo lenta 1941-06-14, 1945, 1948, 1949
1951 ir 1952 m. iš Švenčionėlių geležinkelio stoties masiškai tremtiems Lietuvos
gyventojams atminti ant Švenčionėlių geležinkelio stoties pastato perone (Priestočio g. 22,
Švenčionėliai, Švenčionių r.);
Suprojektuota ir įrengta memorialinė lenta rezistencijos dalyvių Pajarskų šeimai atminti
(Anykščių r. Svėdasų sen. Jotkonių k.).
Pastatyti atminimo ženklai (12 vnt.) partizanų kautynių, žūties vietose:
Alytaus r. Alytaus miškų urėdija Dušnonių girininkija (Varčios miškas) 707 kvartalas 25
sklypas;

89

Anykščių r. Anykščių miškų urėdija Mikierių girininkija (Šimonių giria), 110 kvartalas 13
sklypas;
Anykščių r. Andrioniškio sen. Daugulių k.;
Anykščių r. Andrioniškio sen. Pašvenčio vnk.;
Klaipėdos r. Veiviržėnų sen. Jonikaičių k.;
Klaipėdos r. Veiviržėnų sen. Pakalniškių k.;
Lazdijų r. Seirijų sen. Bagdononių k.;
Lazdijų r. Veisiejų sen. Paliepio k.;
Mažeikių r. Sedos sen. Kalnijų k.;
Pasvalio r. Pasvalys;
Prienų r. Veiverių sen. Kampinių k.;
Varėnos r. Varėnos miškų urėdija Perlojos girininkija (Jakulių miškas) 315 kvartalas, 8
sklypas.
Suprojektuotas ir pastatytas antkapinis paminklas Dainavos apygardos partizanams Perlojos
kapinėse (Varėnos r. Perlojos sen. Perloja).
Pastatyti informaciniai stendai (10 vnt.):
4 informaciniai stendai Šimonių girioje (Anykščių urėdija Svėdasų girininkija);
1 informacinis stendas, prie buvusios Rytų Lietuvos (Kalnų) srities vadavietės bunkerio vietos
(unikalus numeris vertybių registre 17259), skirtas apygardos vado Antano Slučkos-Šarūno ir
jo bendražygių žūčiai atminti (Anykščių r. Andrioniškio sen. Butkiškio k.);
2 informaciniai stendai, skirti Lietuvos partizanui Antanui Kraujeliui-Siaubūnui atminti:
vienas stendas partizano tėviškėje Molėtų r. Suginčių sen. Kaniūkų k., kitas – prie
A. Kraujelio paminklo (kelio Vilnius – Utena 80-ame kilometre, Utenos r. Leliūnų sen.
Velbiškių k.);
2 informaciniai stendai, skirti 1944 m. nacių įvykdytoms Pirčiupių kaimo gyventojų
žudynėms (Varėnos r. Valkininkų sen.): vienas stendas prie Pirčiupių memorialo, kitas – prie
kapinių, kuriose palaidoti nužudytieji;
1 informacinis stendas, skirtas Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Genio grupės partizanams atminti, Varėnos miškų urėdijos
Zervynų girininkijos 362 kvartalo 2 sklype (Varėnos r.).
Pastatytos rodyklės (2 vnt.) Šimonių girioje (Anykščių urėdija Svėdasų girininkija).
Vykdyti paminklo „Žemaitijos kariams savanoriams“ Palangoje projektavimo ir gamybos
baigiamieji darbai, statybos ir montavimo autorinė priežiūra.
Rengiami projektai:
Paminklo kovotojams dėl Lietuvos laisvės 1918–2018 m. Aukštadvaryje;
Antkapinio paminklo Vilniaus politiniams kaliniams ir tremtiniams.
Informacinė sklaida:
Centro internetinėje svetainėje sukurta rubrika „Pažintiniai maršrutai“, kurioje talpinama
informacija apie Centro įrenginėjamus maršrutus, įamžinamus partizanus ir laisvės kovoms svarbias
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vietas. Prie šios rubrikos sukurta galimybė prisijungti naudojantis QR kodo skaitykle. Parengtos
trumpos anotacijos šiems įrengtiems objektams:
„Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas: gimimo ir žūties vietos“;
„Dainavos apygardos partizanų kovų takais“ (Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Genio grupės partizanų bunkerio vieta
Zervynų girininkijoje);
„Algimanto apygardos partizanų kovų takais“ (įkelti vaizdiniai interviu su partizanu
J. Kadžioniu-Bėda ir B. Jovaišaite-Pačinskiene bei L. Jovaišaite apie Rytų Lietuvos
(Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vado A. Slučkos-Šarūno žūtį);
„Pirčiupių žudynės“.
Parengta eksponavimui paroda „Partizanų apygardų paminklai ir atminimo ženklai“ (buvo
eksponuojama Merkinės seniūnijoje ir Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre
2014 m. vasario mėn.).

9 PRIEDAS

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS
VEIKLOS REZULTATAI
Pretendentų į teisinį statusą prašymų išnagrinėjimo suvestinė:
Teisinis statusas
Kario savanorio
teisinis statusas
Laisvės kovų
dalyvio teisinis
statusas
Iš viso
Nuo okupacijų
nukentėjusio
asmens teisinis
statusas:
Politinio kalinio
Tremtinio
Perkeltojo
Represuotojo
Nukentėjusio
Buvusio beglobio
vaiko
Iš viso

Pasiūlyta
pripažinti
73

Pasiūlyta
nepripažinti
5

16 lentelė

Išduota teisinio statuso pažymėjimų

37 (žuvusiems partizanams
pripažįstamas KS statusas, nesant šeimos
narių, pažymėjimas negaminamas)
166 (dalis – iš 2013 m.)

156

18

229
765

23
136

96
1153 (kartu su prarastais, taip pat dalis iš
2013 m.)

159

1356

15
385
8
4
337
16
994
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Išduoti nauji teisinio statuso pažymėjimai vietoje prarastų, sugadintų, asmeniui pakeitus pavardę:
nukentėjusių asmenų – 303, rezistencijos dalyvių – 5.
17 lentelė

IŠ VISO IŠNAGRINĖTA PRAŠYMŲ DĖL STATUSO
Iš jų:
Kario savanorio teisiniam statusui įgyti
Laisvės kovų dalyvio teisiniam statusui įgyti
Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisiniam statusui įgyti

1153
78
174
901

KOMISIJOS PIRMININKAS
Organizavo Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkavo
Peržiūrėjo ir įvertino pretendentų prašymus
Iš jų:
Pretendentų į rezistento teisinį statusą
Pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą
Atliko pretendentų į rezistento teisinį statusą veiklos ištyrimus
Išdavė rezistencijos dalyvių pažymėjimus
Parengė raštus
Iš jų:
Prezidentūrai
Seimui
Vyriausybei
teismams
kitoms institucijoms
Centro direkcijai

8
1228
266
962
35
203
207
62
9
136
204
15
33

Kita veikla:
Atliktas tyrimas dėl Vytauto apygardos partizanui Antanui Kraujeliui LSSR KGB
inkriminuotų veikų (16 lapų), kurio duomenys, rezultatai ir išvada paskelbti visuomenei;
Centro vardu dalyvauta Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžiuose dėl perkeltųjų
šeimose gimusių vaikų teisinio statuso ir dėl Afganistano karo dalyvio teisinio statuso įteisinimo;
Dalyvauta Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų
nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdžiuose dėl buvusių našlaičių-vaikų namų
auklėtinių statuso ir kaltinimų Lietuvos partizanams;
Parengta įstatymo papildymo formuluotė dėl našlaičių-vaikų namų auklėtinių, kuri buvo
įregistruota Seime;
Parengta Centro plačiai motyvuota nuomonė dėl įstatymo projekto XIIP-762 (Afganistano
karo dalyviai);
Centro vardu dalyvauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos organizuotame
pasitarime dėl kompensacijų perkeltiesiems (prievarta iškeltiems) buvusiems Suvalkų krašto
gyventojams;
Centro vardu dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pirmojo ir Antrojo laipsnių
valstybinių pensijų skyrimo komisijos posėdyje dėl Antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo
Laisvės kovų dalyviams – žydų gelbėtojams;
Dalyvauta Krašto apsaugos ministerijos apdovanojimų komisijos posėdyje, kuriame pristatyti
teikiami apdovanoti žuvę partizanai.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 452 papildė Komisijos
sudėtį dviem naujais nariais – Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
atstovais.
Organizuoti ir įvyko 8 Komisijos posėdžiai.
Komisija pateikė išvadas 252 bylose asmenų, pretendavusių į Kario savanorio ir Laisvės
kovų dalyvio teisinį statusą, išnagrinėjo pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį
statusą 901 prašymą ir pateikė išvadas.
Parengti 132 Centro įsakymai dėl Kario savanorio, Laisvės kovų dalyvio, nuo okupacijų
nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo ir nepripažinimo, naujų teisinio statuso
pažymėjimų vietoje prarastų išdavimo ir kt. klausimais
Liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms
dalyvių teisinio statuso įstatymo papildymui dėl žydų gelbėtojų holokausto metu prilyginimo Laisvės
kovų dalyviams, kiekvienam gyvam žinomam žydų gelbėtojui asmeniškai buvo išsiųsti Komisijos
parengti pranešimai-raginimai pateikti reikiamus dokumentus dėl Laisvės kovų dalyvio teisinio
statuso pripažinimo ir Antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo – išsiųsta virš 120 laiškų.
Ypatingos skubos tvarka suformavus jų bylos, rugpjūčio mėn. posėdyje pripažintas Laisvės kovų
dalyvio teisinis statusas 80 žydų gelbėtojų: 73 gyviems, 7 po mirties. Vėliau dar gauta virš 50 naujų
prašymų. IV ketvirtyje Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimas gyviems Žydų
gelbėtojams holokausto metu buvo užbaigtas.
Surengti 6 rezistencijos dalyvio teisinio statuso pažymėjimų asmenims, pripažintiems Kariais
savanoriais ir Laisvės kovų dalyviais, iškilmingi įteikimai Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.
Suformuotos 208 naujos pretendentų į Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinį statusą
bylos.

Parengti ir išsiųsti 2154 raštai ir atsakymai lietuvių, rusų, anglų kalbomis, skirti pareiškėjams,
gyvenantiems Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Izraelyje.
Komisiją aptarnaujanti Rezistentų dokumentų rengimo grupė:
Suformavo 104 pretendentų į rezistento teisinį statusą bylas;
Parengė 6 sąrašus, kuriuose įrašyti 233 asmenys, pretenduojantys į rezistencijos dalyvio
teisinį statusą, jų paskelbimui savaitraštyje „Tremtinys“;
Parengė Krašto apsaugos ministerijai 8 teikimus dėl kario laipsnio suteikimo 20 partizanų (po
mirties) ir 6 teikimus apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu 6 žuvusius
partizanus;
Parengė 118 Laisvės kovų dalyvių teikiamuosius dokumentus Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai dėl Antrojo laipsnio valstybinės pensijos jiems paskyrimo;
Parengė 151 pažymą apie Karių savanorių ir Laisvės kovų dalyvių žūtį (mirtį), dėl
vienkartinės pašalpos-išmokos gavimo ir našlių, našlaičių pensijos skyrimo; dėl Kario savanorio
teisinio statuso pripažinimo;
Nuolat pildė ir tikslino rezistencijos dalyvių ir nukentėjusių asmenų elektronines laikmenas
Rezistentai ir Lirris (nukentėjusiųjų asmenų);
Sutvarkė 79 nuolatinio saugojimo tarnybinio naudojimo Karių savanorių ir Laisvės kovų
dalyvių teisinio statuso asmens bylas;
Nuskenavo 3648 archyvinius dokumentus KGB veiklos Lietuvoje tyrimui ir viešinimui.
Archyvinės analizės ir informacijos grupė:
Peržiūrėjo 2812 Lietuvos ypatingojo archyvo bylų;
Komisijai svarstyti ir išvadai pateikti perdavė 92 bylas;
Parengė 6 informacinius pranešimus Komisijai apie archyvinių duomenų paieškos ir patikros
rezultatus.
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Nukentėjusiųjų asmenų dokumentų rengimo grupė:
Suformavo ir parengė Komisijos išvados priėmimui 901 naują bylą;
Naujais dokumentais papildė 303 asmenų bylas;
Pagamino 1153 naujus nukentėjusio asmens pažymėjimus;
Parengė 86 raštus kreipimuisi į bendrosios kompetencijos teismus dėl įvairių juridinę reikšmę
turinčių faktų nustatymo;
Suformavo nukentėjusių asmenų sąrašus, registracinius žurnalus (3542 vnt.);
Centro darbuotojams išdavė 358 Komisijos tarnybinio naudojimo bylas;
Rengė išrašus (virš 1100 vnt.) iš Komisijos posėdžių protokolų, Centro įsakymų ir kt.

10 PRIEDAS

CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Centras programos „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“
vykdymui 2014 m. gavo ir panaudojo 5.866.484,82 Lt asignavimų iš Valstybės iždo, iš jų:
5.494.949,43 Lt valstybės biudžeto lėšų iš patvirtintos 5.495.000,00 Lt 2014 m. išlaidų
sąmatos (t.y. 188.953,03 Lt daugiau nei 2013 m.);
371.535,39 Lt specialiųjų pajamų įmokų lėšų iš patvirtintos 430.900,00 Lt 2014 m. išlaidų
sąmatos (t.y. 1.377,04 Lt mažiau nei 2013 m.);
9.154,26 Lt gavo komandiruočių išlaidų kompensacijų iš įvairių užsienio šalių organizacijų;
332,02 Lt Centras panaudojo iš anksščiau gautų kitų lėšų.
Centro ir jo struktūrinių padalinių išlaidų detalizavimas:
18 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

Suma, Lt
5.526.961,78
3.057.953,88
521.472,92
539.424,59
999.645,52

328.464,19
500.929,82
170.251,51
112.865,86
884.544,99

182.727,06
166.125,31
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Išlaidų pavadinimas
1.5.3. Sekretoriatas
1.5.4. Teisės ir personalo administravimo skyrius
1.5.5. Apskaitos skyrius
1.5.6. Ūkio skyrius
2. Socialinio draudimo įmokos
3. Darbdavių socialinė parama (vienkartinės materialinės pašalpos sunkios materialinės būklės ir mirties atveju)
4. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:
4.1. Ryšių paslaugos:
4.1.1. Ryšių paslaugos (UAB „CSC TELECOM“, Vyriausybinių ryšių centras)
4.1.2. Interneto paslaugos (UAB „Baltnetos komunikacijos“ )
4.1.3. Pašto paslaugos (AB „Lietuvos paštas“)
4.1.4. Mobiliojo ryšio paslaugos (UAB „TELE2“, tik Centro sąnaudų dalis)
4.1.5. VBAMS sistemos duomenų perdavimas (VĮ „Infostruktūra“)
4.2. Transporto išlaikymas:
4.2.1. Degalų įsigijimas
4.2.2. Automobilių remonto paslaugos bei autodalių įsigijimas
4.2.3. Automobilių parkavimo paslaugos (stovėjimo vietų, saugojimo)
4.2.4. Kompensacijos už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms
4.2.5. Kitos transporto priežiūros paslaugos (draudimo, transporto priem. nuomos,
plovimo ir pan.)
4.3. Spaudiniai (leidinių įsigijimas bibliotekai, prenumerata)
4.4. Kitos prekės (ūkinių ir raštinės prekių, dailininkų reikmenų, atsarginių dalių
kompiuteriams, baldų ir kito smulkaus inventoriaus įsigijimas)
4.5. Komandiruočių išlaidos
4.6. Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros) einamasis remontas:
4.6.1. Įstaigos įrengimų, įtaisų, aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai
4.6.2. Pastato Gedimino pr. 40 įžeminimo kontūro remontas
4.6.3. Kolumbariumo įėjimo kryžių remontas
4.6.4. Pertvaros įrengimas GAM II a. ir klozetų keitimo darbai
4.6.5. Pastato Gedimino pr. 40 pamatų hidroizoliacija iš kiemo pusės
4.6.6. Pastato Aukų g. 2A patalpos 3–9 langų gamybos ir keitimo darbai (avansas)
4.7. Kvalifikacijos kėlimas
4.8. Komunalinės paslaugos:
4.8.1. Šildymas
4.8.2. Elektros energija
4.8.3. Vandentiekis ir kanalizacija
4.8.4. Atliekų tvarkymo sąnaudos
4.9. Kitos paslaugos:
4.9.1. Planiniai mokėjimai:

4.9.1.1. Stebėjimo ir reagavimo paslaugos bei Gaisrinės signalizacijos techninis
aptarnavimas
4.9.1.2 Tuskulėnų rimties parko teritorijos apsauga
4.9.1.3. Tuskulėnų parko priežiūra
4.9.1.4. Kilimėlių keitimas Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parke
4.9.1.5. Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas

Suma, Lt
112.948,7
108.361,75
126.137,15
188.245,02
945.978,38
7.800,00
1.515.229,52
49.400,00
8.958,56
28.894,80
9.781,77
1.495,95
268,92
60.400,00
28.754,23
10.062,13
5.800,00
10.309,64
5.474,00
3.633,24
130.671,44
41.889,36
100.392,59
7.174,58
744,15
3.630,00
4.971,88
25.871,98
58.000,00
16.000,48
353.000,00
164.877,11
166.557,23
9.980,29
11.585,37
759.842,41
162.994,68

13.566,28
78.429,83
60.967,11
2.390,96
4.840,00
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Išlaidų pavadinimas
4.9.1.6. Deratizacija ir dezinfekcija
4.9.1.7. Teisinė sistema „Litlex“
4.9.1.8. Liftų priežiūra
4.9.2. Kitos bendrosios centro veiklos ir ūkinės išlaidos:
Bendros veiklos išlaidos:

4.9.2.1. Vertimų paslaugos (UAB „Magistrai“)
4.9.2.2. Dokumentų kopijos (Lietuvos ypatingasis archyvas)
4.9.2.3. Išlaidos renginiams ir atmintinoms datoms bei sukaktims, gėlės, rėminimo ir
paspartavimo paslaugos, ir pan.
4.9.2.4. Spaudos centro paslaugos metams pagal sutartį (UAB „BNS“, AB Lietuvos telegramų agentūra
„ELTA“)

4.9.2.5. Interneto svetainių talpinimo, serverių nuomos ir pan.paslaugos
4.9.2.6. Teksto anglų kalba apie Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento veiklą
sukūrimas interneto svetainei www.genocid.lt (Rokas Marijus Tracevskis: autorinis
atlyginimas – 5.000,00 Lt, darbdavio soc.dr. įmokos – 742,50 Lt)
4.9.2.6. Centro leidinių anotacijų sukūrimas Centro svetainei (Rapolas Lapinskas:
autorinis atlyginimas – 1.250,00 Lt, darbdavio soc.dr. įmokos – 185,63 Lt)
4.9.2.7. Bibliotekoje turimų leidinių skaitmeninės duomenų bazės sukūrimas (Rapolas
Lapinskas: autorinis atlyginimas – 3.000,00 Lt, darbdavio soc.dr. įmokos – 445,50 Lt)
4.9.2.8. Reprezentacinės išlaidos
Bendros ūkinės išlaidos:

4.9.2.9. Kolumbariumo apšvietimo baigiamasis etapas (UAB „ELADAS“)
4.9.2.10. Kondicionierių profilaktika, remontas (UAB „BV Dominus“)
4.9.2.11. Langų valymas Didžioji g. 17/1 (Algirdo Jukavičiaus IĮ)
4.9.2.12. Priešgaisrinės apsaugos paslaugos (visų Centro pastatų gaisrinės signalizacijos
techninė patikra, remontas, gesintuvų pildymas, patikrinimas, žarnų išbandymas)
4.9.2.13. Centrui priklausančių kultūros paveldo pastatų (6 vnt.) kasmetinė apžiūra (sut.
Petras Bartkus)
4.9.2.14. Pastatų Aukų g. 2A ir Gedimino pr. 40/1 langų pakeitimo techninio projekto
bendroji ekspertizė (UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ – 2.420,00) bei
Teismų rūmų I-o ir II-o korpuso tvarkybos darbų projekto specialiųjų išvadų pateikimas
(sut. Zinaida Meškauskienė – 500,00 Lt)
4.9.2.15. Elektros grandinių varžų matavimas (UAB „Nemuno kalva“)
4.9.2.16. Pastato Aukų g. 2A išorinių sienų plyšių hermetizavimas (Algirdo Jukavičiaus
IĮ)
4.9.2.17. Apskaitos programos parengimo Euro įvedimui išlaidos (UAB „Stekas“)
4.9.2.18. Latakų valymas (UAB „ALFA VALYMAS“)
4.9.2.19. 1-o kelio ženklo ir cinkuotų metalinių stovelių bei horizontalaus ženklinimo
įrengimo darbai Žirmūnų g. 1F (UAB „MANIGA“)
4.9.2.20. Įvairios kitos smulkios ūkinės paslaugos
4.9.3. Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos:
4.9.3.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas:

4.9.3.1.1. Mokslo tiriamųjų programų darbai pagal autorines sutartis (autoriniai
atlyginimai – 18.600 Lt, darbdavio soc.dr. įmokos – 3.778,29 Lt)
4.9.3.1.2. Tarptautinės mokslinės konferencijos „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse
šalyse: okupacijoms besikeičiant“ organizavimo bei vertimų išlaidos
4.9.3.1.3. Vardynų skyriaus darbai pagal autorines sutartis (aut. Valdemaras Saldūnas
autorinis atlyginimas – 8.300,00 Lt, darbdavio soc.dr. įmokos – 2.571,34 Lt)

Suma, Lt
613,60
929,28
1.257,62
90.979,35
42.601,31

8.259,89
4.915,20
3.994,88
1.210,00
2.242,13

5.742,50
1.435,63
3.445,50
11.355,58
48.378,04
9.894,17
8.223,01
4.736,89
4.326,87
3.450,00

2.920,00
2.994,75
2.263,00
2.420,00
1.206,37
1.139,82
4.803,16
505.868,38
46.720,93

22.378,29
13.471,30
10.871,34
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Išlaidų pavadinimas
4.9.3.2. Specialiųjų tyrimų skyrius:

4.9.3.2.1. Sąrašų spausdinimas „Tremtinyje“
4.9.3.2.2. Vertimų paslaugos (UAB „Magistrai“)
4.9.3.2.3. Kopijavimo paslaugos
4.9.3.3. Leidybos skyrius:

4.9.3.3.1. Žurnalai „Genocidas ir rezistencija“ 2014 Nr. 1(35) Nr. 2(36) (vertimų,
redagavimo, meninio apipavidalinimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.2. „Partizano Albino Blinkevičiaus-Balčio dienoraštis“ (leidinio sudarymo,
redagavimo, meninio apipavidalinimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.3. Vytauto Tininio leidinys „Prievartinė mobilizacija į raudonąją armiją 1944–
1945 m.“ (vertimo, meninio apipavidalinimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.4. Knygos „Lietuvos gyventojų genocidas “ 1949, IV t. spauda
4.9.3.3.5. Leidinys „Tikroji Lietuvos istorija“ rusų kalba (redagavimo, meninio
apipavidalinimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.6. Antano Terlecko prisiminimų rankraštis „Laisvėjimas“ (meninio
apipavidalinimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.7. Atlasas „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ (meninio apipavidalinimo,
žemėlapių parengimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.8. Leidinys „Šiaulių getas“ lietuvių ir anglų kalbomis (adaptavimo
angliakalbiam skaitytojui, fotografijų skenavimo, meninio apipavidalinimo, spaudos
paslaugos)
4.9.3.3.9. Leidinys „Kauno getas“ lietuvių ir anglų kalbomis (vertimų, meninio
apipavidalinimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.10. Leidinys „KGB in Lithuania“ (leidinio anglų kalba recenzavimo, meninio
apipavidalinimo, spaudos paslaugos)
4.9.3.3.11 . Leidinys „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras“
(rankraščio parengimo anglų kalba paslaugos)
4.9.3.3.12. Leidinys „Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija“ anglų k.
(vertimo į anglų kalbų recenzavimo, meninio apipavidalinimo paslaugos)
4.9.3.3.13 Leidinys „The Museum of Genocide Victims“, kartotinė spauda
4.9.3.3.14. Leidinys „Karas po karo“ vokiečių kalba (meninio apipavidalinimo,
spaudos paslaugos)
4.9.3.3.15. Rankraščio „Petras Griškevičius – Sovietų Lietuvos vadovas“ recenzavimo
paslaugos
4.9.3.3.16. Kitos su leidyba susiję išlaidos (ISBN, ISMN ir brūkšninio kodo suteikimo,
dalyvavimo knygų mugėse paslaugos, nario mokestis ir pan.)
4.9.3.4. Memorialinis departamentas:
Įamžinimo veikla:

4.9.3.4.1. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei pastatymas
4.9.3.4.2. Paminklo Perlojos šventoriuje perlaidotiems partizanams pagaminimas ir
sumontavimas
4.9.3.4.3. Informacinių stendų gamyba ir pastatymas: 2 vnt. – partizano Kraujelio
sodybai; 1vnt. – Genio būrio partizanų žuvimui; 1 vnt. – Pirčiupių žudynėms
4.9.3.4.4. Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities štabo bunkerio ir artimiausios jo
aplinkos Anykščių rajono, Andrioniškio seniūnijoje, Butkiškio k., buvusios Jovaišų
sodybos vietoje archeologiniai tyrimo darbai ir 1944 m. gruodžio 28d. kautynėse su
NKVD kariuomene žuvusių partizanų kapavietės paieška; archeologiniai kapavietės

Suma, Lt
2.235,09

750,00
1.373,35
111,74
168.386,77

9.691,70
9.912,50
7.837,20
16.600,00
8.912,61
7.275,18
24.334,31

13.392,03
21.804,65
6.834,95
17.411,26
8.430,50
7.194,00
4.687,00
654,90
3.413,98
226.268,01
129.017,82:

58.268,84
14.787,58
5.460,73

30.000,00
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Išlaidų pavadinimas
tyrimų darbai Ignalinos rajone, Kazitiškio seniūnijoje, Miškiniškių k. (sut. Gintautas
Vėlius)
4.9.3.4.5. Istorinio dokumentinio filmo (24 min. trukmės) apie Lietuvos partizanų vadų
suvažiavimą 1949 m. vasario mėn. Radviliškio r. Mėnaičių kaime ir sutrumpinto
varianto – edukacinės paskirties filmo (15 min. trukmės) sukūrimas – galutinis
mokėjimas (aut. Laivūnas Raudonis: autorinis atlyginimas – 15.000,00 Lt ir darbdavio
soc.dr.įm. – 1.767,74 Lt))
4.9.3.4.6. Programos „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir
sąvado sudarymas“ paslaugos (autoriniai atlyginimai – 2.850,00 Lt ir darbdavio
soc.dr.įm. – 882,93 Lt)
Edukacinė veikla:

4.9.3.4.7. Moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“
organizavimo išlaidos
4.9.3.4.8. Stovyklos „Vyčio kovos apygarda“ organizavimo išlaidos

Suma, Lt

16.767,74

3.732,93
20.800,97:

8.667,99
12.132,98

Genocido aukų muziejaus veikla:

46.176,79

4.9.3.4.9. Eksponatų restauravimo-konservavimo paslauga
4.9.3.4.10. Ekspozicijų atnaujinimas
4.9.3.4.11. Parodų rengimas
4.9.3.4.12. Elektronės audiogidų sistemos ir audioekskursijos turinio sukūrimo bei
įdiegimo paslauga rusų kalba, I etapas (UAB „Audiogidas“)
4.9.3.4.13. Skrajučių bei lankstinukų spauda
4.9.3.4.14. Minicards kortelės platinimo paslauga
4.9.3.4.15. Kitos smulkio išlaidos
3.9.3.4.16. Nario mokestis už 2015 m. (Lietuvos muziejų asociacija)

4.220,00
5.403,86
6.477,15

Tuskulėnų rimties parko memorialinis komplekso veikla:

4.9.3.4.17. Tuskulėnų parko teritorijoje buv. masinėje kapavietėje ekshumuotų palaikų
identifikavimas
4.9.3.4.20. Dėlionių gamyba (UAB „VIDEOPOLIS REKLAMA“)
4.9.3.4.21. Interjero dekoravimo paslaugos (mediniai kubai – 6 vnt.; stikliniai gaubtai –
8 vnt.) (Ž. Janulevičiaus baldų projektavimo ir gamybos įmonė)
4.9.3.4.20. Informacinės medžiagos spauda
4.9.3.4.21. Renginiai ir parodos, skirti atmintinoms datoms ir sukaktims, kitos pan.
išlaidos
4.9.3.5. Europos komisijos programos „Europa piliečiams“ projekto „Mirties namai 1939–
1955 m. Prikeltos atminties žinia“ vykdymas:

4.9.3.5.1. Kompleksiniai archeologiniai žvalgomieji tyrimai spėjamoje Macikų II
Pasaulinio karo belaisvių masinės kapavietės vietoje Armalėnų ir Macikų kaimuose,
Šilutės rajono sav., nustatant kalinimo įstaigų teritoriją bei tikslias masinių kapaviečių
vietas (sut. Egidijus Abromavičius)
4.9.3.5.2. Projekto autorinės sutartys (su darbdavio soc.dr. įmokomis)
II. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (1+2)
1. Investicinis projektas „Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso
ekspozicijos įrengimas“
2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso:
Ūkinis inventorius

2.1. Dokumentų naikiklis

16.698,00
7.845,60
3.025,00
1.816,62
690,56
30.272,43

16.353,00
2.807,20
5.600,00
4.026,88
1.485,35
62.257,58

36.000,00
26.257,58
349.009,32
227.999,13
121.010,19
2.203,75:

1.084,75
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Išlaidų pavadinimas

Suma, Lt
1.119,00

2.2. Greito surinkimo palapinė Leidybos sk.
Kompiuterinė įranga:

101.542,44:

2.3. Duomenų saugyklos – 4 vnt
2.4. Tarnybinė stotis – 1 vnt
2.5. Kompiuteriai su monitoriais bei programine įranga – 20 kompl.
2.6. Nešiojamasis komp. Acer 13.3" – 1 vnt

23.100,00
17.890,00
58.660,00
1.892,44

Programinė įranga:

17.264,00:

2.7. Operacinės sistemos Microsoft Windows 8.1 Professional 64 BIT licencijos – 26
vnt
Centro išlaidos iš viso (I+II)

17.264,00
5.875.971,10

Centras iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos patvirtinto Istorinės atminties
puoselėjimo 2014 metų priemonių plano gavo ir panaudojo 17.173,80 Lt tikslinių lėšų – parengė
kilnojamąją parodą, skirtą 1942 metais Sverdlovske sušaudytiems buvusiems Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir kitiems asmenims įamžinti.
Centras į Valstybės biudžetą įmokėjo 373.035,40 Lt gautų įplaukų už suteiktas paslaugas, o
atgal programos vykdydui atgavo ir išleido 371.535,39 Lt.
Gautų lėšų pajamų suvestinė pagal rūšis:
19 lentelė

Specialiųjų lėšų rūšis
Gauta įplaukų už parduotus Centro leidžiamus leidinius, kompaktinius
diskus

2014 m. įplaukos, Lt
77.941,75

Gauta įplaukų už suteiktas Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties
parko memorialinio komplekso paslaugas

297.795,66

Iš viso gauta specialiųjų pajamų įplaukų 2014 m.

375.737,41

Nepanaudotų spec. pajamų likutis 2014-12-31 d., iš viso:

81.217,64
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11 PRIEDAS

BENDROSIOS VEIKLOS PADALINIŲ
ATLIKTI DARBAI
ŪKINĖ VEIKLA
Centro patalpų apsauga, priežiūra ir eksploatacija
Centro valdo septynis pastatus: Didžioji g.17/1, Gedimino pr. 40/1, Aukų g. 2A, Tuskulėnų
rimties parko memorialinio komplekso 4 pastatai Žirmūnų g. 1F, 1N.
Centro pastatai Didžioji g. 17/1, Aukų g. 2A ir Gedimino pr. 40/1 nakties metu buvo
prijungiami prie centralizuotos apsaugos sistemos (UAB „Vilniaus Skydas“), o darbo laikotarpiu
Didžioji g. 17/1 budėjo Ūkio skyriaus sargai (2 žmonės). Tuskulėnų memorialinį kompleksą saugojo
samdomos saugos įmonės (UAB „Gelsauga“). Visų Centro pastatų saugumas užtikrinamas apsaugine
gaisro signalizacija. Per ataskaitinį laikotarpį užfiksuotas incidentas, kuomet buvo klaidinantis
pranešimas ir buvo evakuoti žmonės iš pastato Gedimino pr. 40/1.
Šiukšlės ir komunalinės atliekos iš Centro pastatų išvežamos pagal pasirašytas sutartis (UAB
„VSA Vilnius“).
Centro patalpos valomos valytojų, kurios aprūpinamos valymo priemonėmis ir medžiagomis.
Ūkio skyriaus darbuotojai kontroliuoja elektros energijos tiekimo ir šildymo sistemų darbą, jų
parodymų apskaitą ir pateikimą energiją tiekiančioms organizacijoms. Kontroliuojamas vandens
tiekimo ir kanalizacijos sistemų normalus funkcionavimas. UAB „Liuvena“ pagal sutartį atliko
pastatų šildymo sistemų paruošimo 2014–2015 m. žiemos šildymo sezonui darbus.
Užtikrinant Centro pastatų tinkamą apsaugos nuo gaisro būklę buvo atliktos viešųjų pirkimų
procedūros ir atlikti šie darbai: perpildyti ir patikrinti gesintuvai (Vilniaus apskrities gaisrininkų
draugija), patikrintos gaisrinės šlangos ir priešgaisrinė signalizacija. Sukomplektuota gaisro gesinimo
įranga ir informaciniai lipdukai, kur jų trūko.
Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004, pradėta vykdyti Centrui
priklausančių statinių neeilinė techninė priežiūra.
Atlikti Centro archyvo pamatų hidroizoliacijos ir lietaus vandens nuvedimo į lietaus vandens
surinkimo šulinius darbai. Šiems darbams atlikti buvo gauti reikalingi leidimai iš Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos.
Atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento rekomendacijas, rengtas langų pakeitimo
projektas pastatams Aukų g. 2A ir Gedimino pr. 40. Kartu su langų pakeitimo projektu parengta ir
Genocido aukų muziejaus pagrindinių durų restauracijos sąmata.
Tuskulėnų rimties parko pastatų restauravimo ir pritaikymo defektų ištaisymo komisija
(Centro iniciatyva sudaryta valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai“ direktoriaus 2011-05-30 įsakymu
Nr. Į-24 iš Centro, užsakovo VĮ ,,Lietuvos paminklai“ ir rangovo UAB ,,Ekstra statyba“ atstovų)
nusprendė, kad UAB ,,Ekstra statyba“ sutvarkys Dvaro rūmų cokolinę dalį ir tvorą (nutinkuos iš
naujo pažeistas vietas ir nudažys).
Materialinis – techninis Centro aprūpinimas. Materialinių vertybių apskaita
Centro skyriai materialinėmis vertybėmis (kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis,
inventoriumi) buvo aprūpinami pagal mėnesines paraiškas. Visi paraiškose užfiksuoti poreikiai 2014
metais buvo patenkinti. Visos prekės buvo perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir
patvirtintomis Centro Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis.
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Ataskaitiniu laikotarpiu sandėlio prekių ir knygų apskaita buvo atliekama tvarkingai, vertybių
likučiai buvo sutikrinami su buhalteriniais duomenimis. Sandėlio darbe jokių trukdžių ar
nesusipratimų apskaitos dokumentacijoje nenustatyta.
Metų pabaigoje Centre buvo atlikta metinė įstaigos inventoriaus inventorizacija.
Įstaigos komunalinių patarnavimų ir energetinių poreikių tenkinimas
Įstaigos elektros įrenginius prižiūri ir remontuoja elektrikas, kartu atsakingas už elektros ūkį.
Įstaigoje yra 7 elektros apskaitos įrengimai (du iš jų automatizuoti).
Įstaigos šilumos punktus, šildymo sistemas ir kitą santechninę įrangą prižiūri ir remontuoja
santechnikas, kartu atsakingas už šilumos ūkį. Įstaigoje yra 5 šilumos punktai. Per ataskaitinį
laikotarpį buvo atlikta pastatų šildymo sistemų paruošimo 2014–2015 metų šildymo sezonui darbai.
Išlaidų komunalinių poreikių tenkinimui palyginimas:

20 lentelė

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos tūkst. Lt

Išlaidos 2014 m. lyginant su
2013 m., %

Pastatų šildymas „Vilniaus energija“

164,87

85,2%

Elektros energija AB Lesto“

166,56

85,3%

Vanduo ir nuotekos AB „Vilniaus vandenys“

9,98

109,3%

Išlaidų elektrai ir pastatų šildymui sumažėjimą galima paaiškinti šiltesniais metais. Išlaidų
„Vilniaus vandenims“ padidėjimą lemia tarifo augimas (suvartojimai išlieka 2013 m. lygio).
2014 metais įstaiga elektros, šilumos ir vandens apskaitos prietaisų parodymus tiekėjams
pateikinėjo mėnesio paskutinę dieną ir laiku mokėjo už pateiktas komunalines paslaugas.
Įstaigos aprūpinimas transporto paslaugomis
Įstaiga 2014 metais buvo aprūpinta transporto paslaugomis. Rūpintasi Centro svečių, Centro
darbuotojų, atliekančių tarnybines pareigas, aptarnavimu ir aprūpinimu transportu. Dėl įstaigos
pastatų dislokacijos skirtingose miesto vietose, organizuotas kasdieninis dokumentų pervežimas iš
vieno Centro struktūrinio padalinio į kitą. Transportas naudotas ir aprūpinant Centro padalinius
materialinėmis vertybėmis ir medžiagomis.
Iš viso įstaigos automobiliai per metus nuvažiavo 73880 km (2013 metais – 72402 km.) ir
sunaudojo 6690 ltr. degalų ( 2013 metais – 6400 ltr.).
Automobilių rida per 2014 metus:
Automobilis
Rida (km)

CBU882
10170

AGB260
29410

21 lentelė
GZK069
34300

Centro įrengimų, įtaisų ir aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai
Ūkio skyriaus darbuotojai laiku šalino įstaigos aparatūros ir įrengimų gedimus, įvedinėjo į
eksploataciją naujai gautą aparatūrą. Per ataskaitinį laikotarpį buvo remontuojama dauginimo
aparatai ir kita biuro technika.
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VIEŠIEJI PIRKIMAI
Per ataskaitinius metus užregistruoti 308 mažos vertės supaprastinti viešieji pirkimai už
beveik 1 243 500 Lt (vieną milijoną du šimtus keturiasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus litų ).
Pirkimai buvo atliekami tiekėjų apklausos būdu: darbai buvo pirkti 13 kartų, prekės – 78
kartus, o paslaugų pirkta daugiausia – net 217 kartų.
Centro viešuosius pirkimus atlieka trys viešųjų pirkimų organizatoriai, kurie yra patvirtinti
2012-03-28 Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-76 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“:
22 lentelė

Atliktų pirkimų skaičius

Pirkimo organizatorius
Jonas Kareniauskas
Gintarė M. Vapšienė
Laima Zavistovskienė
Viso:

Atliktų pirkimų vertė Lt

50
53
205
308*

130 000,00
131 500,00
982 000,00
1 243 500, 00

*PASTABA. Dalį pirkimų sudaro ilgalaikės sutartys (viso jų yra įregistruota 45).
Daugiausia ilgalaikių sutarčių sudaroma Ūkio skyriaus iniciatyva, perkant įvairias Centro
darbuotojų ir įrangos aptarnavimo paslaugas. 2014 metais buvo sudaryta 15 ilgalaikių sutarčių dėl
paslaugų, kurios yra reikalingos kokybiškam įstaigos darbo užtikrinimui, pirkimo:
Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų pirkimas;
Skaitmeninio spausdinimo paslaugų pirkimas (CVP IS priemonėmis);
Žinių agentūrų paslaugų atlikti 2 pirkimai;
Vėdinimo, kondicionavimo įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas;
Tuskulėnų rimties parko teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų
pirkimas (CVP IS priemonėmis);
Informacinių stendų gamybos ir pastatymo darbų pirkimas (CVP IS priemonėmis);
Rodyklių pagaminimo, pastatymo ir demontavimo darbų pirkimas;
Tuskulėnų rimties parko teritorijos apsaugos paslaugų pirkimas (CVP IS priemonėmis);
Deratizacijos ir dezinfekcijos paslaugų pirkimas;
Liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas;
Buhalterinės apskaitos programos (STEKAS) aptarnavimo paslaugų pirkimas;
Pastato Didžioji g. 17/1 saugojimo, stebėjimo ir reagavimo paslaugų pirkimas;
Biuro popieriaus pirkimas buvo atliktas per CPO.
Ataskaitiniu laikotarpiu 96 mažos vertės pirkimai buvo atlikti perkant iš vienintelio tiekėjo
pagal Taisyklių 122.1 punktą (kai Pirkimo vertė neviršija 3000 Lt per einamuosius metus vienam
prekės, paslaugos ar darbų kodui pagal BVPŽ) už beveik 56 000 litų sumą. Tai sudaro beveik trečdalį
visų mažos vertės pirkimų.
Viso per ataskaitinį laikotarpį Centro sudarytos 49 autorinės sutartys (beveik 120 tūkst. litų
sumai) ir 81 paslaugų sutartis (beveik 900 tūkst. litų sumai) bei atliktos viešųjų pirkimų procedūros.
Centras 2014 m. vykdė tik mažos vertės pirkimus, todėl laikytis LR Vyriausybės
Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos, taikyti aplinkosaugos reikalavimų buvo
neprivaloma, bet perkant kompiuterius ir kompiuterinę įrangą (UAB „Skytech“), šie reikalavimai
buvo pritaikyti.
Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnio reikalavimą, kad viešieji pirkimai atliekami Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) turi sudaryti ne mažiau kaip 50
procentų VISŲ viešųjų pirkimų bendrosios vertės įstaiga įvykdė – buvo atlikti 8 tokie pirkimai (po 3
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prekių bei paslaugų ir 2 darbų) beveik 687 tūkst. sumai, o tai sudaro 55 proc. visų Centro pirkimų,
atliktų 2014 metais.

BIBLIOTEKOS VEIKLA
Bibliotekoje gaunama 11 periodinių leidinių, kurie kiekvieną mėnesį tvarkomi, t. y. sudedami
atvirkščiai chronologine tvarka į segtuvus.
Bibliotekos fondai nuolat pildomi Centro leidiniais, fondo paremtais leidiniais, dovanotais ir
įsigijami nauji, reikalingi darbui.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprašyta straipsnių
Gauta knygų
Išduota spaudinių
Atsakyta į bibliografines užklausas
Surengta parodų
Pravesta bibliografinių apžvalgų
Suteikta informacija
Užsakyta per TBA darbuotojams reikalinga knyga
Skaitytojai
Lankytojai
Suvesta spaudinių į kompiuterį
Suinventorinta spaudinių
Suindeksuota spaudinių
Susegta laikraščių komplektų
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298
91
1011
80
3
2
18
1
126
380
298
91
91
11

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
ATLIKTI DARBAI
Kompiuterinio tinklo (LAN) įrangos derinimas
Atliekama nuolatinė maršrutizatorių priežiūra.
Konfigūruotos vartotojų elektroninio pašto (@genocid.lt) programos.
Vykdoma tarnybinių stočių pastatuose Gedimino pr. 40, Didžioji g. 17/1 ir Žirmūnų 1F bei tinklo
priežiūra visuose Centro padaliniuose, atliekama kilusių problemų analizė ir šalinamos sutrikimų
priežastys.
Vykdytas duomenų saugyklos praplėtimas fiziniuose serveriuose.
Vykdyti virtualios duomenų saugyklos diegimo ir testavimo darbai.
Duomenų bazių tvarkymas bei administravimas
Vykdant Centro ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pasirašytą sutartį,
atliktas duomenų apie valstybės lėšomis draudžiamus asmenis perkėlimas iš duomenų bazių, jų
pagrindu parengti ir išsiųsti sąrašai.
Atlikti bandomieji Vardyno duomenų bazės sugrupavimo pagal šeimos galvą darbai.
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Duomenų sauga
Avira antivirusines valdymo serverio pagalba buvo diegiamos antivirusines programos į visus Centro
kompiuterius.
Atliekamas periodinis rezervinis serverių „Didžioji-g17“, „Gedimino-g40“ ir Centro svetainės
www.genocid.lt duomenų kopijavimas.
Buvo atliekamas ugniasienės (Cyberoam) konfigūravimo bei internetinių ir programinių filtrų
kūrimas bei jų taikymas Centro interneto ryšiui.
Nuolatos tikrinama (įvertinama) Centro naudotojams suteiktų teisių atitiktis vykdomoms funkcijoms.
Programinės įrangos diegimas ir priežiūra
Vykdoma techninė Dovas SP priežiūra ir administravimas.
Spręstos kylančios darbo su Dovas SP problemos ir šalintos klaidos.
Vykdoma telefono pokalbių stotelių ,,Alcatel“ (Gedimino pr. 40/1 ir Didžioji g. 17/1) pokalbių
apskaitos programos priežiūra ir formuojamos telefoninių pokalbių ataskaitos.
Kompiuterinės įrangos apskaita, tvarkymas bei derinimas
Nuolat prižiūrima kompiuterinė technika Didžioji g. 17/1, Gedimino pr. 40/1, Aukų g. 2A,
Žirmūnų g. 1F ir 1N.
Atliekamas Centro kompiuterinės technikos gedimų šalinimas.
Vykdoma kompiuterinės technikos modernizacija: keisti procesoriai, pagrindinės plokštės, kietieji
diskai, laisvosios kreipties atmintinės, maitinimo šaltiniai.
Parengti darbui (įdiegta reikalinga programinė įranga, perkelti duomenys, sutvarkytas tinklas, el.
paštas ir kt.) 60 kompiuterių.
Tinklalapių priežiūra
www.genocid.lt
Tvarkoma ir pildoma informacija apie Centro leidinius lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.
Nuolat atnaujinama ir koreguojama Genocido aukų muziejaus informacija apie parodas, renginius ir
muziejaus svečius.
Nuolat atnaujinama ir koreguojama informacija apie renginius ir parodas Tuskulėnų rimties parko
memorialinio komplekso puslapyje.
Nuolat atnaujinama medžiaga apie memorialinių vietovių ir statinių inventorizaciją, sutvarkyta
informacija apie paminklus Utenos, Elektrėnų ir Širvintų sav. savivaldybėse.
Nuolat papildoma informacija apie 2014 m. atmintinas datas.
Nuolat atnaujinama oficiali Centro informacija apie darbuotojų darbo užmokesčius, vienkartines
išmokas, pareiginius nuostatus, viešuosius pirkimus ir kt.
Sukurti nauji skyriai „Dokumentiniai filmai“, „ES projektai“, „Pažintiniai maršrutai“ ir
„Holokaustas“.
Perdaryti skyriai „Paslaugos“ ir apie moksleivių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių
istorija“.
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Sutvarkyta ir įdėta žurnalų „Genocidas ir rezistencija“ Nr.1 (35) ir 2 (36) medžiaga.
www.kgbveikla.lt
Taisomos smulkios klaidos, atnaujinama ir tvarkoma medžiaga.
Naujai pateikti operatyvinių skyrių darbuotojų ir miestų bei rajonų kadrinių darbuotojų sąrašai.
Pakeista dokumento atvaizdavimo struktūra ir pagal naują formatą perdaryti dokumentai nuo 1 iki
4100.
Pateikta informacija apie 320 agentus į „Agentų bylų ir kortelių atvaizdavimo“ modulį.
Apdorota ir įdėta 1050 naujų dokumentų.
Patalpintos LSSR KGB rajonų vadovų ir pavaduotojų biografijos: Akmenės, Alytaus, Anykščių,
Ariogalos, Druskininkų, Ignalinos, Jiezno, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos,
Kapsuko, Kauno, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos ir Lietuvos jūrų baseino (šiuo metu neaktyvintos).
www.lietuviaisibire.lt
Išspręsta problema su www.lietuviaisibire.lt domenų pratęsimu;
Bendradarbiaujant su tinklalapio programinės įrangos kūrėju, tobulinta turinio valdymo sistema bei
taisomos klaidos.
www.tuskulenumemorialas.lt
Koreguota teikiama informacija.
Darbuotojų konsultavimas bei mokymas
Teikta pagalba centro specialistams dėl MS Office, Open Office bei Dovo SP funkcinių galimybių ir
įvairių sutrikimų atvejais.
Kiti darbai:
Techniškai paruošti ir aptarnauti Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vykę
rengininiai.
Genocido aukų muziejuje į nupirktus 20 mediagrotuvų įdiegti audiogidai anglų kalba.
Sukurtas 4 min. trukmės filmas apie NKGB (MGB, KGB) vidaus kalėjimą Vilniuje.
Vykdyta UAB „MultimediaMark“ stebėsena, tvarkant ir testuojant visų Tuskulėnuose esančių
terminalų informacijos prieinamumą Tuskulėnų dvaro rūmų kompiuterių klasėje.
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SEKRETORIATO ATLIKTI DARBAI
Sekretoriate gaunami ir siunčiami dokumentai registruojami dokumentų registre ir el. dokumentų
valdymo sistemoje Dovas SP. Raštai, prašymai teikiami rezoliucijai generalinei direktorei ir
paskirstomi Centro struktūriniams padaliniams.
Gauti ir registre užregistruoti raštai:
Iš Seimo – 38;
Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 26;
Iš Ministerijų – 66;
Iš valstybinių įstaigų – 658;
Iš nevalstybinių įstaigų – 151;
Iš teisėsaugos institucijų – 365;
Iš gyventojų – 576;
Tarnybiniai raštai – 805;
Bendradarbiavimo sutartys – 10;
Parengta nuolatinio saugojimo pažymų – 12.
Išsiųsti raštai:
Į Seimą – 27;
Į Lietuvos Respublikos Vyriausybę – 18;
Į LR ministerijas –71;
Į valstybines įstaigas – 305;
Į nevalstybines įstaigas – 107;
Gyventojams – 52.
Pagal „Pašto išsiuntimo taisykles“ Centre iš viso išsiųsta:
registruotų laiškų –1558;
paprastų laiškų – 46.
Pastoviai konsultuojami interesantai telefonu ir apsilankantys Centro Sekretoriate. Vykdomi kiti
generalinės direktorės pavedimai Centro veiklos klausimais.
Atlikta Centro strateginio veiklos plano 2014 m. struktūrinių padalinių ataskaitos stebėsena ir
rašytine forma pateikta generalinei direktorei.
Parengtos Centro 1999 m., 2000 m., 2001 metų veiklos istorijos ir dokumentų sutvarkymo
pažymos. Pažymos nuolatiniam saugojimui perduotos Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
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Centro archyvo bylų panaudojimas, bylų išdavimas, bylų tvarkymas
Gauta ir užregistruota 617 užsakymų byloms (dokumentams) išduoti.
Išduota Centro darbuotojams pasirašytinai 1614 bylų.
Išduotos 106 archyvinių dokumentų kopijos.
Nurašyta 1590 bylų.
Priimta 1214 nearchyvuotų bylų archyviniam saugojimui iš Centro skyrių ir
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos.
Bylų archyvavimas
Atlikta dokumentų vertės ekspertizė, suarchyvuota ir parengta valstybiniam saugojimui
2011 metų, 2012 metų Centro nuolat saugomų veiklos dokumentų bylų apyrašo Nr.1
tęsinio bylos ir 2012 metais atleistų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių mokslinį
darbą, nuolat saugomų bylų apyrašo Nr.4 tęsinio bylos. Suarchyvuotos 2011 metų ir 2012
metų Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašo Nr.2 tęsinio bylos.
Bylų apskaita
Centro bylų (dokumentų) apskaita tvarkoma Elektroninio archyvo informacinėje
sistemoje (EAIS) ir pateikiama derinimui į Valstybės naująjį archyvą.
Dokumentų saugojimas
Dokumentų saugykloje saugoma virš 97000 bylų (dokumentų), patalpų plotas užima 240
kvadratinių metrų. Nors patalpos dokumentų saugojimui nepritaikytos, jose palaikoma
švara ir tvarka.

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
ATLIKTI DARBAI
Rašyti atsiliepimai į teisminius pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bendros
kompetencijos teismams, bei atsiliepimai į skundus, paduotus Vilniaus apygardos ir Vyriausiajam
administraciniams teismams.
Atstovauta Centro interesams 2 bylose Vyriausiajame administraciniame teisme, 1 byloje
Vilniaus apygardos administraciniame teisme, 1 byloje Panevėžio Apygardos teisme, 1 byloje
Anykščių r. apylinkės teisme, 1 byloje Vilniaus m. apylinkės teisme.
Paruoštas kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, apskųsti antstolio A.Bublio
veiksmai.
Rengtos, redaguotos ir vizuotos 49 autorinės sutartys ir 81 ūkinės veiklos bei bendradarbiavimo
sutartis.
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Vertinti ir vizuoti 771 generalinio direktoriaus įsakymo projektai personalo administravimo,
kasmetinių atostogų ir kitais klausimais.
Pateikti 117 laisvės kovų dalyvių dokumentai Antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti.
Išnagrinėti ir pateikti atsakymai į 12 piliečių pareiškimus. Paruošti 303 oficialūs raštai
institucijoms Centro veiklos ir kitais klausimais.
Teiktos išvadas dėl:
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2755;
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo preambulės ir 5
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4700(3);
LR Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ projekto Nr.
XIP- 4702(2).
Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-11-11 d. nutarimo Nr. 1244 pakeitimo
projektas. Suderintas su institucijomis, pateiktas priėmimui ir priimtas.
Personalo valdymas
2014 m. sausio 2 d. Centre patvirtinta 140,5 pareigybės, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 121,5
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
2014 m. gruodžio 31 d. Centre patvirtinta 141 pareigybė, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir 122
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš viso dirbo 146 darbuotojai ir valstybės tarnautojai.
Tvarkyti valstybės tarnautojų registro duomenys ir valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos VATARAS ir VATIS duomenys.
Priimta 14 darbuotojų, atleista 13 darbuotojų.
Rengtos ir registruotos darbo sutartys ir jų pakeitimai – 19 vnt.
Rengtos su darbo santykiais susijusios pažymos – 12 vnt.
Siųsti pranešimai valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie darbuotojų socialinio
draudimo pradžią, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros, tėvystės atostogas – 34 vnt.
Parengti ir pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai duomenys apie kiekvieno
darbuotojo profesiją (profesijos kodą) pagl Lietuvos profesijų klasifikatorių – 151 pareigybė.
Rengti įsakymai:
personalo klausimais – 123;
atostogų klausimais – 563;
komandiruočių ir turto valdymo klausimais – 44;
veiklos klausimais – 41.
Per einamuosius metus kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje Dovas SP buvo įkelta
darbuotojų susipažinimui 412 dokumentų personalo valdymo klausimais.
Organizuotas valstybės tarnautojų pažymėjimų sertifikatų atnaujinimas – atnaujinta 16 valstybės
tarnautojų pažymėjimų sertifikatų.
Pagaminti ir išduoti darbuotojams 16 darbo pažymėjimų.
Rengti ir derinti su Valstybės tarnybos departamentu valstybės tarnautojų mokymo planai.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvavo 52 valstybės tarnautojai ir 26 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis. Panaudota lėšų valstybės tarnautojų mokymams 10023 Lt. ir
darbuotojų mokymams 5940 Lt. Iš viso 15 962 Lt.
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