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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), numatytus Centro generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu patvirtintame
Centro 2018–2020 m. strateginiame veiklos plane.
2018 metais Centro veikloje ir toliau didžiausias dėmesys buvo skiamas sovietų ir nacių okupacijų
laikotarpio procesų mokslinei analizei ir jos rezultatų sklaidai visuomenėje, istorinių įvykių ir asmenų
įamžinimui bei jaunimo edukacijai. Parengta ir pradėta nauja tęstinių leidinių „Didžiosios tremtys“
programa – išleista pirmoji knyga „Buriatija 1948 m.“, patvirtinta ir vykdoma nauja programa „Liaudies
gynėjai 1944–1954 metais Lietuvoje: sovietizacijos ir gyventojų represijų įrankis“. Įgyvendinti visi
Vyriausybės Istorinės atminties puoselėjimo programoje numatyti ir finansuoti darbai. Sėkmingai
plėtojama edukacinė veikla: pilietinis ir tautinis ugdymas rengiant nacionalinį mokinių konkursą
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, pažintinių žygių, viktorinų organizavimas ir sklaida,
muziejinės programos moksleiviams „Atverta istorija“ vykdymas .
2018 metais, po dešimties metų nuoseklaus istorinių dokumentų ir archeologinių tyrimų, buvo
rasta Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų užkasimo vieta ir atlikus palaikų identifikavimą nustatyta, kad
tikrai pagaliau surastas Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Tai buvo džiugi žinia
ne tik Centrui, bet ir viai Lietuvai, švenčiančiai Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės šimtmetį. Centro
darbuotojai aktyviai dalyvavo organizuojant valstybines kovojančios Lietuvos aukščiausio valstybės
pareigūno laidotuves.
Ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. vasario 13 d.

Nutarimu Nr. 135 patvirtintą „Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus
subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą“. Ataskaitą sudaro trys dalys:
1) strateginio veiklos plano įgyvendinimo rodikliai 2) prioritetinės veiklos rezultatai bei svarbiausių
darbų, vykdant Centro patvirtintas ilgalaikes tęstines tyrimo ir įamžinimo programas, apžvalga; 3) priedai,
kuriuose pateikiami, biudžeto asignavimų panaudojimas ir ūkinė veikla.
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I.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMAS

1. KONTEKSTO ANALIZĖ
Išoriniai veiksniai:


Papildomi asignavimai archeologiniams darbams ir darbuotojų atlyginimams;



Nju Briteno miesto (JAV) tarnybos atsisakymas leisti statyti paminklą RamanauskoVanago gimtajame mieste;



Centro istorinių pažymų kritika ir jų apskundimas administraciniam teismui;



Kontroversiška visuomenės ir žiniasklaidos reakcija į garsių menininkų pavardžių
paviešinimą skelbiant Centro svetainėje www.kgbveikla.lt KGB agentūros archyvinių
asmens bylų registracijos žurnalą.

Teigiamas poveikis:
Papildomas finansavimas archeologiniams tyrimams ir darbuotojų atlyginimams sukūrė
galimybe tęsti archeologinius tyrimus „Našlaičių“ kapinėse ir surasti bei identifikuoti Adolfo
Ramanausko -Vanago palaikus.

Neigiamas poveikis:


Atsisakius Nju Briteno miesto (JAV) tarnybai leisti statyti paminklą Adolfo RamanauskoVanago gimtajame mieste, reikėjo papildomų derinimo su Pasaulio lietuvių bendruomene,
konsulato atstovais pastangų ir laiko resursų surasti kitą vietą Jungtinėse Valstijose šiam
paminklui įrengti.



Buvo sugaišta daug laiko (kitų svarbių darbų sąskaita) rengiant dokumentus
administraciniam teismui dėl Grant Artur Gochin skundo.
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2. STRATEGINIO TIKSLO ĮGYVENDINIMAS
1. Strateginis tikslas – siekiant atkurti istorinę tiesą, tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį
genocidą bei pasipriešinimą okupaciniams režimams, įamžinti istorinių įvykių bei asmenų
atminimą
1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas

1 strateginis tikslas: siekiant atkurti istorinę tiesą, tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą
bei pasipriešinimą okupaciniams režimams ir įamžinti istorinių įvykių
bei asmenų atminimą
Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)

Programos
kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų
planas

Asignavimų
planas*,
įskaitant
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui

Panaudota
asignavimų

Panaudota
asignavimų
nuo
asignavimų,
nurodytų
asignavimų
plane,
įskaitant
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui,
dalis
(proc.)**

1

2

3

4

5

6

1.1

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimas bei įamžinimas

2 373,00

2 522,9*

2 442,0

96

1.3

Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių
materialinis rėmimas

167,0

167,0

167,0

100

Iš jų ES ir kita
tarptautinė
finansinė
parama

0

0

0

0

0

* 2018 metais buvo tikslinamas specialiųjų įmokų už teikiamas paslaugas (iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus
ir jo padalinių muziejinės veiklos bei už parduotus Centro leidžiamų leidinius): į planą įtraukta 62,4 tūkst. eurų
nepanaudotų pajamų įmokų likučio 2018 m. sausio 1 d. bei 87,5 tūkst. eurų viršplaninės pajamas, įmokėtos į
Valstybės iždo sąskaitą per 2018 metus.
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po
lentele.
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VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI
1 grafikas. Ekspozicijų lankomumas

2 grafikas. Unikalių lankytojų skaičius Centro administruojamose svetainėse

Tai yra Centro administruojamų 7 interneto svetainių www.genocid.lt , www.kgbdocuments.eu, www.kgbveikla.lt,
www.tuskulenumemorialas.lt, www.orahis.eu, www.lietuviaisibire.lt ir www.rememor.eu unikalių lankytojų lankomumo suma. 3
svetainės skaičiuoja pagal savo algoritmus, 4 – pagal google analytics algoritmą. 2017 m. įvyko unikalių svetainės lankytojų skaičiavimo
algoritmų pakeitimai, tuomet staigiai sumažėjo visi skaičiai (spėjame, buvo tiesiog eliminuoti „robotai“ iš statistikos).
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, interneto svetainių lankytojai įgavo
teisę atjungti slapukus (cookies) savo interneto naršyklėje, ir tai reiškia, kad lankytojų skaičiai gali būti dar mažesni (jie nesumuojami), nei
yra reali situacija.
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3 grafikas. Mokslinių publikacijų ir pranešimų apimtys

Svarbiausių atliktų darbų (produkto) rodikliai
4 grafikas. Suformuotų duomenų bazių apimtis

2017 metais nebuvo pildomos duomenų bazės, tik koreguojama ir tikslinama įvesta informacija.
2018 metais duomenys, kurie sutartiniais kodaisd suvedami į duomenų bazę, buvo konvertuojami į
Vardyno tekstą. Per ataskaitinius metus konvertuotas ir suformuotas tekstas Vardynui 5 tomo pirmajai
knygai yra apie 20 000 asmenų, t. y. apie 75 spaudos lankai.
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5 grafikas. Istorinių archyvinių pažymų skaičius

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

Išngrinėtų bylų (paraiškų) statistika priklauso nuo besikreipiančių piliečių skaičiaus, nuo jų
aktyvumo realizuojant savo teisę įgyti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą. Šis skaičius
iš esmės nepriklauso nuo Centro valios. Kiek piliečių kreipiasi dėl teisinio statuso pripažinimo, tiek
prašymų ir išnagrinėjama.
Dažnai asmenys kreipiasi tik artėjant pensijos amžiui ir kai pagal jų nukentėjimo pobūdį
numatyta teisė įgyti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Nemaža dalis asmenų, nukentėjusių nuo
okupacijų, nesikreipia dėl statuso pripažinimo, nes pagal jų nukentėjimo pobūdį nėra skiriama
nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija.
2020 m. besikreipiančiųjų gali žymiai pagausėti, nes nuo 2020 m. sausio 1 d. gali įsigalioti
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo
papildymas (dėl tremtinio statuso, susijusio su tremtyje gimusiųjų laikotarpio praplėtimu).

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

Atminimo ženklų, memorialinių lentų skaičius planuojamas pagal tuo metu turimą informaciją,
tačiau statomų atminimo ženklų kiekis paaiškėja ir priklauso tik atlikus tikslų istorinį archyvinį tyrimą
einamais metais.

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

2017 m. plane nustatytas edukacinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius nebuvo pasiektas
dėl šių priežasčių:



Darbuotojų kaitos (kurį laiką nebuvo edukatoriaus, gido);
2017 m. bendrojo lavinimo mokyklose dar nebuvo įvestas privalomas muziejų lankymas.

12 grafikas. Sudarytų ir išleistų leidinių skaičius
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13 grafikas. Suinventorintų eksponatų skaičius

2017 m. planuose suinventorintų eksponatų skaičius žymiai viršytas, nes inventorinti padėjo
studentai, atlikę praktiką muziejuje; Be to ženkli dalis naujų eksponatų buvo gauti su išsamia informacija,
tad nereikėjo papildomų tyrimų.
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2 lentelė. 2018 m. strateginio veiklos plano įvykdymo rodikliai

Strateginio tikslo
pavadinimas,
kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2018 metų Įvykdyta
planas
per metus

Kriterijaus
Metinio plano
neįvyk-dymo
įvykdymas
priežastis,
pastabos

1 tikslas. Tirti Lietuvos gyventojų fizinį ir dvasinį genocidą bei pasipriešinimą okupaciniams
režimams, įamžinti istorinių įvykių ir asmenų atminimą, skleisti tyrimų rezultatus
01

Efekto:

Siekiant atkurti

Ekspozicijų

istorinę tiesą,
tirti Lietuvos
gyventojų fizinį

bei
pasipriešinimą
okupaciniams
režimams ir
įamžinti
istorinių įvykių

57 000

107 182

188%

E-01-02

420 000

403 724

96%

R-01.0101-01

35

36

103%

lankomumas,
(asmenų sk.)

ir dvasinį
genocidą

E-01-01

Unikalių
lankytojų skaičius
Centro
tvarkomose ir
administruojamos
e interneto
svetainėse per
metus

bei
asmenų

Rezultato:

atminimą

Mokslinių
publikacijų ir
pranešimų apimtis
(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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Strateginio tikslo
pavadinimas,
kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2018 metų Įvykdyta
planas
per metus

Kriterijaus
Metinio plano
neįvyk-dymo
įvykdymas
priežastis,
pastabos

Suformuotų

P-01.01-0101-01

10 000

4414

44%

P-01.01-0101-02

50

84

168%

P-01.01-0101-03

1

1

100%

P-01.01-0101-04

400

586

146.5%

P-01.01-0101-05

40

46

115%

P-01.01-0101-06

14

24

171%

duomenų bazių
apimtis, įrašų
skaičius (vnt.)
Istoriniųarchyvinių
pažymų skaičius
(vnt.)
Suorganizuotų
konferencijų ir
seminarų skaičius
(vnt.)
Išnagrinėtų
pretendentų bylų
teisiniam statusui
gauti skaičius
(vnt.)
Archyviniųanalitinių pažymų
skaičius (vnt.)
Pastatytų
(įrengtų)
paminklų,
atminimo ženklų
ir memorialinių
lentų skaičius
(vnt.)
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Strateginio tikslo
pavadinimas,
kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2018 metų Įvykdyta
planas
per metus

Kriterijaus
Metinio plano
neįvyk-dymo
įvykdymas
priežastis,
pastabos

Eksponuotų

P-01.01-0101-07

70

93

133%

P-01.01-0101-08

11 000

10 562

96%

P-01.01-0101-09

6

8

133%

P-01.01-0101-10

1000

1195

119.5%

parodų ir
organizuotų
renginių skaičius
(vnt.)
Edukacinėje
veikloje dalyvavusių asmenų
skaičius (vnt.)
Leidinių lietuvių
ir užsienio
kalbomis skaičius
(vnt.)
Suinventorintų
eksponatų
skaičius (vnt.)
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PRIORITETINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

II.

1. VYRIAUSYBĖS ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO
PROGRAMOS VYKDYMAS
Įgyvendinti Vyriausybės Istorinės atminties puoselėjimo programoje numatyti ir finansuoti
darbai:
– suprojektuoti, pagaminti ir įrengti trys informaciniai stendai projektui „Holokausto aukų vardai
gyvi“: du Zapyškio miestelyje šalia masinių žydų kapaviečių bei vienas Baltrušių kaime šalia Pilviškių
miestelio masinės žydų žudynių kapavietės.
– išversta į anglų kalbą, suredaguota ir sumaketuota ir atspausdinta 600 egz. tiražu Adolfo
Ramanausko-Vanago prisiminimų knyga „Daugel krito sūnų...“
2. ARCHYVINIŲ KGB DOKUMENTŲ SKELBIMAS

Toliau vykdytas archyvinių KGB dokumentų skelbimas Centro interneto svetainėje
www.kgbveikla.lt.


Viešinimui pateikti 392 dokumentai (1208 lapai), tikrinimui pateikti 854 lapai.



Suformuota nauja skiltis „Okupacinio režimo institucijų represiniai veiksmai“.



Pabaigtas viešinti KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas. Nuo

2012 m. patikrinta, išanalizuota 1669 įrašai, 1222 paviešinti svetainėje www.kgbveikla@lt.


Paruoštos keletos metų tinklalapio lankytojų užklausų ataskaitos (54 Centro užrašų).

Nuolatos administruoti bei pildomi interneto tinklalapiai:


www.tuskulenumemorialas.lt
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www.genocid.lt,



www.kgbdocuments.eu,



www.kgbveikla.lt,



www.lietuviaisibire.lt,]



www.rememor.eu,



www.orahis.eu

3. MOKSLINĖS KONFERENCIJOS, SKIRTOS KOMUNISTINĖS VALDŽIOS
VYKDYTOMS DEPORTACIJOMS ATMINTI, ORGANIZAVIMAS
2018 m.spalio 4 d. suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Pokarinės sovietų deportacijos
Vidurio ir Rytų Europoje (1945–1956)“. Joje dalyvavo istorijos tyrėjai iš Rusijos, Estijos, Latvijos,
Moldovos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

4.

DUOMENŲ BAZĖS FORMAVIMAS IR DAUGIATOMIO TĘSTINIO LEIDINIO
„LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDAS“ V TOMO 1 KNYGOS PARENGIMAS
SPAUDAI



Informacijos rinkimas: pržiūrėta 2288 tremties, baudžiamosios, operatyvinės, rezistentų bylos,
užpildytos 5037 anketos ir kortelės;



Duomenų bazės (DB) formavimas V tomo 1 knygai – 4914 įrašų;



V-o tomo 1 knygos duomenų konvertavimas į tekstą – 15 600 žeklų;



Teksto redagavimas, korektūra, papildymas – 70 spaudos lankų;



Informacijos apie partizanus skaitmeninimas iš archyvinių šaltinių, publikacijų ir kitų šaltinių
(įvesta / papildyta) –2 584 įrašų.
5. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMAS
TUSKULĖNŲ MEMORIALINIA KOMPLEKSE
Tęsiamas eksopozicijos „Projektas – homo sovieticus“ įrengimas.
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Atsižvelgiant į tai, kad Tuskulėnų dvaro ekspozicijos teminių salių įrengimo projektas buvo
parengtas 2007 m., ir technologijų vystymasis nulėmė, kad jame numatytos kompiuterinės technikos
parametrai ir parinkti technologiniai sprendimai paseno, buvo nutarta

modernizuoti ekspozicijos

infrastruktūrą. Terminalų stendai, statiški foniniai ekspozicijos fototapetai buvo pakeisti į dinaminius, taip
pat modernizuota kompiuterinė technika į galingesnę, o operacinės sistemas į naujesnes. Pakeisti baziniai
ekspozicijos išdėstymo elementai.


Aprašytos terminalo nuotraukos pagal salių temas „Kultūra“, „Moralės ir vertybių kaita“,
„Religija“, „Tapatybės transformacija“, „Kasdienybė“ (2574 vnt.).



Aatrinkta vaizdinė medžiaga video siužetams ir iliustraciniam testu (565 vnt.).



Parengti sąvokų aprašai pagal salių temas (181 vnt.).



Vykdoma eksponatų, video medžiagos analizė ir atranka, tekstų kūrimas.



Ieškota ir gauta būsimojo muziejausnaujų eksponatų ir vaizdinės medžiagos1034 vnt. ir 11 filmų.

III.

SVARBIAUSIŲ DARBŲ, VYKDANT TĘSTINES ISTORINIŲ
IR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ PROGRAMAS, REZULTATAI

Vykdant įstatymu apibrėžtas funkcijas, didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokslinio tyrimo
programų rezultatų skelbimui mokslinėse publikacijose, konferencijų pranešimuose, dalyvaujant
edukacinėse programose bei specialiuose tyrimuose. Centro istorikai dalyvavo 34 konferencijose ir
seminaruoseLietuvoje ir užsienyje bei perskaitė 25 pranešimus.
Programa „NACISTINĖ OKUPACIJA 1941-1944 m.“
Parengti ir publikuoti moksliniai straipsniai žurnale „Genocidas ir rezistencija“:
„Molėtų žydų tragedija ir ją atspindinčių bylų falsifikavimo klausimas“, aut. Rimantas Zagreckas,
Publikuota 11 straipsnių ir 1 recenzija kituose leidiniuose.
Programa „LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940-1941, 1944-1988 m.“
Parengti ir publikuoti moksliniai straipsniai žurnalui „Genocidas ir rezistencija“:
„VKP (b) CK Lietuvos biuro vaidmuo slopinant partizaninį pasipriešinimą (1944 m. lapkritis–1947 m.
kovas)“, aut. Mindaugas Pocius;
„Lietuvos kolektyvizavimas 1947–1953 m.“, aut. Mindaugas Pocius;
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„KGB agentų rengimas žvalgybinėms užduotims ir jų veiklos įvertinimai“, aut. Kristina Burinskaitė;
„Tremtinio sąvoka ir trėmimų samprata Lietuvos sovietinės okupacijos metais: teisiniai, ideologiniai,
administraciniai ir socialiniai aspektai“, aut. Monika Kareniauskaitė.
Publikuotas 1 straipsnis ir 3 recenzijos kituose leidiniuose.
Programa „ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 1944-1953 m.“
Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis žurnalui „Genocidas ir rezistencija“:
„Ginkluotas partizaninis pasipriešinimas ir jo slopinimas Skapiškio valsčiuje 1944–1953 m.“, aut.
Ramona Staveckaitė-Notari.
Programa „LIETUVOS LAISVINIMO BYLA VAKARUOSE“
Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis ir atsiliepimai apie knygas žurnalui „Genocidas ir
rezistencija“:
„Lietuvių ir lenkų emigrantų politinių ryšių ženklai 1940–1990 m.“, aut. Juozas Banionis;
Atsiliepimai: apie J. Skiriaus knygą „JAV lietuvių darbai 1918–2018 m.“ ir apie T. Radziwonowicz,
B. Bojaryn-Kazberuk knygą „Augustavo gaudynės 1945. Aplinkybės ir aukos archyviniuose
dokumentuose“, aut. Juozas Banionis.
Programa „PARTIZANINIO KARO LIETUVOJE ŽMONIŲ NUOSTOLIAI“


Baigta archyvinė paieška apie žuvusius žmones Kauno apskrityje. Nustatyti ir aprašyti 1 378 žūties
atvejai 1944–1956 m. laikotarpiu. Medžiaga skirta rengiamam moksliniam straipsniui „Partizanų
baudžiamoji praktika Kauno apskrityje 1944–1952 m.“(aut. G. Miknevičius).



Baigta archyvinė paieška apie gyventojų nuostolius Biržų apskrityje. Nustatyti ir aprašyti 1116
žūties atvejai 1944–1954 m. laikotarpiu. Medžiaga skirta rengiamam moksliniam straipsniui
„Partizanų baudžiamosios akcijos Biržų apskrityje 1944–1952 m.“. (aut. I. Ėmužienė).
Programa „LIAUDIES GYNĖJAI 1944–1954 METAIS LIETUVOJE:
SOVIETIZACIJOS IR GYVENTOJŲ REPRESIJŲ ĮRANKIS“

Vykdomas archyvinių dokumentų apie stribų veiklą rinkimas analizavimas ir sisteminimas, sudaromas ir
tikslinamas pavardžių sąrašas.


Varėnos apskrities stribų sąrašas papildytas 169 pavardėmis.



Kauno apskrities stribų sąrašas papildytas 51 pavarde.
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RENGINIAI
Organizuoti renginiai:
Atminimo vakaras skirtas kunigui-disidentui Tėvui Stanislovui,
Įrengtas ir atidengitas paminklinis akmuo žydų gelbėtojams nacių okupacijos metais.
Kartu su LR Vyriausybe spalio 5–6 d. suorganizuotos Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos
1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signataro, Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago laidotuvės.
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Centras kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu buvusiame KGB pastate surengė spaudos
konferenciją „Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės“. Dalyvavo vyresnysis
specialistas Dalius Stancikas, Centro vyriausiasis istorikas Darius Juodis, LYA KGB dokumentų skyriaus
patarėja Edita Škirkaitė, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Nijolė
Čekavičūtė.

ISTORINĖS-ARCHYVINĖS PAŽYMOSI BEI KONSULTACINIAI ATSAKYMAI


Parengtos 84 istorinės-archyvinės pažymos ir 46 atsakymai – pažymos



Duomenų paieška archyvuose, istoriniės informacijos teikimas Memorialinio departamento
rengiamamiems stendams prie žydų masinių kapaviečių Pilviškių ir Zapyškio valsčiuose.



Konsultacijos ir tekstų redagavimas rengiamai naujai ekspozicijai „Projektas – homo sovieticus“.



Ikiteisminių ir teismo institucijų (prokuratūrų, teismų, policijos komisariatų) pavedimu: atlikta 10
tyrimų, parengtos pažymos.



Kultūros ministerijos pavedimu atliktas vienas tyrimas.



Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pavedimu atlikti 4 tyrimai, parengti atsakymai. .
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ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI
Sovietinės ir nacistinės okupacijų laikotarpiais nužudytų partizanų ieškoma nuo pat Centro
įkūrimo: renkama archyvinė medžiaga, kalbinami liudininkai, atliekami archeologiniai tyrimai. Ieškoma
nacių ir sovietų okupacijų laikotarpių masinių kapaviečių, žuvusių partizanų užkasimo vietų. Nuo
2004 m. Centro užsakymu archeologai ištyrė virš 20 objektų. Kompleksinių tyrimų dėka kai kuriais
atvejais ne tik atrasti palaikai, bet ir nustatytos jų tapatybės (pvz., Genio būrio bunkerio tyrimai Varėnos
raj.). Ypač didelį dėmesį Centras skyrė nuteistųjų mirties bausme užkasimo vietų paieškai. Dar iki Centro
įsikūrimo, 1944–1947 m. nuteistųjų kapavietės rastos Tuskulėnuose (nužudyta – 767, rasta – 724).
Žinome, kad 1950–1952 m. sušaudytieji vykdant mirties nuosprendžius (182 asmenys) buvo užkasami 20
km spinduliu apie Vilnių. Iš šių kapaviečių rasta tik viena (prie Titnago g.) bet paaiškėjo, kad tai nacių
okupacijos laikotarpio masinė kapavietė Vilniuje. Centro pastangomis 2008 m. ji buvo ištirta ir pagarbiai
įamžinta.
2008 m. minint A. Ramanausko-Vanago 90-ąsias gimimo metines LR Seimas priėmė rezoliuciją
įpareigojančią ieškoti ir surasti A. Ramanausko-Vanago kapavietę.
2017 metų archeologiniai, teismo ekspertų tyrimai patvirtino istorikų hipotezę, kad Vilniuje,
Našlaičių kapinėse buvo užkasami nuteistieji mirties bausme 1956–1969 m. 2018 m. žiemą tyrimai buvo
tęsiami archyvuose, atliekami Našlaičių kapinėse rastų palaikų DNR tyrimai.. 2018 m. birželio 1 d.
archeologams, vadovaujamiems Gintauto Vėliaus, pavyko atrasti A. Ramanausko-Vanago palaikus. Ši
žinia buvo pranešta visuomenei ir A. Ramanausko artimiesiems.

IV. TARPTAUTINIS IR TARPINSTITUCINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Buvo vykdomas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, organizuojant ar dalyvaujant
tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir kitose veiklose, statant paminklus, vykdant edukaciją, tiriant
sovietinio ir nacistinio režimų nusikaltimus ir pasipriešinimą okupacijoms bei siekiant įamžinti ir atminti
totalitarinių režimų aukų atminimą.
Dalyvauta 34 (iš jų 13 užsienyje) konferencijose, skaityti 25 pranešimai Italijoje, Slovėnijoje,
Ispanijoje, Kroatijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Rumuniją, Belgijoje, Estijoje ir kt.
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TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, RENGINIAI

Kilnojamosios parodos „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“
pristatymas Vokietijoje.


Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Thüringer Landtag) Erfurte (Vokietijoje) parrodą
pristatė Centro generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, dalyvavo Memorialinio departamento
direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus
vedėja R. Driaučiūnaitė.



Berlyne, Štazi muziejuje parodą pristatė Centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento
direktorius dr. Arūnas Bubnys. Dalyvavo Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus
vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, Štazi muziejaus direktorius Jöerg Drieselmann, LR ambasadorius
Vokietijoje Darius Semaška ir kiti. Po parodos atidarymo aptarta galimybė kurti bendrą
kilnojamąją parodą apie Štazi ir KGB struktūrų darbe naudotą operatyvinę techniką.
Tarpautinis Europos Sąjungos fondų finansuojamas projektas
„Aukų vietos – kaltininkų vietos“, (Centras yra partneris)



Darbinis

susitikime-seminare

Zagrebe,

dalyvavo

vyriausioji

specialistė

dr.

Monika

Kareniauskaitė (Lietuvos pusės koordinatorė) Susitikimo tikslas – suorganizuoti vasaros stovyklą
Europos jaunimui, kur bus supažindinama su totalitarinių režimų paveldu, ugdoma istorinė
atmintis ir žmogaus teisės; buvo gilinami kontaktai su Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos,
Prancūzijos, Vokietijos, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos bei Ispanijos istorinio ir
politinio, pilietinio ugdymo institucijomis, muziejais ir memorialais.


Seminaras Poznanėje. Dalyvavo dr. M.Kareniauskaitė. Seminaro metu nuspręsta vasaros
stovyklą, skirti 16–25 m. jaunuoliams, dedikuoti jaunimo ugdymui politinių represijų XX a.
Europoje tematikai. Nutarta plėtoti ryšiai su istorinės atminties, istorinių tyrimų bei istorinės
edukacijos institucijų atstovais iš Ispanijos, Belgijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų šalių



Jaunimo stovykla Kroatijoje.
Centro vyriausioji specialistė de. Monika Kareniauskaitė ir Memorialinio departamento
vyriausioji specialistė Julita Milašiūtė dalyvavo neformalaus ugdymo vasaros stovykloje
Kroatijoje. Stovykloje dalyvavo Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos bei Ispanijos šalių įvairių organizacijų atstovai bei
jaunuoliai.Vyko seminarai, grupiniai užsiėmimai, prezentacijos įvairiomis politinėmis ir istorinė-
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mis tematikomis. Diskutuota apie politinio ugdymo vaidmenį ginant žmogaus teises, apie
„kaltininkų ir aukų“ vaidmenį bei reikšmę dabartiniuose diskursuose, aplankytos svarbios istorinės
vietos Kroatijoje.


Baigiamoji konferencija Gernikoje.
Gernikoje (Ispanija) vyko tarptautinio Europos Sąjungos fondų finansuojamo projketo „Aukų
vietos – kaltininkų vietos“, baigiamoji konferencija. Joje dalyvavo Centro vyriausioji istorikė dr.
Monika Kareniauskaitė ir sekretoriato vyriausioji specialistė Jolita Bernotienė. Baigiamojoje
konferencijoje buvo pristatyti ir aptarti projekto rezultatai. Partneriai ir dalyvavusios organizacijos
aptarė ateities bendradarbiavimo Europos jaunimo istorinėje edukacijoje galimybes, kūrė
istorinio-pilietinio ugdymo žemėlapį, jį dekodavo ir parengė Europos jaunimo edukacijai.
Konferencijos dalyviai taip pat aplankė Taikos muziejų Gernikoje – miestelyje, kur 1937 m.,
Ispanijos pilietinio karo metu, įvyko visą Europą sukrėtęs civilių bombardavimas. Šiam įvykiui
atminti dailininkas Pablo Picasso 1937 m. sukūrė žymiąją „Gernika“ pavadintą paveikslą.
Tarptautinė konferencija
„Pokarinės sovietų deportacijos Vidurio ir Rytų Europoje (1945–1956)“
Vilniuje, Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse įvyko tarptautinė konferencija

„Pokarinės sovietų deportacijos Vidurio ir Rytų Europoje (1945–1956)“. Konferenciją organizavo
Centras. Joje dalyvavo istorijos tyrėjai iš Rusijos, Estijos, Latvijos, Moldovos, Ukrainos, Jungtinės
Karalystės ir Lietuvos. Konferencijos metu analizuotos sovietinių tremčių priežastys ir pasekmės, gilintasi
į ištremtųjų teisinį, socialinį statusą ir kasdienį gyvenimą, aptarti stalinistinės trėmimų politikos tyrimai
įvairiose Europos šalyse šiandien. Konferencija baigėsi aktyvia diskusija ir Ivan Vasiliev (asociacija
„Memorialas“) surengtu Parodos „Permės politiniai lageriai 1972–1992“ pristatymu. Parodą sukūrė
Gulago muziajaus „Permė–36“ darbuotojai 2017 m.
Europos atminties ir sąžinės platformos metinė ataskaitinė konferencija
Liublianoje ir Blede (Slovėnija)
Centro generalinė direktorė T. B. Burauskaitė ir vyriausioji specialistė dr. M. Kareniauskaitė
dalyvavo ataskaitiniame Europos atminties ir sąžinės platformos susitikime Liublianoje ir Blede ir
mokslinėje konferencijoje apie istorinį teisingumą ir istorinę atmintį. Dr. M. Kareniauskaitė moderavo
vieną sesiją. Susitikimo metu išrinktas naujas Platformos vykdomasis direktorius – Peter Rendek. Taip
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pat išrinkta nauja Platformos Stebėtojų tarybos narė – Földváryné Kiss Réka. T. B. Burauskaitė dalyvavo
renkant Platformos 2018 m. prizo laimėtoją. Juo apdovanotas Rusijos įkalintas Ukrainos režisierius ir
žmogaus teisių aktyvistas Olegas Sentsovas.
Tarptautinė konferencijai „Kai pasakoti istoriją Europoje“ Florencijoje
Konferenciją-debatus organizavo Europos atminties ir solidarumo tinklas – „European Network of
Remembrance and Solidarity“. Savo patirtimi ir įžvalgomis dalinosi istorikai profesionalai ir istorinės
atminties ekspertai iš Italijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos,
Estijos, Lietuvos ir kitų šalių. Joje Centrui atstovavo istorikė dr. Monika Kareniauskaitė, aktyviai
dalyvavudama debatuose, išreiškė nuonomę, kad terminas „stalinizmas“ nėra tinkamas komunistinėms
represijoms apibūdinti, nes apima tik dalį komunistinių režimų vykdytų politinių represijų bei nusikaltimų
žmogiškumui. Lietuvos ir Estijos atstovai drauge siekė, kad Baltijos šalių istorinė atmintis ir patirtis būtų
integruotos į Europos istorinės atminties kontekstą, o istorikų profesionalų žinios apie praeitį figūruotų
bendrame Europos tyrimų lauke.

Susitikimas su Kalgario lietuvių bendruomene
Centro istorikas Dalius Žygelis dalyvavo Kalgario (Kanada) lietuvių bendruomenės surengtame
iškilmingame Kovo 11-osios minėjime ir skaitė pranešimą „Lietuvos partizanų karo istorija 1944–
1965 m.“ Kitame Kanados lietuvių susirinkime D. Žygelis pristatė naują Centro leidinį „Lietuvos
partizanai 1944–1986 m.“, perskaitė pranešimą „Lietuvos partizanų fotografijos istorija“, supažindino su
Centro vykdomais tyrimais bei sovietinio okupacinio režimo politinių aukų palaikų paieška. Kalgario
ligoninėje istorikas aplankė seniausią lietuvių bendruomenės narį, buvusį Lietuvos vietinės rinktinės karį
Vaclovą Zujų ir įrašė jo prisiminimus.

Seminaras Veimare,
skirtas Europos švietimo apie XX a. totalitarinius nusikaltimus stiprinimui.
Dalyvavo vyriausiosios specialistės dr. Monika Kareniauskaitė ir Julita Milašiūtė. Tema – kaip
istorinė atmintis ir edukacija apie totalitarinių režimų nusikaltimus prisideda prie pilietinio ugdymo.
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Europos memorialo totalitarizmo aukoms
konkurso laimėtojų darbų pristatymas Briuselyje
Europos atminties ir sąžinės platformos organizuotoje kelionėje į Briuselį (Belgija), dalyvavo
vyriausioji istorikė dr. Monika Kareniauskaitė. Lietuvio architekto Manto Maziliausko idėja pelnė trečią
vietą šiame tarptautiniam e konkurse, kurio tikslas – išrinkti paminklą visų 20 amžiaus totalitarinių režimų
Europoje aukoms.
Simpoziumas „Po Didžiojo karo. Iššūkiai Europai“ Bukarešte
Centro vyriausioji istorikė Ramona Staveckaitė-Notari ir Tuskulėnų memorialinio komplekso
vedėja Dovilė Lauraitienė dalyvavo Bukarešte (Rumunija) vykusiame 7-ajame Europos 20-ąjį amžių
tyrinėjančių institucijų simpoziume, rengtame organizacijos „Europos atminties ir solidarumo tinklas“
(„European Network of Remembrance and Solidarity“). Simpoziumo metu R. Staveckaitė-Notari pristatė
Centro veiklą, plaino Centro informacinę literatūrą. Buvo užmegzti kontaktai su kolegomis iš Lenkijos
žydų istorijos muziejaus „POLIN“ ir kolegomis iš Čekijos nevyriausybinės organizacijos „Po karo“ („Post
Bellum“).
Projekto „Skaudūs istorijos puslapiai“ renginiai Krasnojarske
Krasnojarske (Rusija) vyko Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės-kultūrinės autonomijos
„Lietuva“ projekto „Skaudūs istorijos puslapiai“ renginiai ir diskusijos. Renginiuose dalyvavo Centro
Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė ir Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė
Rudienė. Tremtinių kapinėse Beretės kaime, Orešnoje gyvenvietėje pagerbtos politinių represijų
aukos. Delegacija iš Lietuvos dalyvavo Orešnoje gyvenvietės kultūros namuose vykusioje Sibiro lietuvių
bendruomenių konferencijoje, kurios metu buvo pristatyta Centro išleista knyga „Didžiosios tremtys.
Buriatija 1948 m.“.
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Konsultacijos Estijos istorinės atminties institute Taline steigiant Tarptautinį komunizmo
nusikaltimų tyrimo centrą ir muziejų. (Ramunė Driaučiūnaitė, Monika Kareniauskaitė)
Apsilankyta Punsko Lenkija) Kovo 11-osios lietuvių licėjuje, pristatyta Centro veikla, pravestas
edukacinis užsiėmimas apie partizaninį karą ir tremtį.

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Dalyvauta prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros
departamento suformuotos Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių it tremtinių bei jų šeimų
sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti 4-iuose posėdžiuose.
Vykdant atminimo amžinimo programas – projektuojant ir įrengiant paminklus atminimo ženklus
bei organizuojant renginius nuolat bendradarbiauta su LR ministerijomis ypatingai su Krašto apsaugos
ministerija, įvairių Lietuvos vietų savivaldybėmis. Surengta 30 darbo susitikimų su Lietuvos miestų ir
rajonų savivaldybių vadovais, LR ministerijų atstovais.
Planuojant ir vykdant istorinius, archeologinius tyrimus, taip pat bendrauta su kitomis Lietuvos
institucijomis, aukštojo mokslo įstaigomis.
2018 m. sudarytos bendradarbiavimo sutartys su: VšĮ etnomuzikos ansamblis „Vilniaus ūla“, VĮ
„Architektūros fondu, Nacionaliniu muziejumi, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmais, VšI
Vilniaus Rotuše, VšI „Kūrybinių industrijų dokas“ ir VĮ Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmais.
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V.

MEMORIALINIO DEPARTAMENTO VYKDYTŲ
PROGRAMŲ REZULTATAI

EDUKACINĖ VEIKLA
Centro edukacinėje veikloje iš viso dalyvavo 4982 moskleiviai (ir Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse)

Programa „OKUPACIJŲ ISTORIJA JAUNIMUI“

Organizuotas nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Jame
dalyvavo 877 mokiniai. Surengta 10 konkurso dalyvių darbų parodų ir konkurso baigiamasis vakaras.

Gegužės 4 d. Vilniuje vyko 18-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija“ nugalėtojų apdovanojimo renginys. Šiais metais konkurse dalyvavo apie 900 mokinių
iš visos Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje, iš kurių nugalėtojais tapo 368 mokiniai (pirmų, antrų,
trečių ir paskatinamųjų vietų). Kaip ir kasmet, jie savo darbuose analizavo XX a. antros pusės Lietuvos
istoriją. Mokiniai šį mūsų tautos istorijos puslapį iliustravo įvairiais darbais – rašiniais, piešiniais,
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rankdarbiais, filmais, dainomis – analizuodami okupacijų, tremties, ginkluotojo ir neginkluotojo
pasipriešinimo ir tautos kelio į laisvę temas.

Sausio 11 d. Centro atstovai dalyvavo iškilmingame Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos narių
minėjime Vilniaus televizijos bokšte ir pasveikino juos su 26-osiomis Laisvės gynėjų dienos metinėmis.
Atminimų programos skyriaus vedėja Dalia Rudienė pristatė tradicinę vaikų parodą, Centro iniciatyva
įrengtą televizijos bokšte, bei įteikė vaikų pieštus paveikslus Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos
pirmininkui Petrui Arnoldui Barysui ir premjerui Sauliui Skverneliui.
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Programa „ATVERTA ISTORIJA“
Edukacinėje programoje „Atverta istorija“ dalyvavo 2357 moksleiviai ir studentai.
Iš viso pravesta 80 edukacinių užsiėmimų, 63 apžvalginės ekskursijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“.
Edukaciniai užsiėmimai: „Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“ (17), „Sovietinis
inkubatorius“ (33), „Vėliava, himnas, herbas Lietuvos valstybingumo istorijoje“ (8), ,„Lietuviškų
tradicijų, papročių naikinimas ir sovietinių švenčių primetimas“ (1), „Okupuotos Lietuvos istoriją pažink
kitaip“ (3). „Atrask Tuskulėnų dvaro lobį“ (10), Tuskulėnų aukos ir budeliai“ (6) „Tuskulėnus kūrusios ir
griovusios rankos“ (2).
Centro edukatoriai surengė 7 programų „Okupacijų istorija jaunimui“ ir „Atverta istorija“
pristatymus įvairiose Lietuvos mokyklosee ir pravedė edukacinius užsiėmimus istorinėmis temomis.

MUZIEJINĖ VEIKLA
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
Memorialinio komplekso ekspozicijose 2018 m. apsilankė 4982 lankytojai, iš jų Ekspozicijoje
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“ – 3362 lankytojai (1328 individualiai ir 2034 organizuotomis grupėmis)
Koplyčioje-kolumbariume apsilankė 1620 lankytojai.
Įsigyta naujų eksponatų: 4648 vnt. ir 2 archyvai.
Į pirminę eksponatų apskaitą įrašyta eksponatų: 2016 vnt.
Į rankraštines inventorines knygas įrašyta eksponatų: 1195 vnt.
Į kompiuterinę eksponatų apskaitos sistemą įvesta naujų eksponatų: 1351 vnt.
2018 m. eksponuotos 73 parodos.
Vilniaus Rotušėje pristatyta Centro paroda „Represuotieji 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos
ministrų kabinetų nariai“. Atidaryme kalbėjo Centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė,
tarpukario Lietuvos Respublikos represuotų ministrų artimieji bei kiti garbūs svečiai.
Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus svetainės skiltyje Virtualios parodos parengta nauja virtuali
paroda „KGB pastato Vilniuje istorija Sąjūdžio laikotarpiu“.
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Renginiai, atvirų durų dienos
Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komoplekse
valstybinių švenčių ir kitomis progomis surengta 20 renginių, kuriuose dalyvavo 2794 žmonės.
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčia-kolumbariumas dalyvavo atviros
architektūros savaitgalyje „Open House Vilnius 2018“. Renginio gidai-savanoriai susirinkusiems
lankytojams pristatė unikalaus statinio istoriją. Renginyje apsilankė 365 žmonės.
Dalyvavauta tarptautinėje akcijoje „Muziejų naktis 2018“. Lankytojai turėjo galimybę nemokamai
aplankyti muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą, Prienų krašto
muziejaus parodą „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, dalyvauti žaidime „Pasmerktųjų
kelias 1944–1947 m.“ ir dėlioti dėlionę „Rankos kuria, rankos griauna“. Taip pat visi norintieji galėjo
dalyvauti etnomuzikos ansamblio „Vilniaus Ūla“ koncerte-vakaronėje „Iš paveldo skrynios“. Renginių
programą užbaigė naktinė ekskursija po Memorialinį kompleksą. Renginyje sudalyvavo 351 lankytojas.
Programa „MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR STATINIŲ INVENTORIZACIJOS
BEI SĄVADO SUDARYMAS“
Išanalizuoti bei suvesti į duomenų bazę 67 objektai (paminklai, vietovės bei statiniai).
Naujų vietovių ir statinių paieška, jų inventorizacija, surastas, 31 objektas
Kultūros paveldo departamentui parengta informacija apie 33 objektus, susijusius su Lietuvos
gyventojų genocidu ir ginkluotu pasipriešinimu..
Programa „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“
Gautos 2293 fotografijos ir dokumentai.
Aprašytos 186 fotografijos,
Įrašyti interviu iš 12 buvusių politinių kalinių ir tremtinių.
Gauti 72 atsiminimų rankraščiai (37 pateikėjų apklausti pirmąkart).
Išanalizuoti 139 politinių kalinių, kalėjusių įvairiuose lageriuose rankraščiai
Ruošiamami

tęstinio leidinio „Didžiosios tremtys“ antrajai knygai „Altajaus kraštas ir

Jakutija“parengti tremties vietų sąrašai: Altajaus ir. (217 tremties vietų); Jakutijos ASSR (80 tremties
vietų.
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ĮAMŽINIMO PROJEKTAI IR DARBAI
Pastatyti 5 paminklai (memorialiniai ženklai)
Lazdijų rajone, Seirijuose, atidengtas paminklas Lazdijų krašto partizanams Paminklą atidengė
Lazdijų r. savivaldybės meras Artūras Margelis ir Centro Memorialinio departamento direktorė Gintarė
Jakubonienė. Paminklo autorius – skulptorius Jonas Jagėla. Paminklą pašventino arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius.

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, iškilmingai atidengta paminklinė plokštė, skirta
sušaudytiems ir nelaisvėje nukankintiems Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. Ministrų kabinetų
nariams atmintii. Paminklo autorius – skulptorius Jonas Jagėla. Iškilmėse dalyvavavo ir kalbėjo Centro
gen. direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Kauno

m. savivaldybės administracijos direktoriaus

pavaduotoja Nijolė Putrienė, sušaudyto ministro Zigmo Prano Starkaus dukra Birutė Starkutė-Pratašienė,
sušaudyto ministro Petro Aravičiaus anūkas Andrius Tekorius, VD karo muziejaus direktorius Kęstutis
Kuršelis.
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Kiti paminklai ir memorialiniai ženklai:


Suprojektuotas ir pagamintas paminklas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos
signatarui A. Ramanauskui-Vanagui ir perduotas Užsienio reikalų ministerijai organizuoti
transportavimą į Lemontą (JAV).



Suprojektuota, pagaminta ir įrengta paminklinė plokštė Veiveriuose (Prienų r.) Skausmo
kalnelyje 9 žuvusiems partizanams atminti.



Vilniuje atidengtas paminklinis akmuo žydų gelbėtojams nacių okupuotoje Lietuvoje pagerbti.

Įrengta 18 atminimo ženklų:
Kaišiadorių r. Burbiškių kaime Didžiosios kovos apygardos partizanams atminti;
Kauno r. , Čebeliškių k. žuvusiems partizanams atminti;
Kazlų Rūdos r. Kajackų miške žuvusiems partizanams atminti;
Klaipėdos r.Beinoriškės kaime žuvusiems partizanams atminti;
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Kretingos r. Jokūbavo, Negarbos, Barzdžių Medsėdžių, kaimuose žuvusiems Žemaičių apygardos
Kardo rinktinės partizanams atminti; Smeltės k. Žemaičių apygardos vadui Kazimierui KontrimuiMontei, Tėvui atminti.
Kupiškio r. Notigalės pelkėje prie partizanų bunkerio ir Skapiškio miestelio aikštėje-partizanų
niekinimo vietoje;
Panevėžio r. Ažagų miške žuvusiems Žaliosios rinktinės partizanams atminti;
Plungės r. Užpelkių kaime žuvusiems Žemaičių apygardos Platelių kuopos Auklėtinio būrio
partizanams atminti;
Prienų r. Bačkininkų miške partizanų žūties vietoje;
Utenos r. Trečialaukio k., partizanų žūties vietoje ir Daugailių sen. Garnių. ir Ruklių kaimuose
.žuvusiems partizanams atminti

1 atminimo lenta
Suprojektuota, pagaminta ir įrengta atminimo lenta 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiam Lietuvos
Respublikos Nepriklausomybės gynėjui Alvydui Matulkai Bajorų k. Rokiškio r.
Įrengti 6 informaciniai stendai
3 informaciniai stendai masinėse žydų žudynių vietose – du Zapyškyje Kauno rajone, vienas
Bartušių kaime Šakių rajone
Stendas Juodupėje, Rokiškio r., prie kapinių, kuriose perlaidoti žuvę krašto partizanai;
Kazlų Rūdos sav., pažymint pažintinio maršruto „Paskutinis Julijono Būtėno žygis“ pradžią;
Stendas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signataro Adolfo RamanauskoVanago tėviškėje, Bielėnų k. Lazdijų r.
Įrengtas 1 pažintinis maršrutas
„Paskutinis Julijono Būtėno žygis“ Kazlų Rūdos sav.

34

VI. LEIDYBA
IŠLEISTI LEIDINIAI
5 lentelė

Eil. Nr.

Leidinio pavadinimas

Apimtis spaudos lankais

Planiniai leidiniai
1
2

Nuotraukų albumas „Lietuvos partizanai 1944–1986“
Knyga „Laisvųjų testamentai: Lietuvos partizanų ir
ryšininkų portretai“

10
14,5

Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir
3

netekčių istorija“ rašinių ir piešinių rinktinė „Lietuvos

21,5

vardu“
45
5

Knyga „Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“
Adolfas Ramanauskas-Vanagas „Daugel krito sūnų“ anglų
kalba

40,5
7,5

6

Vladislav Ogarkov „Mano draugas Lapinskas“

42,5
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Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 1 (43)

8,5

8

Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ Nr. 2 (44)

7

Kartotiniai leidiniai
1

2

S. Vaitiekaus „Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir
antrojoje pusėje“ 2-a pataisyta ir papildyta laida
Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio
pataisyta 5-a laida

28

14

3

Knygos „Partizanai [N 16]“ pataisyta 2-a laida

16

4

Arūno Bubnio „Vilnius Ghetto“ anglų kalba 2-a laida

4

5

Arūno Bubnio „Kaunas Ghetto“ anglų kalba 2-a laida

10

6

Roko Tracevskio „The Real History of Lithuania in 20th
Century“ 3-ia pataisyta laida

12
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LEIDINIŲ SKLAIDA
Sudaryta knygų platinimo sutartis su Panevėžio Juozo Masiulio knygynu.
Dalyvauta 3 knygų mugėse Lietuvoje: 19-ojoje Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos mažų ir vidutinių
leidėjų asociacijos organizuotoje knygų mugėje Elektrėnų viešojoje bibliotekoje ir kalėdinėje knygų
mugėje Vilniuje.

Lietuvos leidėjų asociacijai tarpininkaujant Centro knygos įtrauktos į Nacionalinio knygų prekybos
katalogo duomenų bazę, internetinį autorinių teisių katalogą „Lithuanian Books“ užsienio leidėjams. Per
Lietuvos leidėjų asociaciją viešintos Centro knygos užsienio kalbomis Frankfurto ir Londono knygų
mugėse. Naujos knygos viešintos Centro, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos, įvairių knygynų
interneto svetainėse
Knygos platintos įvairiuose renginiuose: Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės
dienos renginyje Alytuje, politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“.
Surengti 9 knygų pristatymai:
„Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto“, „Lietuvių policijos batalionai 1941–1945 m.“,
„Laisvųjų testamentai“ pristatytos Vilniaus 19-ojoje knygų mugėje;
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„Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje“ pristatymai Kauno istorinėje Prezidentūroje
ir Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje;
„Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“ pristatymai Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje,
Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje, Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje;
Lietuvos ambasados Italijoje iniciatyva Romoje buvo pristatyta Centro išleista Roko Marijaus
Tracevskio knyga „Tikroji XX a. Lietuvos istorija“ italų kalba. Dalyvavo autorius R. M. Tracevskis bei
Centro atstovė Jolita Bernotienė. Pirmajame pristatyme dalyvavo prof. Rita Tolomeo, prof. Stefano
Magni, Rokas Marijus Tracevskis, LR ambasadorius Italijos respublikoje Ričardas Šlepavičius,
universiteto dėstytojai ir studentai.
Susirinkusieji domėjosi disidentine Lietuvos kova, Sąjūdžiu, klausinėjo apie Lietuvos intelektualų
vaidmenį sovietinės okupacijos laikais. Į antrąjį pristatymą susirinko apie 30 lietuvių ir italų klausytojų,
kurie domėjosi Centro veikla, leidiniais, partizaniniu judėjimu, tremtimis, tinklapiu www.kgbveikla.lt,
nacių okupacijos periodu, holokausto istorija Lietuvoje.

Balandžio 5 d. istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune pristatyta knyga „Lietuvos
žvalgyba XX. a. viduryje ir antrojoje pusėje“.
Birželio 21 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos Mažojoje salėje pristatyta knyga
„Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“.

38

VII. CENTRO VEIKLOS SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje filmavo interviu ir kt. – 43 kartus, svarbesnieji:
Latvian Independent TV,
TV kanalo „Newsy“ JAV žurnalistai,
Gruzijos nacionalinio transliuotojo 1-ojo kanalo žurnalistai,
Prancūzijos TV kanalas „France5“,
Latvijos BBC kanalas (istoriko A. Rukšėno interviu),
Vatikano televizijos TV2000 žurnalistas,
Vokietijos televizija „German TV“,
Deutsche Welle žurnalistas,
Vatikano radijo bendradarbė Dalia Žemaitytė kartu su Italijos nacionalinės televizijos RAI žinių
laidos TG1 žurnalistų komanda filmavo reportažą apie Okupacijų ir laisvės kovų muziejų),
Lenkijos televizija TVP (interviu su Centro generaline direktore T. B. Burauskaite Vatikano
televizijos TV2000 reportažas apie Popiežiaus Pranciškaus vizitą,
Italijos nacionalinė televizija RAI reportažas apie Popiežiaus Pranciškaus vizitą,
„TV Europa ir partneriai“ laidų ciklui „100 metų propagandos“ (interviu su Centro GRT
departamento direktoriumi dr. Arūnu Bubniu.),
Nacionalinės Italijos televizijos RAI (interviu su Centro vyriausiąja istorike Kristina Burinskaite),
Rumunijos valstybinė televizija.
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VIII. PRIEDAI

CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2018 m.
Centras programos „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“
vykdymui 2018 metais gavo ir panaudojo 2 442 030,40 EUR iš Valstybės iždo, iš jų:
– 2 170 328,98 EUR valstybės biudžeto lėšų asignavimų iš patvirtintos 2 173 000,00 EUR 2018 m.
išlaidų sąmatos (t. y. 222 699,01 EUR daugiau nei 2017 m.);
– 271 701,42 EUR specialiųjų pajamų įmokų lėšų iš patvirtintos 349 900,00 EUR 2018 m. išlaidų
sąmatos (t. y. 26 114,95 EUR daugiau nei 2018 m.):
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Reikalingas
metinis DU
fondas EUR

Papildomai
reikalinga
suma metas,
EUR

A1

4

6,8

1 176,40

57 031,87

8,3

1 435,90

68 923,20

69 612,43

12 580,56

Vyriausiasis
istorikas

A1

10

5

865,00

104 838,00

8

1 384,00

166 080,00

167 740,80

62 902,80

Istorikas,
archyvų
analitikas
muziejininkas,
edukologas

A1

13

4,1

709,30

111 757,31

7

1 211,00

188 916,00

190 805,16

79 047,85

Vyresnysis
istorikas

A1

4

4

692,00

33 548,16

6

1 038,00

49 824,00

50 322,24

16 774,08

A2

4

5,9

1 020,70

52 576,26

9

1 557,00

79 407,00

80 201,07

27 624,81

A2

10

4,1

709,30

85 967,16

5,8

1 003,40

120 408,00

121 612,08

35 644,92

A2

16

3,9

674,70

130 837,82

4,9

847,70

162 758,40

164 385,98

33 548,16

B

5

3,8

657,40

39 838,44

4,7

813,10

48 786,00

49 273,86

9 435,42

B

12

3,6

622,80

90 580,03

4,1

709,30

102 139,20

103 160,59

12 580,56

7 127,60

706 975,05

9 999,40

987 241,80

997 114,22

290 139,17

Pareigybės pavadinimas

Specialiosios
srities skyriaus
vedėjas
Mokslų daktaras
Vyriausiasis
specialistas

Vyresnysis
specialistas

Istorikas,
muziejininkas

Vyriausiasis
specialistas

Informacinių
technologijų
specialistas

Vyriausiasis
specialistas

Istorikas,
muziejininkas

7.

Vyresnysis
specialistas

8.

Vyriausiasis
specialistas

9

Reikalingas
metinis DU
fondas, EUR

6.

Siektina
mėnesio alga
1-o specialisto

5.

Siektinas
Pastoviosios
dalies
specialisto
koeficientas

4.

Faktinis
metinis DU
fondas

3.

1-o darb.
Mėnesinė
pareiginė alga,
Eur

2.

Pastoviosios
daies
koeficientas
(vidutinis)

1.

Pinigų
skaičius
paareigybei

Eil.
Nr.

Pareigybės
lygis

6 lentelė. Specialiosios srities dirbantieji pagal darbo sutartis

Vyresnysis
specialistas

Istorikas,
muziejininkas,
edukologas
archyvaras
Archyvų
analitikas,
muziejaus fondų
specialistas
Archyvų
analitikas,
muziejaus fondų
specialistas
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7 lentelė.Centro 2018 m. išlaidos

Išlaidų pavadinimas

Suma

IŠLAIDOS IŠ VISO (I + II + III)

2 465 726,05

I. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

1 518 531,63

I.1. Darbo užmokestis:
I.1.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas
I.1.2. Specialiųjų tyrimų skyrius
I.1.3. Memorialinis departamentas:
I.1.3.1. Memorialinio meno ir ekspertizės bei Atminimo programų sk.
I.1.3.2. Okupacijų ir laisvės kovų muziejujus
I.1.3.3. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
I.1.4. Leidybos skyrius
I.1.5. Kiti padaliniai (bendrosios funkcijos):
I.1.5.1. Informacinių sistemų priežiūros skyrius
I.1.5.2. Direkcija
I.1.5.3. Sekretoriatas
I.1.5.4. Teisės ir personalo administravimo skyrius
I.1.5.5. Apskaitos skyrius
I.1.5.6. Ūkio skyrius

1 163 872,18
207 770,41
171 066,80
428 005,41
154 150,24
207 259,08
66 596,09
44 146,85
312 882,71
61 742,52
56 417,60
46 411,92
31 727,03
43 736,98
72 846,66

I.2. Socialinio draudimo įmokos

354 659,45

II. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

403 103,51

II.1. Darbdavių socialinė parama (Vienkartinės materialinės pašalpos teisės aktų numatytais atvejais)

4 440,32

II.2. Kvalifikacijos kėlimas

7 447,66

II.3. Komandiruočių išlaidos

24 461,52

II.4. Transporto išlaikymas:

21 600,00

II.4.1. Degalų įsigijimas

6 715,57

II.4.2. Kompensacijos už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms

5 886,69

II.4.3. Automobilių remonto paslaugos bei autodalių įsigijimas

4 090,36

II.4.4. Automobilių parkavimo paslaugos (stovėjimo vietų, saugojimo)

3 823,00

II.4.5. Kitos transporto priežiūros paslaugos (draudimo, plovimo ir pan.)

1 084,38

II.5. Ryšių paslaugos:

14 400,00

II.5.1. Interneto paslaugos

8 764,89

II.5.2. Ryšių paslaugos (stacionaraus – 1.985,20 EUR; judriojo – 888,36 EUR)

2 873,56

II.5.3. Pašto paslaugos

1 894,54

II.5.4. Judriojo telefonų aparatų įsigijimas

867,01

Išlaidų pavadinimas

Suma

II.6. Komunalinės paslaugos:

90 000,00

II.6.1. Šildymas

42 333,46

II.6.2. Elektros energija

42 472,29

II.6.3. Vandentiekis ir kanalizacija

2 551,53

II.6.4. Atliekų tvarkymo sąnaudos

2 642,72

II.7. Turto nuomos išlaidos

33 922,94

7.1. Atlygis ir draudimo sąnaudos VĮ „Turto bankas“

28 738,94

7.2. Sandėlio nuoma muziejaus poreikiams

5 184,00

II.8. Ilgalaikio materialiojo turto (pastatų, aparatūros) einamasis remontas:

111 569,70

8.1. Įstaigos įrengimų, įtaisų, aparatūros profilaktiniai ir remonto darbai

1 400,85

8.2. Pastato Gedimino 40/1 langų gamybos ir keitimo darbai

87 964,94

8.3. TMK konferencijų salės, laiptinės, sanitarinių mazgų remontas (Oficina)

8 991,13

8.4. Tuskulėnų parko lauko laiptų remontas

8 695,85

8.5. Patalpų Aukų 2 ir Gedimino pr. 40/1 remonto darbai

4 516,93

II.9. Kitos paslaugos ir prekės:
710 945,65
9.1. Prekių įsigijimo išlaidos (kanceliarinių ir ūkinių prekių, dailininkų reikmenų, baldų ir
kito inventoriaus įsigijimas)
50 134,38
9.2. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:
9.2.1. interneto svetainių talpinimo, serverių nuomos ir pan. išlaidos

14 625,42
986,57

9.2.2. portalų atakų prevencijos sistemos administravimas, kai serveryje saugomi 2 portalai 496,32
9.2.3. Tuskulėnų memorialinio komplekso naujos interneto svetainės dizaino sukūrimas

6 875,00

9.2.4. programinės įrangos licencijų termino pratęsimas metams

1 237,83

9.2.5. interneto svetainių www.lietuviaisibire ir www.kgbveikla.lt turinio valdymo sistemos
klaidų taisymo paslauga
740,00
9.2.6. programavimo ir konsultavimo paslaugos
9.2.7. įvairios kompiuterinės įrangos atnaujinimui skirtos prekės ir remonto darbai

600,00
2 839,70

9.2.8. LGGRTC bibliotekos duomenų bazės programavimo darbai

850,00

9.3. Kitos bendrosios ūkinės ir veiklos paslaugos:

65 812,39

9.3.1. Bendros centro ūkinės išlaidos:

55 918,32

9.3.1.1. Tuskulėnų rimties memorialinio komplekso parko teritorijos priežiūra

27 008,90

9.3.1.2. Tuskulėnų rimties parko teritorijos apsauga

5 299,80

9.3.1.3. Centro patalpų stebėjimo ir reagavimo paslaugos
9.3.1.4. Įvairios patalpų priežiūros paslaugos (kanalizacijos, elektros, kondicionavimo
sistemų gedimų likvidavimas ir profilaktika, langų valymas, kasmetinė statinių apžiūra,
įžeminimo varžų matavimas, gesintuvų keitimas, latakų valymas ir pan.)

5 824,79

9.3.1.5. Okupacijų muziejaus KGB Vyskupų kameros pertvarkymo darbai

5 858,82

6 512,20
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Išlaidų pavadinimas
9.3.1.6. Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus iškabų keitimas

Suma
1 533,07

9.3.1.7. Buhalterinės apskaitos ir darbo užmokesčio programų „Stekas“ aptarnavimas
1 393,92
9.3.1.8. Įvairios ūkinės paslaugos ir darbai centro padalinių užsakymu; kitos smulkios ūkinės
išlaidos
2 486,82
9.3.2. Bendrosios centro veiklos išlaidos:

9 894,07

9.3.2.1. išlaidos renginiams ir atmintinoms datoms bei sukaktims

2 320,88

9.3.2.2. vertimų paslaugos
9.3.2.3. Centro kalendorių ir atvirukų gamyba

1 621,49

9.3.2.4. Asmens duomenų saugumo auditas

1 000,00

9.3.2.5. Teisinės paslaugos

900,00

9.3.2.6. Laikraščių ir žurnalų, teisės aktų naujienų prenumerata 2019 m.

727,68

9.3.2.7. Viešinimo paslaugos

605,00

9.3.2.8. Įvairios kitos smulkios veiklos išlaidos

1 630,02

9.4. Reprezentacinės išlaidos:
9.4.1. Memorialinio ženklo represuotiems Ministrų kabineto nariams atidarymo iškilmių,
parodų atidarymo dalyvių vaišinimas
9.4.2. kitos reprezentacinės išlaidos (darbo pasitarimams, svečių ir užsienio delegacijų
priėmimui ir pan.)

6 546,73:

9.5. Struktūrinių padalinių veiklos išlaidos:

265 984,59:

9.5.1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas:

17 047,30

9.5.1.1. mokslo tiriamųjų programų darbų išlaidos (pagal autorines bei paslaugų sutartis)

7 310,38

1 089,00

3 282,27
3 264,46

9.5.1.2. tarptautinės konferencijos „Sovietinės pokario deportacijos“ organizavimo išlaidos 5 100,26
9.5.1.3. archyvinių dokumentų kopijavimo išlaidos (Lietuvos ypatingasis archyvas)
4 270,65
9.5.1.4. kitos smulkios departamento išlaidos (vertimai, archyvinių dokumentų kopijavimas,
kt. smulkios išlaidos)
366,01
9.5.2. Specialiųjų tyrimų skyrius:

2 141,25

9.5.2.1. Nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimų spauda 2500 vnt

1 966,25

9.5.2.2. Skelbimų spausdinimas „Tremtinyje“

175,00

9.5.3. Leidybos skyrius:

62 634,29

9.5.3.1. Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“

2 964,24

9.5.3.2. Nuotraukų albumas „Lietuvos partizanai 1944–1986“

1 647,22

9.5.3.3. Knygos „Laisvųjų testamentai“ spauda

2 387,10

9.5.3.4. Rūtos Vėliūtės knygos „Partizanai. [N 16]“ pataisyta 2-a laida

3 407,25

9.5.3.5. Leidinys „Tremties vietos Buriatijoje“

8 286,48

9.5.3.6. „Adolfas Ramanauskas-Vanagas: Daugel krito sūnų“ spauda lietuvių kalba

2 514,63

9.5.3.7. „Adolfas Ramanauskas-Vanagas: Daugel krito sūnų“ vertimas ir spauda anglų kalba 19 791,65
9.5.3.8. Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ rašinių
ir piešinių rinktinė „Vardan Lietuvos“
4 142,00
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Išlaidų pavadinimas

Suma

9.5.3.9. Mingailės Jurkutės knygos rankraščio „JAV žvalgyba vakarinėje SSRS teritorijoje:
veikla, tikslai ir rezultatai“ rengimas spaudai
4 257,75
9.5.3.10. Vladislav Ogorkov knyga „Mano draugas Lapinskas“

3 120,03

Kartotiniai leidiniai:
9.5.3.11. Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio pataisyta 5-a laida

2 209,98

9.5.3.12. Brošiūra „The Real History of Lithuania in 20th Century“

2 704,16

9.5.3.13. „The museum of genocide victims“ spauda

2 071,00

9.5.3.14. Brošiūra „Kaunas Ghetto 1941–1944“

1 286,19

9.5.3.15. Brošiūra „Vilnius Ghetto 1941–1943“
9.5.3.16. Kitos su leidyba susiję išlaidos (dalyvavimo knygų mugėse paslaugos, leidėjų
asociacijos nario mokestis, reklamos išlaidos ir pan.)

872,00

9.5.4. Memorialinis departamentas:
9.5.4.1. Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus veikla:

184 161,75:
114 298,54:

9.5.4.1.1. Tipinių atminimo ženklų ir lentų gamyba bei pastatymas

12 030,06

9.5.4.1.2. Informacinių stendų gamyba ir pastatymas

5 265,92

972,61

9.5.4.1.3. Rodyklių gamyba ir pastatymas
1 584,76
9.5.4.1.4. Istorikų, rengusių istorinius tekstus stendams, atlyginimas (su darbdavio socialinio
draudimo įmokomis) (Projektas „Holokausto aukų vardai gyvi“ pagal sutartį su LRV)
3 464,25
9.5.4.1.5. Memorialinių ženklų projektavimo darbai
3 025,00
9.5.4.1.6. Memorialinio ženklo Skausmo kalnelyje Veiveriuose (Prienų r.) palaidotų
partizanų atminimui gamyba
1 933,82
9.5.4.1.7. Paminklo (memorialinio ženklo) LKKS akto signatarams pagaminimas iš granito 26 033,88
9.5.4.1.8. Paminklo Lazdijų krašto partizanams Seirijuose gamyba ir pastatymas
25 000,78
9.5.4.1.9. Memorialinio ženklo (paminklo) Lietuvos Respublikos 1918–1940 Vyriausybių
nariams, sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose gamybai ir įrengimui Kaune 19 426,00
9.5.4.1.10. Paminklo (memorialinio ženklo) pagaminimas ir įrengimas Prienuose „Žiburio“
gimnazijos mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę (avansas)
15 000,37
9.5.4.1.11. Paminklo Adolfui Ramanauskui-Vanagui pagal J. Jagėlos projektą (užbaigimas ir
pakavimas pervežimui į JAV)
1 142,50
9.5.4.1.12. Kitos smulkios skyriaus išlaidos

391,20

9.5.4.2. Atminimo programų skyriaus veikla:
11 245,63:
9.5.4.2.1. Moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ organizavimo
išlaidos
4 258,72
9.5.4.2.2. Stendų, skirtų moksleivių piešiniams eksponuoti, rekonstrukcija

4 247,10

9.5.4.2.2. Suvenyrai su Centro simbolika, skirti moksleivių konkursams
2 133,23
9.5.4.2.2. Programos „Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir sąvado
sudarymas“ paslaugos (pagal autorines sutartis)
606,58
9.5.4.3. Archeologiniai ir kiti su jais susiję (istoriniai, antropologiniai, teismo ekspertų,
DNR) tyrimai:
28 434,90:
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Suma

9.5.4.3.1. Archeologinių tyrimų išlaidos pagal paslaugų sutartis

21 899,00

9.5.4.3.2. DNR išskyrimas iš kaulinio audinio

6 535,90

9.5.4.4. Kitos veiklos išlaidos:
6 394,67:
9.5.4.4.1. Adolfo Ramanausko-Vanago įamžinimo išlaidos (parodos atnaujinimo ir palaikų
perlaidojimui skirtos priemonės
2 644,67
9.5.4.4.2. Mokslinio dokumentinio filmo, skirto konferencijoms, seminarams, edukaciniams
renginiams, parodančio ir paaiškinančio visus Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų paieškos
ir tyrimų etapus, gamyba (avansinis mokėjimas 50 proc.)
3 750,00
9.5.4.5. Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus veikla:

18 308,22:

9.5.4.5.1. Ekspozicijų ir parodų rengimas

9 458,43

9.5.4.5.2. Suvenyrinių ženkliukų gamyba (avansinis mokėjimas 50 proc.)

4 356,00

9.5.4.5.3. Skrajučių bei lankstinukų spauda

1 802,90

9.5.4.5.4. Pažeistų eksponatų konservavimas bei restauravimas

1 746,00

9.5.4.5.5. Lietuvos muziejų asociacijos nario mokestis už 2019 m.

300,00

9.5.4.5.6. Kitos smulkios išlaidos

644,89

9.5.4.6. Tuskulėnų rimties parko memorialinis komplekso veikla:
9.5.4.6.1. Ekspozicijos „Projektas – homo sovietikus“ teksto ir jį lydinčios audiovizualinės
medžiagos aprobavimas
9.5.4.6.2. Ekspozicijos „Projektas – homo sovietikus“ audiovizualinės medžiagos paieška,
atranka, susisteminimas archyviniuose šaltiniuose, literatūroje ir asmeniniuose fonduose
9.5.4.6.3. Ekspozicijos „Projektas – homo sovietikus“ tekstų parengimas, interviu, skirtų
eksponatų aprašams transkripcijų parengimas ir vaizdinės medžiagos atranka ekspozicijos
sąvokų žodynui bei ekspozicinių salių monitoriams

5 479,79:

9.5.4.6.4. Edukacijos, renginių organizavimo ir pan. išlaidos

692,29

III. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

236 248,77

III.1. „Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimas“

196 000,00

III.2. Ilgalaikio turto įsigijimas iš viso:

40 248,77

2.1. Ūkinis inventorius:

2 991,12:

2.1.1. Dokumentų naikiklis

613,47

2.1.2. Spalvinis daugiafunkcinis kopijavimo aparatas

2 377,65

2.2. Kompiuterinė įranga:

18 946,36:

2.2.1. Kompiuteriai DELL Optiplex 3050MFF-11 kompl.

11 361,90

2.2.2. Tuskulėnų RP tinklo įranga 3 vnt

4 642,94

2.2.3. Tinklinė duomenų saugykla

2 941,52

2.3. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos:

12 491,29:

2.3.1. Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

10 856,12

2 000,00
2 000,00

787,50
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Išlaidų pavadinimas

Suma

2.3.2. Veeam licencijų pratęsimas 3 metams

1 635,17

Muziejinės vertybės: eksponatų įsigijimas (visoms ekspozicijoms)

5 820,00

Centro išlaidos iš viso (I+II+III)

2 465 726,05

SPECIALIOSIOS LĖŠOS 2018 M.
Centras 2018 m. į Valstybės Iždo sąskaitą įmokėjo 288 400,61 EUR gautų įplaukų už suteiktas paslaugas, o
atgal programos vykdymui atgavo ir išleido 271 701,42 EUR. Kadangi šios išlaidos įeina į aukščiau pateiktos
lentelės sudėtį, 8 lentelėje pateikiama įmokėtų specialiųjų pajamų įmokų suvestinė pagal rūšis.

8 lentelė (eurais)

Specialiųjų pajamų įmokų rūšis

2018 m. įmokos

Įmokėta įplaukų už parduotus Centro leidžiamus leidinius

33 505,98

Įmokėta įplaukų už suteiktas Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ir Tuskulėnų
rimties parko memorialinio komplekso paslaugas

254 894,63

Iš viso įmokėta specialiųjų pajamų įplaukų 2018 m.

288 400,61

Nepanaudotų spec. pajamų įmokų likutis 2018-12-31 d., iš viso:

79 100,11
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INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS ATLIKTI DARBAI
1. Identifikuoti Centro informacinių technologijų poreikiai ir inicijuoti pokyčiai:
1.1. patvirtintas įsakymu duomenų apsaugos pareigūnas ir sudaryta duomenų apsaugos darbo grupė;
1.2. atliktas Centro asmens duomenų tvarkymo būklės bei ES Reglamento 2016 / 679
reikalavimams atitikties vertinimas;
1.3. įdiegta dokumentų valdymo sistema „Kontora“, kuri suderinta su elektroninių pranešimų ir
dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinė sistema E. pristatymas.
2. Užtikrinama Centro valdomos elektroninės informacijos duomenų sauga, patvirtinta:
2.1. saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėsmi,
2.2. Centro informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planu,
2.3. informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklėmis.
3. Administruojamos Centro informacinės sistemos, duomenų bazės bei rinkmenos bei Įslaptintos
informacijos ryšių ir informacinė sistema.
4. Parengti, šifruoti ir perduoti Valstybinėms ligonių kasoms prie Sveikatos apsaugos ministerijos 6
duomenų sąrašai iš informacinių sistemų „Asmenys, nukentėję nuo okupacijų“ ir „Pasipriešinimo
okupacijoms dalyviai“.
5. Administruojami bei vystomi Centro interneto tinklalapiai www.tuskulenumemorialas.lt
www.genocid.lt, www.kgbdocuments.eu, www.kgbveikla.lt, www.lietuviaisibire.lt,
www.rememor.eu, www.orahis.eu.
6. Interneto tinklalapyje www.kgbveikla.lt viešinami dokumentai, liudijantys apie sovietinės
represinės įstaigos valstybės saugumo komiteto (rus. – KGB) veiklą Lietuvoje. Tinklapyje 2018 m.
patalpinta 538 nauji dokumentai.

Parengti sąrašai ir statistiniai duomenys, panaudojant Centro duomenų bazių rinkmenas:
1. 1953–1990 m. suimųjų žmonių sąrašas;
2. duomenys apie 1940–1953 m. išvežtus į Karagandos sr. Kazachijoje;
3. statistiniai skaičiavimai apie 1940 m. liepos mėn. suimtuosius;
4. duomenys apie 1941 m.suimtuosius ir išvežtus į Medvežjegorską, Karelija;
5. Vietinės rinktinės Lazdijų raj. Narių sąrašas;
6. sudarytas Raseinių krašto 1948 m. tremtinių sarašas;
7. rengiamam Partizanų vardyni sudarytas partizanų sąrašas, koreguotas žuvusiųjų sąrašas;
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8. paruoštas 1941 m.. represuotų į Altajaus kr. ir Jakutiją sąrašas;
9. duomenys apie 1940–41 m. represuotus dvasininkus;
10. duomenys apie Igarkoje (Krasnojarsko kr.) 1948 m. mirusius tremtinius;
11. žuvusių tremtinių Baškirijoje 1948 m. sąrašas;
12. Kanske (Krasnojarsko kr.) mirusių kalinių sąrašas .
Įrengta bibliotekos leidinių apskaitos programa, vykdoma techninė jos priežiūra

SEKRETORIATO VEIKLA
Parengtos pažymos apie Centro veiklos istoriją už 2011, 2012, 2013, 2014 metus.
Vykdyta Centro departamentų ir skyrių ketvirčių veiklos ataskaitų stebėsena, jos rezultatai pateikti
Centro generalinei direktorei ir svarstyti Centro tarybos posėdžiuose.
Organizavo Centro Tarybos posėdžius, sudarė posėdžių darbotvarkę, protokolavo posėdžių eigą.
Atlikta dokumentų vertės ekspertizė su Valstybės naujojo archyvo dokumentų valdymo priežiūros
skyriaus vedėja. Kai kuriems trumpai saugomiems dokumentams bus pakeistas saugojimo terminas.
Parengti 2018 metų Centro dokumentų 82 registrai i Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje
(toliau – EAIS)
Parengta 2019 metų registro sąrašas per EAIS sistemą.
Parengti ilgam saugojimui 2016 m. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašo Nr. 2
dokumentai (17 bylų – 631 l.).
Atlikta į Centro archyvą 2016 m. perduotų nuolat saugoti dokumentų vertės ekspertizė – 21 bylų,
2092 lapų
Į ESIS suvesta ir suderinta su VNA 487 byos Asmenų, išvežtų į Vokietiją ir Austriją priverstiniams
darbams.
Priėmti į Centro archyvą 664 dokumentai (bylas) iš Centro padalinių ir užtikrintas atitinkamas jų
saugojimas.
Išduota tarnybiniam naudojimui 1169 vnt. tarnybinio naudojimo dokumentų (bylų) saugomų
saugyklos fonduose
Pagal suderintą 2017 metų Dokumentacijos planą formuotos Įslaptintų dokumentų bylos.
Nuolatos pildomas dokumentų saugyklos mikroklimato parametrų fiksavimo žurnalą (9 kameros –
1388 įrašai pagal prietaisų rodmenis).
Centro archyvo saugyklose saugoma virš 100 000 vnt. bylų
Gauta ir užregistruota – 2121 raštai;
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Išsiųsta ir užregistruota – 810 raštų;
„Pagal pašto išsiutimo taisykles“ – išsiųsta 900 paprastų laiškų ir 65 registruotų.

ŪKIO PADALINIŲ VEIKLA
Centrui priklausančių pastatų: Didžioji g.17/1, Aukų g. 2A, Gedimino pr. 40, Tuskulėnų rimties
parko memorialinio komplekso pastatus (oficiną, dvaro rūmus, F.Valickio vilą, koplyčią-kolumbariumą,
Šv. Teresės koplytėlę, parką), Vytauto pr. 46, Kaune apsauga, priežiūra, eksploatacija.
Organizuotos langų pagaminimo / keitimo Gedimino pr. 40 ir Aukų g. 2A procedūros – projekto
derinimas su KPD, viešieji pirkimai, darbų laiko derinimas su saugos firma ,,Ekskomisarų biuru“;
Atlikti valstybės investicinio projekto ,,Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso
ekspozicijos įrengimas“ įgyvendinimo baigiamojo etapo ,,Projektas – homo sovieticus“ darbai. Parengta
ir suderinta panaudos sutartį su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga dėl pastato Vytauto pr. 46,
Kaune, organizavo jų priėmimą, registravimo klausimus, būsimos ekspozicijos vizijos parengimą Centro
darbuotojų darbo vietų įrengimas ir materialinis aprūpinimas.
Parengtos Centro ir Lietuvos ypatingojo archyvo patalpų Gedimino pr. 40 perdavimą VĮ ,,Turto
bankas“ sutartys, suderinti bendrų patalpų su LYA priežiūros, atsiskaitymų už komunalines paslaugas
klausimai .
Visi Centro padalinių paraiškose užfiksuoti poreikiai 2018 metais buvo patenkinti. Visos prekės
buvo perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis Centro viešųjų supaprastintų
pirkimų taisyklėmis Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nupirktas daugiafunkcinis spalvotas kopijavimo
aparatas už 2, 37 t. € ir dokumentų naikiklis už 613 €, biuro kėdės.
Per 2018 metus užregistruoti 371 mažos vertės viešasis pirkimas už beveik 460 tūkst. eurų.
Centro generalinės direktorės 2018-02-19 įsakymu Nr. 1V-17 buvo patvirtintos naujos viešųjų pirkimų
vykdymo taisyklės, parengtos vadovaujantis nauju Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos
2017-06-28 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.
Dalį pirkimų sudaro ilgalaikės sutartys
Transporto priemonių panaudojimas
Iš viso Centro automobiliai 2018-ais metais nuvažiavo 64060 km (2017 metais – 73720 km.) ir
sunaudojo 5876,65 ltr. degalų (2017 metais – 6795,85 ltr.). Iš UAB „Fleet Union“ pirkta 5830,68 Ltr AI95 benzino ir tam išleista 64060 € (2016 metais – 6380,09 €). Seno automobilio Škoda Fabia valst. Nr.
AGB260 kuro suvartojimas pradėjo viršyti nustatytą normą.
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Automobilių rida per 2018 metus:
Automobilis

CBU882

GZK069

AGB260

Rida (km)

15170

31100

17790

Centro automobiliai remontuojami UAB „Tanagra“ per ataskaitinį laikotarpį remontui skirta
4090,36 € (2017 metais – 2840 €) – Remonto išlaidos didėja dėl to, kad du automobiliai yra įsigyti 2004
ir 2006 metais – automobiliai eksploatuojami 12–14 metų.
Centro automobilių parkavimui išleista 3823 € (2016 metais – 2723 €), Automobilių draudimui,
plovimui ir kitoms paslaugoms išleista 1084 € (2016 metais – 1194 €).

Bibliotekos veikla
Pagrindinis bibliotekos uždavinys – komplektuoti ir propaguoti spaudinius genocido ir rezistencijos
tematika, pagal galimybes aprūpinti Centro darbuotojus darbui reikalinga literatūra, rinkti ir sisteminti
bibliografiją genocido ir rezistencijos tematika, aptarnauti skaitytojus.
Bibliotekos fondai nuolat pildomi Centro išleistais, dovanotais leidiniais ir įsigyjami nauji,
reikalingi darbui.
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
Suteikta informacijų
Aptarnauta skaitytojų
Lankytojai
Suvesta spaudinių į kompiuterį pagal
tematiką
Suinventorinta knygų
Suindeksuota knygų
Susegta laikraščių komplektų
Nurašyta nenaudojamų spaudinių
Atlikta teminė leidinių atranka darbuotojųskaitytojų pageidavimu

75
200
290
33
6
100
350
400
7000
180
200
40
642
80
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