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ĮVADAS
2005 metų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) darbo ataskaitos
struktūra analogiška ankstesniais metais rengtų ataskaitų struktūrai – pagal atitinkamas programas
vykdančius padalinius, t. y. tiriamosios programos (Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas),
memorialinės-atminties įamžinimo programos (Memorialinis departamentas, Genocido aukų muziejus,
Leidybos skyrius) bei taikomosios programos (Specialiųjų tyrimų skyrius, Pasipriešinimo dalyvių
(rezistentų) teisių komisija, Centrinė prašymų priėmimo įstaiga dėl kompensacijų gavimo iš Vokietijos fondo
„Atmintis, atsakomybė ir ateitis“). Taip pat ataskaitoje atsispindi Informacinių sistemų priežiūros skyriaus
bei Apskaitos skyriaus darbas. Ataskaitą papildo 5 priedai, kuriuose detaliai pateikiama informacija apie
programų vykdymo proceso struktūrą ir sandarą. Taip pateikta medžiaga leidžia susidaryti vaizdą apie darbo
veiksmingumą, lėšų panaudojimo tikslingumą, o svarbiausia – apie funkcijų, numatytų LGGRTC įstatyme,
vykdymo visumą.
Kaip matyti iš pateiktos ataskaitos, pagrindinis LGGRTC darbo principas – siekti kuo platesnės
informacijos, tiek apie LGGRTC bei jo veiklą, tiek apie vykdomus tyrimus bei projektus, sklaidos. Šia
kryptimi nuosekliai dirbta ir 2005 metais. Čia galima pabrėžti naują, parengtą ir įgyvendintą, LGGRTC
interneto portalą, kuris leidžia lengviau rasti reikiamą informaciją. Tai ypač susiję su jaunais žmonėmis,
kurie, mūsų duomenimis, gana dažnai naršo mūsų portale. Taip pat galima minėti parodą „Karas po karo“,
parengtą Genocido aukų muziejaus specialistų. Ši paroda keliauja ne tik per Lietuvą. Ji parodyta Danijoje,
JAV (Čikagoje ir Vašingtone), Lenkijoje (Punske ir Seinuose), Ukrainoje (Lvove). Tariamasi dėl parodos
eksponavimo Armėnijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Latvijoje ir Vengrijoje. Kartu su paroda
Lietuvoje rengiamos LGGRTC išleistų leidinių parodos, komplektai dovanojami muziejams bei
bibliotekoms.
Labai svarbus 2005 metais kartu su Žinių radiju vykdytas (ir tęsiamas 2006 metais) projektas „Laisvės
kryžkelės“. Tai kiekvieną sekmadienį transliuojamos pusvalandžio trukmės laidos, kuriose pasakojama apie
XX a. Lietuvos istoriją. 2006 metais į projektą įsitraukė interneto portalas „Bernardinai“, kuriame
skelbiamos 2005 metais transliuotos laidos. Sprendžiant iš atsiliepimų, projektas pavykęs, juo domimasi, o
tai ir buvo svarbiausia jo užduotis.
Šioje ataskaitoje gana išsamiai pristatytas Leidybos skyriaus darbas, kuris atspindi bene svarbiausią
informacijos sklaidos rezultatą (pabrėžtinas kolektyvinės monografijos „Lietuva 1940–1990: okupuotos
Lietuvos istorija“ parengimas ir išleidimas).
Svarbu atkreipti dėmesį į padėtį, kuri susiklostė, priėmus naują Archyvų ir dokumentų įstatymą. Pagal jį
LGGRTC darbuotojai, mokslininkai, dirbantys pagal LGGRTC tyrimo programas, nekliudomi gali naudotis
Ypatingojo archyvo dokumentais. Tačiau įstatyme niekaip neaptariamas dokumentų ir duomenų, kurie
neišvengiamai atsispindi tyrimų rezultatuose, publikavimas. Tai ne vienintelė problema, susijusi su minėtu
įstatymu. Jau dabar akivaizdu, kad ypač Ypatingojo archyvo dokumentais nebegali naudotis studentai,
rengiantys bakalauro ir magistro darbus. Tai reiškia ne ką kita, kaip ženklą nesirinkti tyrimams tokių temų,
kurias nagrinėjant gali kilti problemų dėl šaltinių. Situacija kreipiama taip, kad po keliolikos metų
naujausiosios Lietuvos istorijos tyrimus gali ištikti visiškas sąstingis (jau dabar gana sunku rasti šioje srityje
profesionaliai dirbančių mokslininkų).
Tai galima vertinti kaip trukdymą vykdyti Lietuvos okupacijų istorijos tyrimus, o tai prieštarauja
LGGRTC įstatymo dvasiai ir raidei. Kitaip tariant, LGGRTC funkcijų vykdymas priklauso ne tik nuo mūsų,
bet – kaip rodo gyvenimas – ir nuo išorinių veiksnių.
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GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS

ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMŲ SKYRIUS
Pagal įstatymą tyrimų objektas yra:
Lietuvos Respublikos teritorijoje 1939–1991 m. veikusios okupacinės institucijos, partijos, organizacijos
ir grupuotės, propagavusios nusikalstamą žmoniškumui ideologiją, planavusios, vykdžiusios ar dalyvavusios
vykdant nusikaltimus žmoniškumui, genocidą ir karo nusikaltimus, persekiojusios Lietuvos gyventojus.
Taip pat tiriami nusikaltimų žmoniškumui, genocido ir karo nusikaltimų padariniai Lietuvos visuomenei
bei pasipriešinimo okupaciniams režimams, kovos už Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą procesai.

TIRIAMOSIOS PROGRAMOS IR JŲ VYKDYMAS

XX a. antrosios pusės Lietuvos istorija ir jos vertinimai iki šiol sukelia įvairių diskusijų dėl glaudaus
sąryšio su dabartimi. Todėl vykdant įstatymu apibrėžtas funkcijas didžiausias dėmesys buvo skiriamas
mokslinio tyrimo programų rezultatų skelbimui mokslinėse publikacijose ir konferencijų pranešimuose arba
dalyvaujant edukacinėse programose. 2005 m. pradėta vykdyti parengta mokslinio tyrimo programa „KGB
Lietuvoje“.
Istorinių tyrimo programų skyrius (tiriamąjį darbą departamente dirbo 5 etatiniai darbuotojai (iš jų trys
po 0,5 etato) ir 6 – pagal terminuotas autorines sutartis), skelbdamas tyrimų rezultatus, informacinę medžiagą
bei dokumentus parengė ar paskelbė 20 (2003 – 17, 2004 m. – 14) straipsnių, 1 dokumentų rinkinį, 1
kolektyvinę monografiją, 1 kartografinio darbo tekstinę dalį, periodinio žurnalo „GENOCIDAS IR
REZISTENCIJA“ du numerius (juose paskelbti 9 straipsniai ir 4 publikacijos, iš viso – 355 psl. arba 22,75
sp. l.).
Po Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo fondą finansuoto universitetinį išsilavinimą
turinčių jaunųjų specialistų įsidarbinimo programos buvo įdarbinti 2 jauni specialistai.
Kiekvienoje mokslinio tyrimo programoje buvo stengiamasi įgyvendinti kelis tikslus: vykdyti tyrimus ir
juos skelbti, organizuoti mokslines konferencijas ir skelbti jų rezultatus LGGRTC periodiniame leidinyje,
tyrimų rezultatus paviešinti dalyvaujant tarptautinėse ir Lietuvos akademinių institucijų konferencijose,
dalyvauti edukaciniuose projektuose, recenzuoti tyrimams aktualius mokslinius darbus.
– Vykdant programos „Pirmoji sovietinė ir nacistinė okupacija. Antisovietinė ir antinacinė rezistencija
1940 – 1944 m.“ temas „Holokaustas Lietuvoje“, „Karinės ir policinės formuotės Lietuvoje nacių okupacijos
metais“ parengti 5 straipsniai ir publikacijos, dalyvauta Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti seminare ir edukaciniame projekte, dalyvauta 1 tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje, parengta 1 recenzija.
– Vykdant programą „Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje 1944–1953 m.“ parengta 1
straipsnis ir monografijos „LKP IR JOS RYŠIAI SU ČEKISTAIS“ priedai (30 psl.).
– Programoje „Lietuvos rusifikacija ir sovietizacija. Religinės sąmonės slopinimas“ tema – „Kultūrinio
gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990 m. ir jo pasekmės“– parengti 5 straipsniai ir suredaguotas bei
galutinai spaudai parengtas ir išleistas dokumentų rinkinys „LIETUVOS KULTŪRA SOVIETINĖS
IDEOLOGIJOS NELAISVĖJE (1940–1990)“, rengta 1 paroda, dalyvauta 1 tarptautinėje ir 1 respublikinėje
konferencijoje, parengta 1 recenzija.
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– Vykdant programą „Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose“ parengtas 1 straipsnis ir 3 publikacijos,
dalyvauta 3 mokslinėse konferencijose, parengta 1 recenzija.
– Vykdant mokslinio tyrimo programą „KGB Lietuvoje“ parengti 2 straipsniai, 1 recenzija ir tęsiamas
„KGB LIETUVOJE. DOKUMENTŲ RINKINYS“ sudarymo darbas.
– Vykdant programą „Antisovietinis pasipriešinimas 6–9 dešimtmečiuose“ parengti 4 memuariniai
straipsniai.
– Vykdant mokslinio tyrimo programą „Sovietinė armija Lietuvoje“ buvo parengti 2 straipsniai.
– Vykdant mokslinio tyrimo programą „Lietuvos visuomenė 1940–1941 metais. Tautinė savimonė ir jos
naikinimas“ parengtas 1 straipsnis (1,0 a. l.), darbas nutrauktas darbuotoją paskyrus vykdyti kitą programą.
– Vykdant programą „Lietuvos istorija 1940–1990 m.“ atlikta paskutinė redakcija ir galutinai atrinktos
iliustracijos iš Lietuvos Nacionalinio muziejaus fondų ir išleista kolektyvinė monografija „LIETUVA 1940–
1990 “ (702 psl.).
– Skatinant studentų tiriamąjį darbą paskelbtos 2 Vilniaus universiteto studentų studijos.
– Sudarant lietuviškos ginkluotosios rezistencijos 1944–1965 m. karinių struktūrų ir karinių veiksmų
Atlasą, kurį būtų galima panaudoti istorinei edukacijai, baigiama tekstinė dalis ir patikslinti žuvusių
pasipriešinimo dalyvių anketiniai duomenys (skaičius padidėjo nuo 3200 iki 3950). Rengti Vytauto,
Didžiosios Kovos ir Algimanto apygardose vykusių kautynių aprašai ir tekstinė dalis perduota
kartografiniam darbui atlikti.

TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Buvo vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas organizuojant visuomenei aktualias konferencijas ir
kitus renginius. Skyriaus darbuotojai 2005 m. vykdė baigiamuosius monografijų, dokumentų rinkinių ir
kolektyvinių studijų darbus, tuo pat metu dalyvavo seminaruose ir konferencijose. Buvo dalyvauta 16
konferencijų ir seminarų (2004 m. – 6), kuriuose 5 darbuotojai perskaitė 17 pranešimų (2004 – 7).
Dalyvauta: Kopenhagoje tarptautinėje konferencijoje „Coming to terms with history: building mutual
confidence and cooperation in the Baltic Sea Region“, Maskvoje tarptautinėje konferencijoje „Karas.
Skirtinga atmintis“, Bremeno Universiteto Vidurio Europos studijų centro tarptautinėje konferencijoje
„Politics with History and Collective Memory in Public Discourses in East Central Europe“. Dalyvauta
Lietuvos akademinių ir kitų institucijų rengtose konferencijose: VU Skandinavistikos katedros tarptautinėje
konferencijoje „Resistance and Rhetoric of Resistance“; Vytauto Didžiojo karo muziejaus konferencijoje
„Antrasis pasaulinis karas ir Lietuva“; Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir B’nai B’rith International seminare „Holokaustas Lietuvoje: mokymasis
ir mokymas“; VDU Lietuvių išeivijos instituto konferencijoje „Politinė mintis emigracijoje 1945–1990 m.“;
XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume.
Dalyvauta ir visuomeninių organizacijų organizuotose konferencijose bei seminaruose: „Į laisvę fondo“
XIV istorinių ir politinių studijų savaitėje Lietuvoje; Lietuvos istorikų suvažiavime; Lietuvos krikščionių
demokratų partijos organizuotose konferencijose, skirtose prelato M. Krupavičiaus atminimui; Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio aps. skyriaus organizuotame seminare „Pasipriešinimo
istorija – tautinės savimonės ugdymui“; Tėvynės Sąjungos Krikščioniškųjų demokratų frakcijos ir Atlanto
sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) renginyje „Sovietinės nomenklatūros transformacija ir jos poveikis
politinių partijų organizacijoms bei viešosios valdžios institucijoms Lietuvoje“.
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Bendradarbiaujant su Valstybiniu pilietinio pasipriešinimo rengimo centru prie KAM, Tarptautine
komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti – buvo parengtos ir
perskaitytos kelios paskaitos.
Buvo tęsiamas ir plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas su Totalitarizmo pasekmių dokumentavimo
centru (Latvija) ir, Lenkijos Tautinės atminties institutu. Užmegzti ryšiai su Latvijos ekspertais,
skaičiuojančiais sovietmečiu patirtą žalą, Ukrainos tyrimo institucijų atstovais. Tarptautiniai ryšiai palaikomi
nuolat: keičiamasi informacija, dokumentine medžiaga, organizuojami bendri renginiai, palaikomi dalykiniai
kontaktai.

ATSAKYMAI VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS IR PRIVATIEMS ASMENIMS

Prireikus vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos (LR Seimo pirmininko pavaduotojo
A. Pekeliūno, VSD generalinio direktoriaus A. Pociaus ir užsienio reikalų ministro A. Valionio buvimo
SSRS Valstybės saugumo komiteto rezervo sąrašuose faktams ir aplinkybėms ištirti) atskirus pavedimus
specialiems didelės apimties atsakymams parengti buvo pasitelkta visa Istorinės paieškos darbo grupė. Buvo
parengti keli atsakymai Seimo laikinajai komisijai; Vyriausybei „Dėl ministro pirmininko pavedimo įvertinti
LR Seimo priimtą rezoliuciją „Dėl Katynės žudynių metinių“; dėl Mažosios Lietuvos gyventojų genocido
atmintinos dienos; Šiaulių m. VPK 1-ojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo
skyriui dėl specialisto išvados baudžiamojoje byloje; parengtas atsakymas LR Socialinės ir darbo apsaugos
ministerijai dėl 1939 m. Vilniaus žygių dalyvių statuso; LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkei;
Valstybės saugumo departamentui. Sumažėjo prašymų, susijusių su prievartinių stovyklų statuso nustatymu
(siekiant gauti Vokietijos kompensacijas). Užklausimų ir parengiamų raštų skaičius šiek tiek sumažėjo
(2001 m. – 90 atsakymų, 2002 m. – 111 atsakymų, 2003 m. – 71 atsakymas, 2004 m. – 83 atsakymai,
2005 m. – 69), bet padidėjo atsakymų skaičius, kuriems parengti atliekamas specialus ir netrumpalaikis
tyrimas. Taip pat smarkiai padaugėjo elektroniniu paštu gautų užklausimų ir atsakymų. Parengti 85
atsakymai (2003 m. – 35 atsakymai, 2004 m. – 84) į informacijos suteikimo prašymus elektroniniu paštu:
Lietuvos ambasadoms Lenkijoje ir Vokietijoje, Lundo universiteto doktorantui J. Ohman, Latvijos
totalitarizmo pasekmių dokumentavimo centrui, Latvijos istorikui A. Stranga, Lenkijos tautos atminties
institutui ir kt.

ISTORINĖS PAIEŠKOS GRUPĖS DARBAS

Skyriuje veikianti Istorinės paieškos grupė (3 nuolatiniai darbuotojai), išaugus darbo krūviui, dirbo
veiksmingai: rinko archyvinę medžiagą, reikalingą atsakyti į LR Seimo laikinosios komisijos užklausimus
(peržiūrėjus LYA 228 archyvines bylas sudarytas LSSR KGB mobilizacijos skyriaus rezervui priklausiusių
asmenų sąrašas), rengė archyvines ir istorines archyvines pažymas, reikalingas paminklinių vietų
projektavimui. Iš viso parengtos 34 archyvinės pažymos apie 446 rezistencijos dalyvius (2004 m. – 46,
2003 m. – 43, 2002 m. – 46, 2001 metais – 67), 4 archyvinės istorinės pažymos (2004 m. – 19, 2003 m. –
22, 2002 – 7, 2001 m. – 5) bei darbas sutelktas ties „Rezistencijos atlaso“ informacijos paieška ir analize.
Tikslinti anketiniai ir žuvimo datų duomenys apie 750 žuvusių partizanų (2004 m. – 2000, 2003 m. – 1200)
ir pereita į galutinio „Rezistencijos atlaso“ tekstinės dalies tikslinimo etapą (dar kartą tikslinti visi turimi
įrašai). Prieš atiduodant kartografuoti buvo redaguojama „Rezistencijos atlaso“ tekstinė dalis.
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ARCHYVINIS VARDYNŲ SKYRIUS
15 metų Lietuvoje tiriami nusikaltimų žmoniškumui, genocido ir karo nusikaltimų padariniai Lietuvos
visuomenei. Vykdomų martirologinių tyrimų metu siekiama nustatyti sovietinio genocido ir teroro aukų
likimą. Iš žuvusių, ištremtų, įkalintų žmonių biografijų yra sudaromi aukų vardynai – „Lietuvos gyventojų
genocido“ (toliau – Vardyno) tomai. LGGRTC per pastaruosius 6 metus surinko ir patikslino informaciją bei
keturiose knygose paskelbė apie 113 tūkst. Lietuvos piliečių biogramų bei ateityje rengiasi paskelbti dar
100–120 tūkst. biografijų. Atlikti labai svarbūs 1944–1947 m. represuotų asmenų statistiniai tyrimai, kurie
leido, remiantis personalinėmis biogramomis, nustatyti itin svarbius duomenis, gerokai viršijančius buvusią
oficialią KGB archyvų statistiką, bei leido nustatyti kalinių ir tremtinių mirtingumo mastus. Pavyzdžiui,
1944–1947 m. Lietuvoje buvo suimta 48 950 asm. (arba penktadaliu daugiau negu rodė KGB statistika), iš
kurių Lietuvos kalėjimuose mirė ar buvo nužudyti 1826 , lageriuose mirė – 3984 asm. Taip pat nustatyta, kad
žuvo 8214 partizanų ir buvo nužudyti 2079 civiliai gyventojai. Nepavyko aptikti duomenų apie trečdalį arba
daugiau kaip 5 tūkst. žuvusių pasipriešinimo dalyvių. Nustatyta, kad iš 10 803 ištremtų asmenų (su KGB
archyvuose buvusia statistika sutapo 99,5 proc.) net 2557 žuvo tremties vietose.
1. VARDYNO III TOMO PARENGIMUI ATLIKTI DARBAI (dirbo 10 darbuotojų):
a) duomenų bazės formavimui įvesta duomenys iš baudž. bylų ir baudž. bylų kartotekos, tremties
bylų operatyvinių bylų, apklausos anketų apie 38 893 asm. (2004 m. – 8761 asm., 2003 m.– 25
053 asm.) ir darbas baigtas;
b) Vardyno II t. 1–3 kn. papildymai ir korektūra duomenų bazėje: 3331 asm. iš apklausos anketų ir
archyvinių bylų;
c) parengtos sušaudytų 1941 m. 630 asm. biogramos ir surinkta 465 nuotraukos.
2. SURINKTA IR PARENGTA INFORMACIJA VARDYNO III TOMO DUOMENŲ BAZEI IŠ
LIETUVOS YPATINGOJO ARCHYVO (dirbo 6 darbuotojai): iš 2340 bylų (2004 m. – 2185, 2003 m. –
2150 bylų) surinkti duomenys ir užpildytos 8575 anketos (2004 m.– 3895, 2003 m. –7085) bei 943 kortelės
partizanams.
3. NAUJOS INFORMACIJOS ANALIZĖ IR SISTEMINIMAS (dirbo 4 darbuotojai):
a) iš žmonių laiškų – 345 šeimos (2004 m. – 196, 2003 m. – 895);
b) iš publikacijų – 3408 (2004 m.– 250);
c) iš apklausos anketų – 7074 (2004 m. – 9213, 2003 m. – 9777);
d) partizanų katalogas – 8001 (2004 m. – 8862).
4. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE (B. Burauskaitė):
a) 2005 m. birželio 14 d. Raseiniuose vykusioje konferencijoje skaitytas pranešimas „Raseinių r.
gyventojų aukos pirmosios sovietinės okupacijos metais“;
b) 2005 m. rugsėjo 9–11 d. Lenkijoje, Šv. Kryžiaus akademijoje vykusioje konferencijoje skaitytas
pranešimas „Sovietinės represijos Vidurio ir Rytų Europoje 1944–1956 m.“, parengtas straipsnis
jų leidiniui, 2 a. l.
5. PARENGTAS LIETUVOS „DISIDENTŲ VARDYNAS“ ir VARDYNO II TOMO 3-IOJI KNYGA
Atsižvelgiant į tai, kad vardyne jau pateikta daugiau kaip 50 proc. sovietinio teroro aukų biogramų,
„Genocido aukų vardyno“ darbai spartinami vienu metu rengiant III tomo dvi knygas.
Pridedama: 1 priedas (žr. psl. 32–42)
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MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS
Memorialinio departamento uždaviniai yra rinkti, kaupti sisteminti ir eksponuoti medžiagą apie Lietuvos
gyventojų genocido aukas ir rezistencijos dalyvius, pasipriešinimą okupaciniams režimams, partizaninį
judėjimą ir laisvės kovų dalyvius, organizuoti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimo įamžinimą.
Departamentas vykdo valstybinę „Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir asmenims,
represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams režimams, programą“.
Memorialinio departamento pagrindinės veiklos kryptys – informacinės teorinės bazės kūrimas,
atminimo įamžinimas bei informacijos sklaida, orientuota į jaunimo patriotinį ugdymą – įgyvendinamos per
šias programas, kurių bendras tikslas yra įamžinti bei populiarinti XX a. antrosios pusės Lietuvos istoriją:
„Gyvosios atminties“ programa;
Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir sąvado sudarymo programa;
„Tremties ir kalinimo vietų“ programa;
„Pokario istorija jaunimui“ programa.
Memorialinį departamentą sudaro Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius, Atminimo programų
skyrius, Genocido aukų muziejus (GAM).
Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus pagrindiniai tikslai yra inicijuoti, skatinti, remti ir
organizuoti paminklų, atminimo ženklų ir simbolių genocido aukoms, pasipriešinimo okupacijoms
dalyviams ir t. t. projektus bei jų įgyvendinimą.
2005 m., vykdant Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir asmenims, represuotiems
už pasipriešinimą okupaciniams režimams, tęstinę 2003–2008 m. programą, atlikti šie darbai:
– užbaigtas paminklas ŽEMAIČIŲ apygardos partizanams Telšiuose: įvykdytas projekto konkursas,
parengtas ir įgyvendintas paminklo projektas;
– baigta paminklo VYČIO apygardos partizanams Vadokliuose, Panevėžio r. skulptūrinės dalies
gamyba;
– pradėtas paminklas KĘSTUČIO apygardos partizanams: pasirašytas trišalis susitarimas, surengtas
paminklo projekto konkursas ir paskelbtas nugalėtojas;
– pradėtas PRISIKĖLIMO apygardos paminklas: pasirašytas trišalis susitarimas;
– pastatyti 25 atminimo ženklai (8 iš jų –savivaldybių lėšomis) partizanų žuvimo, užkasimo ir kt.
vietose;
– įrengta 14 atminimo lentų (2 iš jų –savivaldybių lėšomis) ant buvusių NKVD pastatų;
– parengti projektai ir įrengtos 4 atminimo lentos Antrojo pasaulinio karo aukoms atminti ant buvusių
kalėjimų ir prievartinio įkalinimo stovyklų pastatų Vilniuje, Kaune ir Alytuje.
Atminimo programų skyrius rengia ir įgyvendina ilgalaikes bei trumpalaikes programas, susijusias su
Lietuvos gyventojų genocido ir laisvės kovų įamžinimu, vykdo programos numatytus tyrimus.

„GYVOSIOS ATMINTIES“ PROGRAMA

„Gyvosios atminties“ programos uždavinys yra istorinių įvykių dalyvių ir liudininkų prisiminimų
rinkimas ir fiksavimas. Iš šiais metais numatytų fiksuoti 40 pasipriešinimo dalyvių atsiminimų garso ir
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vaizdo būdu fiksuoti 41 asmens prisiminimai, greta filmuojami renginiai (per metus nufilmuota 14 renginių)
bei 50 val. filmuotos medžiagos pervesta į DVD sistemą (Kauno KTU). Taip pat sukaupta medžiaga kaip
informacinis šaltinis yra parenkama LGGRTC padaliniams pagal poreikį (perrašyta 40 val.).
Per metus pateikta 20 asmenų valstybės apdovanojimams: surinkti duomenys bei užpildyta kompiuterinė
bazė.
Identifikuota ir perduota GAM 50 istorinių partizanų fotografijų.
Vykdyta palaikų paieška Rasų kapinėse, Ukmergės r. Bajorų k. ir Seirijuose.
Dalyvauta jaunimo stovykloje Estijoje.
Bendradarbiauta su žiniasklaida.

MEMORIALINIŲ VIETŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ INVENTORIZACIJOS IR SĄVADO
SUDARYMO PROGRAMA

Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir sąvado sudarymo programos pagrindinis
uždavinys yra istoriškai pagristi paminklinių objektų lokalinį išdėstymą, atlikti fotofiksaciją bei istorinės
archyvinės medžiagos ir publikacijų analizę.
Surinkta medžiaga ir užpildyta paminklų aprašų kompiuterinėje duomenų bazėje apie 262 objektus
(planuota 250). Parengta istorinė archyvinė medžiaga apie 23 objektus kitoms institucijoms. Parengtas
moksleiviams lankytinų vietų maršrutas Didžiosios Kovos apygardoje.
Dalyvauta:
a) Kultūros paveldo departamento (KPD) darbo grupės veikloje;
b) išvykoje-pasitarime Radviliškyje dėl Sajų sodybos;
c) konkurso „Paminklo partizanams maketas“ vertinimo komisijoje Minaičių vid. m-loje.
Atrinktos paminklų nuotraukos ir parengtos jų metrikos:
– Dainavos ir Tauro apygardų atlasui;
– GAM parodai „Paminklai rezistencijos dalyviams atminti“;
– 1941 m. Birželio mėn. sukilėlių atminimui;
– sąrašas Šilutės r. savivaldybei.
Parengti straipsniai bei koordinuotas atmintinų datų (skirtų žymių asmenybių žūties metinėms bei
gimimo sukaktims) ir kalendorių bei lankstukų renginiams leidimas (16 vnt.)

„TREMTIES IR KALINIMO VIETŲ“ PROGRAMA

„Tremties ir kalinimo vietų“ programos tikslas yra rinkti atsiminimus bei identifikuoti tremties ir
kalinimo vietas, surinkti duomenis apie politinių kalinių bei tremtinių darbo bei gyvenimo sąlygas, sudaryti
kompiuterinę duomenų bazę, kaupti fototeką.
Programos vykdymas apima daug krypčių, tačiau prioritetinė yra atsiminimų rinkimas bei tikslinimas.
Vis dažniau atsiminimus galime užrašyti tik vaizdo ar garso būdu dėl kritinio tremtinių ir politinių kalinių
amžiaus.
Visus metus vykdoma gautų atsiminimų registracija (naujų – 280) ir analizė, pateikiami papildomi
klausimai asmenims paštu (1240 asmenų), gauti atsakymai registruojami ir klasifikuojami pagal tremties ir
kalinimo vietas, bylos inventorinamos.
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Gautos tinkamos nuotraukos registruojamos (3606 vnt.), dokumentuojamos, kopijuojamos tikslinti
(2229 vnt.), gauti atsakymai surašomi į nuotraukos metriką (1400 vnt.), rengiamos perfotografuoti (1734
vnt.) bei grąžinamos pateikėjams (1953 vnt.). Nenumatytai gauti 138 eksponatai.
Parengtas pranešimas į rajoninį laikraštį „Šiaulių kraštas“.

„POKARIO ISTORIJOS JAUNIMUI“ PROGRAMA

Programos „Pokario istorija jaunimui“ uždavinys yra supažindinti jaunimą su rezistencijos istorija,
rengiant edukacinius projektus. Per pastaruosius metus programa išsiplėtė tematika bei apimtimi, konkursas
tapo tarptautinis, išaugo dalyvių skaičius.
Kadangi programa vykdoma nuolat ieškant rėmėjų, kasmet iš naujo svarstomos tarptautinių fondų ir
bendradarbiavimo galimybės.
Parengta:
a) seminaro-stovyklos projektas su jaunimo organizacija „Amicus amico“ ir „Vanagas“;
b) respublikinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ nuostatai bei
sukurti plakatai (platinti per ŠMM), gauti 3 tipų darbai (iš viso 770 vnt.) registruoti, eksponuoti,
organizuotas vertinimas (3 komisijos), parengtas laureatų apdovanojimo scenarijus, diplomai,
prizai, rėmėjų dovanos, surengtas moksleivių atvykimas į Vilnių bei ekskursijos, organizuotas
renginys gegužės 8 d. „Lietuvių namuose“.
Su Lietuvos skautų bei ateitininkų sąjungomis organizuota vasaros stovykla „Didžiosios Kovos
apygarda“, vykusi liepos 7–14 d. Pakviesta 50 dalyvių. Susitarta su LD etmono Jonušo Radvilos
mokomuoju pulku bei 26 savivaldybėmis dėl moksleivių maitinimo. Užsakytos bei įsigytos stovyklos
priemonės bei atributika. Stovyklos programa pagrįsta istoriniais, kūrybiniais, fiziniais užsiėmimais ir
neformalaus ugdymo metodais. Organizuoti įvairūs susitikimai ir dienos ekskursija po Didžiosios Kovos
apygardą. Parengti sertifikatai, organizuota apdovanojimo ceremonija, pakviesti svečiai į stovyklos
uždarymą, bendrauta su miesto bei rajono žiniasklaida.
Parengtas tarptautinis projektas „Karo žaizdos žmogui ir gamtai“ pagal Interreg Kaimynystės programą
(LT-PR-RU).
Dalyvauta internetinio puslapio atnaujinimo darbo grupėje.
Vykdant programas 2005 m. Atminimo programų skyriaus darbuotojai taip pat:
a) parengė atmintinų datų kalendorius sukaktims bei lankstukus renginiams įvairiose Lietuvos
vietose (16 vnt.);
b) sudarė dalyvavusių ekspedicijose asmenų darbo grupę (autorines sutartis) ir pagal gautą
ekspedicijų metu sukauptą medžiagą (iš KM ir privačių asmenų), atliko analizę ir pateikė
Lietuvos piliečių – represijos aukų palaidojimo bei užkasimo vietų Rusijos Federacijoje sąrašus
bei saugotinų objektų atrankos kriterijus;
c) suorganizavo 10 žmonių išvyką į Červenį (BR) birželio 25 d. pagerbti aukų atminimą
(dokumentų rengimas, vizos, transportas);
d) atliko analizę dėl žalos priverstinai dirbant tremtyje bei lageriuose, vadovaudamiesi surinktais
nukentėjusiųjų pateiktais liudijimais apie jų prievartinį darbą įvairiose SSRS ūkio šakose: apie
darbo pobūdį, trukmę, už darbą gautą atlygį, sąlygas (išanalizuoti autentiški atsiminimai 2597
asmenų, priverstinai dirbusių 3460 represijos vietose);

10

e) dalyvauta projekto, skirto Kalniškės mūšio 60-mečiui kūrime su Krosnos pagrindinės mokyklos
mokytojais (projektas įvykdytas, gautas finansavimas);
f) organizavo Gedulo ir vilties dienos minėjimą LGGRTC kiemelyje;
g) organizavo dalyvių pakvietimą, parengė susitikimo su disidentu S. Kovaliovu scenarijų bei
techninę bazę;
h) organizavo parodos „Karas po karo“ pristatymus Anykščiuose, Rokiškyje ir Panevėžyje.
Skaityti pranešimai:
a) organizuotos moksleivių konkursinių darbų parodos LR Seime metu (D. Rudienė);
b) Tautinių mažumų ir išeivijos departamento rengtame konkurso apdovanojime „Čia gimiau ir
augau“ (D. Rudienė);
c) Pabradės „Ryto“ vidurinėje mokykloje moksleivių susitikime su partizane Maryte Štarolyte,
knygos pristatyme (D. Rudienė);
d) parengta vaizdinė medžiaga seminarui „Pasipriešinimo istorija – tautinės savimonės ugdymui“
Panevėžyje (R. Trimonienė, D. Rudienė, I. Kuzmičiova).
Dalyvauta darbo grupėse (G. Jakubonienė):
a) „Dėl politinių kalinių ir tremtinių kapų bei kapaviečių priežiūros už LR ribų“ KM;
b) „Panerių memorialo koncepcijai parengti“.
Dalyvauta renginiuose:
a) forume „Antrasis pasaulinis karas ir Lietuva“;
b) Lietuvos istorikų suvažiavime;
c) „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos“ minėjime;
d) parodos „Armėnų genocidas. 1915 metai“ atidaryme LRS;
e) „Lietuvių namų“ įvairiose šventėse visus metus;
f) knygos „Rokiškio krašto kovotojai“ pristatyme Rokiškyje;
g) A. Sadecko trilogijos „Tėvynės ilgesy miriau“ pristatyme Kauno karo muziejuje;
h) mokslinėje konferencijoje „Kovo 11-oji istorinių tyrimų akiračiuose“ Mokslų akademijoje.
Pridedama: 2 priedas (žr. psl. 43–77)
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GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Dauguma 2005 m. veiklos programoje numatytų darbų buvo atlikta. Iki galo įrengtos naujos
ekspozicijos septyniose II aukšto patalpose, apipavidalintas šio aukšto koridorius. Baigiamieji darbai vyksta
trijose patalpėlėse, skirtose KGB veiklai 1954−1991 m. Šie darbai užsitęsė, nes susidurta su sunkumais
atrenkant ir apibendrinant istorinę, dokumentinę ir iliustracinę medžiagą, dėl kitų objektyvių priežasčių.
Per ataskaitinius metus atlikta buvusių kalinių pasivaikščiojimo kiemelių rekonstrukcija, įrengta
evakuacinė laiptinė (išėjimo durys bus įrengtos šiltuoju metų laiku), suremontuota vidaus laiptinė ir
parengtas jos apipavidalinimo eskizinis projektas, sumontuota kondicionavimo įranga II aukšto ekspozicijų
patalpose, parengti informacinio centro-gidų kambario interjero ir muziejaus išorinės reklamos projektai.
Baigta rengti ir LR Kultūros ministerijoje patvirtinta Tuskulėnų rimties parko muziejaus koncepcija.
Atidarius naujas ekspozicijas, konferencijų salę, kilo būtinybė sutvarkyti muziejaus informacinęnavigacinę sistemą (tai praėjusių metų veiklos plane nebuvo numatyta). Jau įrengtas informacinis stendas
vestibiulyje, parengtos informacinės lentelės prie visų I–III aukšto neekspozicinių patalpų. Siekiant sukurti
vieningą dizainą, pasirengta pakeisti ir informacines lenteles KGB tardymo izoliatoriuje: patikslinti ir
papildyti aprašai (lietuvių ir anglų k.), atrinktos iliustracijos (medžiaga maketuojama).
Muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas
Lietuvoje 1944−1953 m.“ eksponuota devyniuose apskričių ir rajonų centruose, kilnojamoji paroda „Mes
nemirę“ − aštuoniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Pačiame muziejuje surengtos penkios parodos:
prof. kun. A. Lipniūno 100-osioms gimimo metinėms skirta fotografijų paroda, Armėnų bendrijos ir
LGGRTC parengta paroda „Armėnų genocidas. 1915 metai“, dailininkės B. Kasparavičiūtės tapybos ir
grafikos darbų paroda „Tėvynė“, Ukrainos ambasados iniciatyva surengta paroda „Pamiršti nevalia:
komunistinės inkvizicijos Ukrainoje kronika“; kartu su Memorialiniu departamentu parengta parodėlė
„Paminklai laisvės kovotojams“. Kartu su Rusijoje veikiančios visuomeninės organizacijos MEMORIAL
atstovais pradėti parengiamieji darbai rengiant virtualų „Gulago muziejaus“ projektą.
2005 m. muziejuje įvyko 11 teminių vakarų, susitikimų, filmų peržiūrų, parodų atidarymų. Kartu su
Memorialiniu departamentu parengtas, sumaketuotas ir pagamintas dvidešimt vienas „Laisvės kovų datų“
kalendorius, rengti lankstukai ir kvietimai į muziejuje bei rajonuose vykusius renginius.
2005 m. muziejaus rinkiniai papildyti 2842 eksponatais, iš jų 708 paskirti į pagrindinį fondą, 2134 − į
pagalbinį. Gausiausiai papildyti neginkluotos rezistencijos (274 vnt.) ir tremties (182 vnt.) rinkiniai.
Pagalbinis fondas daugiausia buvo papildytas negatyvais − 1912 vnt. Į pirminės apskaitos knygą ir
kompiuterinę apskaitą įtraukti 2804 eksponatai (planuota 1000), rankraštinėje knygoje suinventorinti 2204
eksponatai (planuota 1950), į kompiuterinę apskaitos programą įtraukta 2512 eksponatų (planuota 1850).
Muziejus per metus sulaukė 19 688 lankytojų (2004 m. − 13 864), surengtos 382 ekskursijos (2004 m. −
351). Nemažai ekskursijų muziejuje vedė ir Turizmo firmų gidai, kuriems suteikta tokia teisė.
2005 m. muziejuje apsilankė 21 Lietuvoje apsilankiusi užsienio šalių oficiali delegacija, ekspozicijas,
eksponatus filmavo 12 Lietuvos ir užsienio televizijos bendrovių, 4 kino studijos.
Pridedama: 3 priedas (žr.psl. 78–83)
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LEIDYBOS SKYRIUS
Leidybos skyrius vykdo Leidybos programą, kuri rengiama remiantis LR LGGRTC 1997 m. priimto
įstatymo numatytomis funkcijomis.
Leidybos programos kryptys:
– Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“;
– Daugiatomis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (genocido aukų vardynas);
– Monografijos, studijos;
– Dokumentų rinkiniai;
– Atsiminimai, dienoraščiai, publicistika.
2005 m. išleisti leidiniai atspindi visas LGGRTC Leidybos programos kryptis. Reikšmingiausi 2005 m.
leidiniai – tai kolektyvinė monografija „Lietuva 1940–1990“, dokumentų rinkinys „Lietuvos kultūra
sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990“, daugiatomio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ II tomo
trečioji knyga. Šie leidiniai rengiami Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento.
2005 m. išleisti keturi leidiniai, kuriuos priskirtume Atminimo įamžinimo programos daliai. Pakartota
1998 m. išleista N. Gaškaitės-Žemaitienės knyga „Žuvusiųjų prezidentas“, kuri turėjo didelę paklausą ir visą
laiką jautėme skaitytojų pageidavimą ją pakartoti.
Trys leidiniai išleisti bendromis lėšomis su kitomis leidyklomis. Tai – tremtinių atsiminimų knyga
„Sibiro Alma Mater“, išleista kartu su Šiaulių universitetu, penktasis papildytas leidimas Juozo Daumanto
„Partizanai“ kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga bei leidinys „Sustingęs laikas“, skirtas
lietuviams, sovietų rekrūtams, žuvusiems Afganistane, atminti. Leidinys išleistas kartu su leidykla „Versus
Aureus“.
Toks bendras leidinių leidimas atsirado dėl lėšų trūkumo ypač tokio žanro literatūrai. Nė viena iš minėtų
leidyklų jų negavo iš specialiai leidybai valstybės skiriamų lėšų. Matyt, dauguma leidėjų pageidautų, kad
Vyriausybės programa dėl bibliotekų geresnio aprūpinimo knygomis įgautų naujų įgyvendinimo formų, kad
būtų perkamos visų leidyklų įvairių žanrų ir tematikos knygos. LGGRTC leidžiamų leidinių bibliotekoms
perkama maždaug 40 knygų ( kiekvieno leidinio). Tai sudaro tik 4–6 proc. vidutinio tiražo.
2005 m. išleista anglų kalba studija „The Psychology of Extreme Traumatisation“ (lietuvių kalba šis
leidinys buvo išleistas 2004 m.). Abu leidiniai išleisti kaip Memorialinio departamento vykdomos programos
tyrimų rezultatas.
2005 m. išleisti trys leidiniai anglų kalba, skirti užsieniečiams supažindinti su svarbiausiais
moderniosios Lietuvos istorijos momentais. Tai – Arūno Bubnio „The Holocaust in Lithuania between 1941
and 1944“, 2-asis leidimas leidinio „Siberia“( sudarytojai Dalia Kuodytė ir Rokas Tracevskis) ir 3-iasis
leidimas leidinio „Karas po karo/War after War“.
Šių informacinių patraukliai išleistų knygelių pasirodymas turėtų paskatinti domėjimąsi platesnės
apimties leidiniais (LGGRTC jau turi tam tikrą įdirbį – keturi leidimai leidinio „The Anti-Soviet Resistance
in the Baltic States“, parengtas išleisti (2006 m.) antras leidimas leidinio „Whoever saves one life…“,
verčiamas į anglų kalbą „Liongino Baliukevičiaus–partizano Dzūko dienoraštis“, išleista minėta studija „The
Psychology of Extreme Traumatisation“.
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Iš viso LGGRTC Leidybos skyrius 1997–2005 m. išleido:
monografijų ir studijų – 24;
dokumentų rinkinių – 8;
žurnalo „Genocidas ir rezistencija“– 18 numerių;
vardyno „Lietuvos gyventojų genocidas“ – 4 tomus;
populiariosios literatūros (atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra) – 32 leidinius.
Anglų kalba išleisti 9 leidiniai.

LGGRTC LEIDINIAI LIETUVOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO PROCESE

Literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema iš esmės
kryptingai ir nuosekliai leidžia tik LGGRTC Leidybos skyrius. Tai itin pastebima tarptautinėse knygų
mugėse.
TARPTAUTINĖS KNYGŲ MUGĖS

1998 m. LGGRTC Leidybos skyrius tapo Lietuvos leidėjų asociacijos nariu (ši asociacija 2003 m. tapo
Europos leidėjų asociacijos nare). Tai leidžia naujausius leidinius eksponuoti tarptautinėse knygų mugėse,
patekti į tų mugių leidžiamus katalogus, naudotis tam skiriamomis Ūkio ir Kultūros ministerijų lėšomis.
2005 m. Leidybos skyrius leidinius eksponavo šiose tarptautinėse knygų mugėse: Baltijos šalių Rygoje,
Londono, Geteborgo, Frankfurto, Maskvos (rugsėjo ir gruodžio mėn.). Pastarojoje mugėje stendą rengė
„Lietuviškos knygos“ kartu su Lietuvos ambasada Maskvoje. Jų prašymu ekspozicijai buvo perduota ir
LGGRTC leidinių. Tarptautinėse knygų mugėse eksponuojami originalūs leidiniai. Nors Lietuvoje leidyklų
gausu, bet tik apie 20 gali pasiūlyti tokius reikalavimus atitinkančius savo leidinius, tarp jų ir LGGRTC
Leidybos skyrius. Mugėse pageidaujama kuo daugiau leidinių anglų kalba. Kadangi dalyvaujame bendrame
Lietuvos leidėjų asociacijos stende, prieš kiekvieną mugę leidiniai atrenkami atsižvelgiant į formuojamą
bendrą stendą. Visose minėtose mugėse itin daug dėmesio sulaukė šie leidiniai:
1) Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR. Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas
Tracevskis, 2005
2) Karas po karo/War after War. Compiled by Virginija Rudienė, 2005;
3) Arūnas Bubnys, The Holocaust in Lithuania between 1941–1944, 2005;
4) The Unknown War. Armed anti-Soviet resistance in Lithuania in 1944–1953. Compiled by Dalia
Kuodytė and Rokas Tracevskis, 2004;
5) Su adata širdyje/ With a Needle in the Heart (Getų ir koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai/
Memoirs of Former Prisoners of Ghettos and Concentration Camps), 2003;
6) The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States. General editor Arvydas Anušauskas, 2002;
7) Whoever saves one life… (The efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 1944). Compiled
by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius, 2002;
8) Alfonsas Eidintas. President of Lithuania: Prisoner of the Gulag. A Biografy of Aleksandras
Stulginskis, 2001.
Geteborgo, Maskvos, Frankfurto knygų mugėse dėmesio sulaukė leidinys „Lietuva 1940–1990“.
Geteborgo knygų mugė
2005 m. buvo svarbiausia Lietuvos leidėjams. Joje Lietuva dalyvavo išskirtinėmis teisėmis – ji buvo
mugės viešnia. Viena iš pagrindinių mugės temų – dešimt metų trukęs partizaninis karas Lietuvoje. Šioje
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mugėje LGGRTC Leidybos skyrius dalyvavo turėdamas atskirą stendą, kuriame buvo eksponuojami lietuvių
ir anglų kalba išleisti reikšmingiausi leidiniai, daugiausia rezistencinės tematikos. Geteborgo mugė buvo
komercinė mugė, joje leidiniai buvo parduodami. LGGRTC leidiniai buvo labiausiai perkami (tai konstatavo
ir Lietuvos televizijos žurnalistė savo reportažuose).
Ar pakankamai buvo pasiremta LGGRTC galimybėmis (ne vien eksponuojant leidinius) šioje mugėje
prisistatant Lietuvą švedų visuomenei, ar neturėjo būti LGGRTC prerogatyva vesti rezistencijos tematika
vykusius seminarus, ar tikrai nebuvo reikalinga moderni, įdomi per kitas šalis keliaujanti LGGRTC parengta
paroda „Karas po karo“? Į šiuos klausimus jau duoti gana išsamūs atsakymai žiniasklaidoje ir Seimo
tribūnoje. Lietuvos įvaizdžio formavimo procese praleista puiki galimybė valstybinei institucijai tinkamai
reprezentuoti savo šalį.

LEIDINIŲ PRISTATYMAS LIETUVOS IR UŽSIENIO VISUOMENEI

Naujų leidinių pristatymas
Sausio 26 d. Vilniaus rotušėje buvo pristatytas leidinys „Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos“.
Birželio 14 d. LR Seime buvo pristatytas leidinys „Lietuva, 1940–1990“.
Internetinis katalogas- knygynas
2005 m. toliau buvo tvarkomas 2003 m. Leidybos skyriaus sukurtas internetinis puslapis LGGRTC
svetainėje. Iš esmės tai internetinis leidinių katalogas-knygynas. Jame lankytojai randa išleistų leidinių
sąrašus, bendrus ir pagal žanrą, pateikiamos trumpos leidinių anotacijos, rodomas viršelis, nurodoma kaina ir
galimybė įsigyti leidinį.
Šiame puslapyje skelbiama informacija apie išėjusius naujus leidinius, renginius, kuriuose jie numatomi
pristatyti. Šis interneto puslapis padeda ir užsienyje gyvenantiems pirkėjams užsisakyti Centro leidinių.
LGGRTC leidinių pristatymas Lietuvos miestuose kartu su paroda „Karas po karo“
Leidybos skyriaus iniciatyva buvo pasiūlyta leidinius eksponuoti kartu su paroda „Karas po karo“, ir
pasibaigus parodai, juos padovanoti muziejų ar savivaldybių bibliotekoms:
Sausio mėn. leidinių kolekcija buvo padovanota Šiaulių „Aušros“ muziejuj;
Vasario mėn. – Rokiškio krašto ir Obelių istorijos muziejams;
Vasario mėn. – Anykščių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai;
Kovo mėn. – Panevėžio kraštotyros muziejui;
Balandžio mėn. – Kėdainių krašto muziejui;
Birželio mėn. – Alytaus kraštotyros muziejui.
LGGRTC leidinių reklama
Knygos siunčiamos „Tėviškės žiburiams“, „Draugui“ ir Lithuanian Radio Programme (Kanada).
Leidiniai recenzuojami, pristatomi skaitytojams ir klausytojams.
Nuolat LGGRTC leidiniai pristatomi, recenzuojami Lietuvos laikraščiuose „Atgimimas“, „Lietuvos
aidas“ir „XXI amžius“, žurnale „Knygų aidai“.
Mugės ir internetiniai knygynai
Vienas svarbiausių renginių tai –
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2005 m. vasario 10–13 d. vykusi Vilniaus knygų mugė. LGGRTC Leidybos skyrius savo leidinius
eksponavo bendrame LLA stende. Dalyvauta kukliai – turėjome trejetą lentynų ir pristatėme naujausius
leidinius. Kelerių metų patirtis rodo, kad tokio dalyvavimo mums pakanka. Dalyvavimas šioje mugėje yra
prasmingas ypač dėl reklamos. Pirmosios dvi dienos skiriamos bibliotekininkams ir knygininkams, jie
susipažįsta su naujais leidiniais. Žinoma, svarbus ir komercinis aspektas. Vilniaus knygų mugė tikrai virsta ir
kultūriniu, ir komerciniu renginiu.
Naujus leidinius pirmiausia pristatome internetiniams knygynams Super parduotuvė (sutartis sudaryta
2000 m.) ir Patogu pirkti (sutartis sudaryta 2003 m.). Tai kartu ir nemokama reklama skaitytojams.

LEIDINIŲ PLATINIMAS

Leidybos skyrius leidinius platina Lietuvoje ir užsienyje. Platinti leidinius savo jėgomis visoje
Lietuvoje netikslinga. Tam tikslui sudaryta sutartis su knygų platinimo firma Respublikinis knygų centras.
Leidybos skyrius leidinius platina knygynuose Vilniuje. Tiesiogiai, be prekybinio antkainio leidinius 2005
m. pirko Užsienio reikalų ministerija, LR Seimo kanceliarija, Lietuvos ambasada Vengrijoje, bibliotekoms –
„Mūsų knyga“ ir „Šviesa“, Krašto apsaugos ministerija, Karo akademija, Vilniaus universiteto biblioteka,
UAB „OM Baltics Destination Management“, Sugiharos fondas, Atminties namai, Lietuvos kariuomenės
spec. operacijų junginys.
2005 m. sudarytos naujos sutartys su šiais knygynais: „Europa“, „Jeruzalė“, „Knyga plius“, su Vilniaus
valstybiniu žydų muziejumi, UAB „Asama“.
Leidinius platiname ir įvairiuose renginiuose: 2006 m. dalyvavome 13 tokių renginių. Leidiniai
platinami Genocido aukų muziejuje, kur tinkamai įrengtas knygynėlis, ir Leidybos skyriuje.
Žurnalas Genocidas ir rezistencija prenumeruojamas. Prenumeratorių skaičius nėra didelis (47) (kaimo
vietovėse – 6).
Platinimas užsienyje
Visi išleisti leidiniai buvo siunčiami Lituanistikos centrui (JAV), Lietuviškos bibliotekos knygynėliui
(Kanada), Lietuvių kolegijai (Italija), taip pat pavieniams nuolatiniams užsakovams – J. Prakapui (JAV), K.
Šviežikui (JAV), A. Dundzilai (JAV), G. Kazėnui (JAV), V. Grayson (JAV), K. Česonui (JAV), I. Blekys (
JAV), M. Weeber ( Vokietija), D. Lagerborg (Švedija), R. Kavolius (JAV), T. Shea (Izraelis), D. Petiskovai
(Čekija, biblioteka), K. Ritso (Estija); žurnalą Genocidas ir rezistencija – V. Donielai (Australija), Ch.
Dikmanui (Vokietija).
Leidinius anglų kalba nuolat perka didmeninės knygų platinimo firmos Otto Harrassowitz (Vokietija) ir
Dawson Books (UK).
2005 m. už parduotas knygas gauta 91 250 Lt , kurie panaudoti leidybai.

Pridedama: 4 priedas (žr. psl. 84)
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SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS
(SU PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJA)
ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

2005 m. pradžioje pradėtas Specialiųjų tyrimų skyriaus ir Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių
komisijos struktūros reorganizavimas, sujungtas bendras administravimas ir raštvedyba, padaliniai ėmė
veikti kaip vientisas vienetas.
Vadovavimo funkcijos paskirstytos taip: skyriaus vedėjas tvarko bendruosius reikalus (organizuoja
darbą, rūpinasi darbo priemonėmis ir pan.), yra materialiai atsakingas (perimtas visas Komisijos turtas), taip
pat tiesiogiai vadovauja Teisinės analizės ir konsultacijos grupei, Komisijos pirmininkas organizuoja
komisijos grupių ir pačios Komisijos veiklą.
Skyriuje sumažėjo darbuotojų skaičius. Iš Komisijos išėjo 7 darbuotojai. Per metus skyrius pasipildė 3
naujais darbuotojais.
Siekiant racionalizuoti darbą, vykdytas darbuotojų (pirmiausia grupėse, kurios užtikrina PD(R)TK
darbą) funkcijų perskirstymas. Mažėjant darbuotojų skaičiui bei didėjant darbo krūviams, kai kuriems
darbuotojams padidinti atlyginimai, kas teigiamai paveikė jų darbo motyvaciją.

TEISINĖS ANALIZĖS IR KONSULTACIJOS GRUPĖS VEIKLA

Susirašinėjimo suvestinė:
LR Seimas

Gauta raštų

Išsiųsta raštų

4

1

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

2

LR Vyriausybė

3

1

Lietuvos Respublikos prokuratūros

65

62

Valstybės saugumo departamentas

10

9

Lenkijos Tautos atminties institutas

13

–

LGGRTC padaliniai

3

42

Gyventojai

18

27

Kita

20

24

Iš viso

136

168

Be to, VSD perduota medžiaga dėl agentų „Babrungas“, „Vilutis“, V.T., „Juozas“, „Daugis“.
Palyginanti su 2004 m., gauta beveik tiek pat raštų, atsakyta irgi maždaug tiek pat.
Skyriuje gauta gerokai mažiau pavedimų iš teisėsaugos institucijų. Tačiau dėl to Teisinės analizės ir
konsultacijos grupės darbuotojų darbo krūvis nėra sumažėjęs, nes kai kuriose bylose (pavyzdžiui, dėl agentųsmogikų veiklos, gyventojų trėmimų) dirbama jau kelerius metus, tikrinami sąrašai asmenų, kurie įtariami
vykdžius nusikaltimus žydų tautai Antrojo pasaulinio karo metais (šiam darbui skirta daug laiko, tačiau tik
labai maža įtarimų dalis pasitvirtina).
2005 m. Teisinės analizės ir konsultacijos grupė intensyviau tyrė sovietų režimo aukų užkasimo vietas
(pavyzdžiui, daug pastangų įdėta aiškinantis, ar Panerių miške, karjere Lentvario gatvės rajone, būta
kapavietės, surinkta visa įmanoma medžiaga apie spėjamą masinę kapavietę Rasų kapinėse). Kita vertus,
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skyrius neįvykdė nė vieno Lenkijos Tautos atminties instituto (IPN) prašymo, nes šių tyrimų nebuvo kam
pavesti.
Iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2001 m. rugsėjo 7 d. gautas Simono Vyzentalio centro
(SWC) parengtas sąrašas 97 lietuvių tautybės asmenų, įtariamų prisidėjus prie žydų genocido vykdymo.
Patikslinus pavardes paaiškėjo, kad sąraše išvardyti 95 asmenys. 2005 m. vasario mėn. buvo baigti tyrimai
dėl sąraše išvardytų asmenų veiklos.
Nustatyta: 55 asmenys buvo 1941 m. Birželio sukilimo dalyviai ir tuoj po jo atsikūrusios lietuviškos
administracijos bei pagalbinės policijos tarnautojai. Rasta archyvinių duomenų apie 14 asmenų dalyvavimą
žydus diskriminuojančiuose veiksmuose ar žydų žudynėse. Likusieji 40 asmenų tarnavo policiniuose
daliniuose (batalionuose, vienas – Ypatingajame būryje). Tačiau patvirtinančių dalyvavimą žydų žudynėse
duomenų rasta tik apie 5 asmenis.
Apibendrinant tyrimo, vykdyto pagal SWC sąrašą, rezultatus, tenka pasakyti, kad rasta archyvinių
duomenų apie 19 asmenų iš 95 dalyvavimą įgyvendinant žydų genocido politiką Antrojo pasaulinio karo
metais Lietuvoje ir Baltarusijoje. Visi surinkti duomenys perduoti Generalinės prokuratūros specialiųjų
tyrimų skyriui.
Žydų genocido tema buvo vykdomi ir kiti tyrimai bei parengtos istorinės-archyvinės pažymos apie LSD
Vilniaus apyg. IV batalioną (nenustatyta, kad batalionas būtų buvęs įtrauktas į žydų naikinimą), apie Alytaus
aps. Alovės policijos nuovadą ir jos pareigūnų veiksmus žydų atžvilgiu, apie 1941 m. vasaros ir rudens
įvykius Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. ir kitos. Taip pat atlikti tyrimai dėl konkrečių asmenų veiklos.
Tiriant agentų-smogikų veiklą surinkta ir prokuratūrai perduota medžiaga apie buvusių agentų-smogikų
J. Nacio-Lakštingalos, A. Černelio-Durtuvo, P. Škarnulio-Dūmo, J. Žilionio-Bijūno ir kitų veiklą. Remiantis
vienos gyventojos informacija bei turimomis nuotraukomis, nustatyta LSSR MGB specialiosios grupės bazė
Pavilnyje.
2005 m. gyventojai beveik nesikreipė su prašymais ištirti sovietinių represinių struktūrų narių įvykdytus
nusikaltimus, tačiau gauta nemažai prašymų dėl partizanų įvykdytų egzekucijų. Išaiškinta, kad pretendentai
teisiniam statusui (po mirties) A. ir J. Laurinaičiai nužudyti įtarus bendradarbiavus su MGB, tačiau tai
nustatant remtasi MGB pakišta informacija (duomenys pateikti PD(R)TK). Tirti J. Kasperavičiaus,
J. Draudvilo, A. Adomaičio, Tamašauskų šeimos, J. Daraškevičiaus, J. Pečiulio ir kiti nužudymų atvejai.
Varėnos r. apylinkės prokuratūrai perduota papildoma medžiaga dėl sovietų partizanų išžudytų
Musteikos k. gyventojų.
Vykdant prokuratūrų pavedimus, bylose dėl trėmimų surinkta daugybė medžiagos apie sovietų
administraciją (partinius-sovietinius organus), surinkti duomenys apie P. Puzinovo, V. Šumilovo dalyvavimą
tremiant Kaišiadorių aps. gyventojus, nustatyti Dicevičių šeimos trėmime iš Zarasų aps. dalyvavę asmenys ir
kita.
Švenčionių r. savivaldybei surinkti ir perduoti duomenys apie Švenčionių aps. pokario metais veikusius
vykdomojo komiteto pirmininkus (apie kai kuriuos iš jų rasta duomenų, kad prisidėjo prie gyventojų
trėmimų).

KOMISIJOS VEIKLA

Prašymų nagrinėjimo suvestinė:
Pripažinta
Kario savanorio teisiniam
statusui

153

Nepripažinta
190

18

Atidėta
20

Išduota pažymėjimų
157

Pripažinta

Nepripažinta

Atidėta

Išduota pažymėjimų

Laisvės kovų dalyvio
teisiniam statusui

261

129

39

266

Nukentėjusio asmens
teisiniam statusui

2392

180

10

2346

Iš viso

2806

499

69

2769

IŠ VISO SVARSTYTA PRAŠYMŲ
Iš jų: Kario savanorio teisiniam statusui
Laisvės kovų dalyvio teisiniam statusui
Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisiniam statusui

–
–
–
–

3554
413
509
2632

Įvyko 11 Komisijos darbo posėdžių. Jų metu apsvarstyti pretendentų į kario savanorio ir laisvės kovų
dalyvio teisinį statusą 743 prašymai.
Dažniausios priežastys, dėl kurių buvo nepatenkinti asmenų, pretenduojančių į rezistentų statusus,
prašymai, buvo šios: jų veikla neatitiko galiojančio įstatymo reikalavimų; nepakankamos archyvinės žinios
apie pretendentų rezistencinę veiklą ir jų žūties laiką bei aplinkybes (dažnai tokiais atvejais išduodami
nukreipimai į teismus); trūko konkrečios ir išsamios buvusių bendražygių informacijos apie pretendentų
veiklą arba gauta informacija buvo pripažinta nepakankama dėl jos abstraktumo; informaciją pateikę
asmenys neturi statuso arba nėra buvę pretendentų bendražygiai; nepateikti privalomi dokumentai
(pavyzdžiui, teisių atkūrimo pažymėjimas).
2005 m. apsvarstyta mažiau pretendentų dėl rezistentų statuso prašymų negu 2004 m., kadangi jų bylas
svarstymui rengė mažiau archyvistų-analitikų, svarstymui buvo rengiamos gerokai painesnės ir
sudėtingesnės bylos, reikalavusios ilgesnių bei kruopštesnių archyvinių paieškų.
Parengta ir išduota 117 pažymų vienkartinei valstybinei išmokai gauti žuvusių kovos lauke ar suėmimo
metu, mirusių įkalinimo vietoje karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių šeimų nariams.
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti 29 asmenų, pripažintų kariais
savanoriais, dokumentai pirmojo laipsnio valstybinei pensijai paskirti.
Pateikti dokumentai Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijai dėl 52 karių savanorių
apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.
Archyvistai-analitikai, ieškodami įvairių archyvinių duomenų, peržiūrėjo Lietuvos ypatingojo archyvo
6488 bylas.
Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažintas 2392 asmenims, iš jų daugiausia:
tremtinio – 1180 asmenų, perkeltojo – 798 asmenims.
Per metus gauta 5414 įvairių raštų, dokumentų vienetų.
Per metus parengti ir išsiųsti 3665 raštai.

Pastabos dėl Komisijos darbo 2005 m.
Į Komisiją kreipiasi vis daugiau asmenų, pateikiančių dokumentus (veiklos aprašymus, bendražygių
informaciją), kurių turinio teisingumu tenka suabejoti. Tarp tokių asmenų vyrauja pretendentai, kurie teigia
dalyvavę rezistencinėje veikloje būdami paaugliško, net vaikiško amžiaus (pavyzdžiui, 7 metų amžiaus rėmė
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partizanus, 12 metų amžiaus ginkluotas dalyvavo kautynėse su stribais ir pan.). Jie pateikia Komisijai
asmenų, turinčių rezistentų statusą, informaciją, patvirtinančią jų išdėstytus panašaus pobūdžio teiginius.
Taip pat vis daugiau kreipiasi asmenų, sulaukusių pensinio amžiaus ir, reikalaujančių pripažinti jiems
laisvės kovų dalyvio teisinį statusą, atsižvelgiant į tai, kad jų tėvai arba vyresnieji šeimos nariai rėmė
Lietuvos partizanus. Jie yra įsitikinę, kad dėl vyresniųjų šeimos narių rezistencinės veiklos ir jiems,
buvusiems mažamečiams šeimos nariams, statusas turi būti be išlygų pripažintas.
Daugėja prašymų pripažinti kario savanorio teisinį statusą asmenų, kuriems jau yra pripažintas laisvės
kovų dalyvio statusas. Pretenduodami į pastarąjį statusą prieš kelerius metus jie apie ginkluoto pasipriešinimo
veiklą nieko neminėjo, tačiau siekdami pirmojo laipsnio valstybinės pensijos, kurią užtikrina kario savanorio
statuso pripažinimas, jie sugeba pateikti reikiamus dokumentus ir formaliai tvarkingą informaciją –
bendražygių, turinčių statusą, pagal reikalavimus įformintus vadinamuosius paliudijimus, partizaninio
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, jo apygardų rekomendacijas.
Vis daugiau gaunama teismų sprendimų, kuriais nustatoma pretendentų rezistencinė veikla (buvo
partizanas, rėmėjas, laisvės kovų dalyvis ir pan.), nors jokių archyvinių žinių apie tų asmenų rezistencinę
veiklą nerandama ir nepateikiama buvusių bendražygių informacijos. Tokie sprendimai teismuose neretai
priimami remiantis asmenų, nedalyvavusių rezistencijoje, liudijimais. Tokie asmenys paprastai statuso neturi
ir yra suinteresuotųjų pretendentų giminės, buvę kaimynai, pažįstami.
Vis daugėja atvejų, kai į Komisiją kreipiasi asmenys, nebuvę tremtyje, neįrašyti į ištremiamųjų sąrašus,
tačiau atkakliai siekiantys tremtinio statuso. Lietuvos ypatingajame archyve žinių apie jų įrašymą į
tremiamųjų sąrašus nerasta, tačiau jie reikalauja išduoti jiems tarpininkavimo nukreipimus į teismus, kad
juose galėtų būti nusistatytas įrašymo į tremiamųjų sąrašus faktas. Pagrindinis tokių prašytojų argumentas –
minėti sąrašai nevisiškai išlikę, ir jie buvo įrašyti būtent tuose neišlikusiuose sąrašų dokumentuose.
Dėl kai kurių išvardytų priežasčių neatmestina galimybė, kad statusas pripažįstamas taip pat vykdant
teismų sprendimus, iš tiesų ir to nevertiems asmenims.
Išaiškėja atvejų, kai Komisija dėl ankstesnių metų didelių darbo krūvių ir pernelyg spartaus darbo tempo
nuodugniai nepatikrinusi prieinamų archyvinių šaltinių, kai kuriems asmenims nepagrįstai pripažino
pasipriešinimo dalyvio statusą. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms, suradus papildomų archyvinių dokumentų,
paneigiančių anksčiau priimtų Komisijos sprendimų teisingumą, tenka pradėti labai ilgą, varginančią ir
sudėtingą statuso atėmimo procedūrą. Neatmestina galimybė, kad 2006 m. tokių atvejų gali padaugėti.
Taip pat pastaruoju metu į Komisiją kreipiasi daugybė asmenų, pretenduojančių į perkeltojo statusą. Kai
kurie jų nuslepia ar neteisingai nurodo kai kuriuos savo darbinės veiklos faktus. Siekdami išvengti neteisingų
sprendimų, Komisijos darbuotojai atlieka daugumos pretendentų į perkeltojo statusą duomenų patikrinimą
Lietuvos ypatingojo archyvo fonduose. Vykdant patikrinimą, išaiškinta, kad keli pretendentai nuslėpė nuo
Komisijos faktus, kad jie tarnavimo stribų batalionuose ar represinėse struktūrose.

TYRIMO PROGRAMOS „PARTIZANINIO KARO LIETUVOJE ŽMONIŲ NUOSTOLIAI“
(PATVIRTINTA 2005 M.BALANDŽIO 11 D.) VYKDYMAS

Baigta kompiuterizuoti Lietuvos ypatingojo archyvo kartoteka (LYA, f. K-1, ap. 1, k. 71).
Kompiuterinėje bazėje sukaupti duomenys apie 34 624 asmenis, kurie buvo nužudyti arba sužeisti ginkluoto
pasipriešinimo laikotarpiu (vykdant duomenų kompiuterizavimą, įvykių aplinkybės neanalizuotos).
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VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETO STUDENTŲ PRAKTIKA

Vasario–birželio mėn. skyriuje praktiką atliko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto III kurso
studentai: Andžej Žukovski, Sergejus Tichomirovas, Evaldas Visockas, Mindaugas Šumskis, Žydrūnas
Kibildis, Artūras Paknys, Laurynas Vegys, Darius Gustys, Tadeuš Bagdonovič ir Laimis Mikelevičius.
Praktikos vertinimas pateiktas 2005 m. balandžio 4 d. tarnybiniame rašte Nr. 39R-46.

KITA VEIKLA

– S. Samulevičius dalyvavo darbo grupės, rengiančios naują LGGRTC interneto svetainę, darbe.
–Žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ parengta seminaro „Partizanų valdžia – istorinė realija ar teisinė
fikcija?“ (2004 m. spalio 1 d.) medžiaga (B. Gailius).
– Kartu su žurnalu „Kultūros barai“ organizuota diskusija „Partizanų karo atminimas visuomenėje.
Žvilgsnis per literatūros prizmę “, kuri įvyko kovo 17 d. Diskusijos medžiaga parengta spaudai ir paskelbta
„Kultūros barų“ gegužės mėn. numeryje (B. Gailius).
– B. Gailius dalyvavo LR Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje svarstant siūlymą dėl pagrindų
sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija (balandžio 27 d.);
– Ž. Smolskutė dalyvavo tarpdisciplininėje konferencijoje „Lytis ir tapatybė“, skaitė pranešimą „Pietų
Lietuvos moterų veikla rezistencijoje 1944–1953 m.“ (birželio 3 d., Vilniaus universitetas);
– B. Gailius dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Molotovo-Ribentropo pakto įgyvendinimas
sovietams okupuojant Estiją, Latviją, Lietuvą“, skaitė pranešimą „Sovietų manipuliavimas Lietuvos
įstatymais vykdant krašto okupaciją“ (birželio 14–17 d., Talinas); tekstas anglų kalba, santrauka lietuvių
kalba ir informacinė apžvalga perduoti LGGRTC internetinio tinklalapio redakcijai.
– R. Narvydas buvo tarnybinėje komandiruotėje Rygoje (birželio 13–15 d.).
– R. Narvydas ir S. Samulevičus dalyvavo seminare Taline (liepos 25–27 d.) R. Narvydas skaitė
pranešimą „Lietuviška partizaninio karo teorijos patirtis“, S. Samulevičius – „Sovietinio saugumo agentų
smogikų panaudojimas kare prieš Lietuvos partizanus 1945–1959 m.“
– B. Šeškaitė padėjo parengti Genocido aukų muziejaus ekspoziciją – atrinko apie 300 buvusių KGB
darbuotojų nuotraukų, parengė apie 300 biogramų bei trumpą informaciją apie KGB skyrius.
– Buvo vykdomi masinės kapavietės Naujųjų Rasų kapinėse archeologiniai tyrinėjimai. Juos pagal
autorinę darbo sutartį atliko archeologas R. Žukovskis. Pateikta ataskaita, radiniai perduoti GAM. Vykdyta
archyvinė paieška (S. Samulevičius).
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CENTRINĖ PRAŠYMŲ PRIĖMIMO ĮSTAIGA
DĖL KOMPENSACIJŲ GAVIMO IŠ VOKIETIJOS FONDO
„ATMINTIS, ATSAKOMYBĖ IR ATEITIS“
(VOKIETIJOS FONDO KOMPENSACIJŲ GRUPĖ)

Pagal tarptautinius susitarimus, pasiektus 1998–1999 m. derybose, Vokietija per joje įsteigtą fondą
“Atmintis, atsakomybė ir ateitis” moka kompensacijas asmenims, buvusiems nacių koncentracijos
stovyklose bei getuose, taip pat dirbusiems priverčiamuosius darbus trečiajame reiche ir okupuotose
teritorijose.
Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. birželio 8 d. priėmė nutarimą Nr.VIII-1724 “Dėl Vokietijos
kompensacijų Lietuvos piliečiams gavimo mechanizmo”; jame, iki bus įsteigta Lietuvos ir Vokietijos
partnerinė organizacija, per kurią būtų teikiami nukentėjusių Lietuvos piliečių pareiškimai kompensacijas
išmokančiam Vokietijos federaliniam fondui, taip pat gaunamos ir išmokamos kompensacijos, pavedė šiuos
darbus atlikti LGGRTC.
Lietuvoje partnerinė organizacija nebuvo įsteigta. Kompensacijų mokėjimo sistema nustatyta trišalių
(Vokietijos, Rusijos ir Lietuvos) derybų metu. LGGRTC turi surinkti, sutvarkyti, išversti ir persiųsti
pretendentų anketas bei kitus reikiamus dokumentus į Rusijos Federacijos Savitarpio supratimo ir
susitaikymo fondą, kurio ekspertai pretendentams skiria kompensacijas. Tuomet Vokietijos fondo
specialistai atlieka patikrinimą ir patvirtina asmenų, kuriems mokamos kompensacijos, sąrašą. Atitinkamos
pinigų sumos pervedamos į AB “Hansabankas” atidarytą LGGRTC vardu tikslinės paskirties sąskaitą;
bankas pagal LGGRTC patvirtintus sąrašus paskirsto pinigus į asmenines pretendentų sąskaitas.
Kompensacijos mokamos dviem etapais.
Iš viso LGGRTC užregistruota 22 250 prašymų skirti kompensacijas. Asmenims išduotos 21 208
anketos. Grįžo užpildytos ir į Rusijos fondą išsiųsta 13 981 anketa.
2001–2005 m. buvo atlikti 22 403 mokėjimai kompensacijų gavėjams. Į kompensacijų gavėjų sąskaitas
pervesta 15 387 716,68 EUR (53 130 708,15 Lt). Skundų skyrius Lietuvoje per šiuos metus išnagrinėjo 1186
skundus, 72 proc. jų patenkino.
2005 m. buvo atlikti 461 pirmos kompensacijų dalies ir 7333 antros kompensacijų dalies pervedimai. Iš
viso į kompensacijų gavėjų sąskaitas pervesta 4 498 319,54 EUR (15 531 797,71 Lt). Skundų skyrius
Lietuvoje 2005 m. išnagrinėjo 536 pretendentų skundus, iš jų patenkino 75 proc.
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INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Informacinių sistemų priežiūros skyrius (toliau – ISPS) vykdo jam pavestas informatikos valdymo,
administravimo bei informacinių sistemų tvarkymo funkcijas. Buvo nuolat analizuojami LGGRTC padalinių
informacinių sistemų vartotojų poreikiai, ieškoma būdų jiems įgyvendinti, teikiama būtinoji pagalba –
užtikrinamas informacinių sistemų valdymas bei tvarkymas. Vykdant 2005 m. darbo planą, buvo atlikti
toliau išvardijami pagrindiniai darbai.
1. Nuolat prižiūrima kompiuterinė technika Didžioji g. 17/1, Gedimino pr. 40 ir Aukų g. 2. Pildoma bei
tikslinama LGGRTC kompiuterinės technikos gedimų, remonto ir modernizacijos apskaitos
duomenų bazė.
2. Vykdoma techninė LGGRTC vietinio tinklo priežiūra.
3. Vykdoma telefono pokalbių stotelių ,,Alcatel“ (Gedimino pr. 40/1 ir Didžioji g. 17/1) pokalbių
apskaitos programos priežiūra ir kartą per mėnesį formuojamos telefono pokalbių ataskaitos.
4. Du kartus per mėnesį LGGRTC kompiuteriuose atnaujinamos antivirusinės programos.
5. Nuolat daromos rezervinės duomenų kopijos iš tarnybinių stočių ir administracijos, Apskaitos,
Specialiųjų tyrimų sk., Vokietijos kompensacijų gr., GRT bei Memorialinio departamentų
kompiuterių.
6. Parengti duomenys apie apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo įmokas per 2004 m. IV ketv.
bei 2005 m. tris pirmuosius ketvirčius ir perduoti į „Sodrą“ elektronine laikmena.
7. Techniškai parengta 2004 m. LGGRTC ataskaita, iliustruojant skyrių ir padalinių metines išlaidas,
sukurta 15 diagramų.
8. Parengtas 2005 m. investicinis projektas „Ilgalaikio turto įsigijimui“.
9. Peržiūrėtos ir sutvarkytos LGGRTC programinės įrangos licenzijos.
10. Atstovauta sudarant sutartį su „Terateku“ dėl svetainės valdymo sistemos sukūrimo.
11. Dirbta su naująja turinio valdymo sistema „TeraTVS“ (naujoje LGGRTC interneto svetainėje
sukurta 90 puslapių). Svetainė buvo nuolat (du kartus per mėnesį, o prireikus ir dažniau) atnaujinama
bei koreguojama pagal LGGRTC padalinių teikiamą informaciją. Bendradarbiaujant su programos
autoriais derinta sistema, šalintos pastebėtos klaidos.
12. Sukurta programa Žalos atlyginimas, skirta suvesti represijų metu nukentėjusių asmenų anketas.
Programos galimybės:
–

suvestų asmenų paieška pagal vardą, pavardę, gimimo metus bei identifikacijos numerį;

–

vietovių automatinis įvedimas (vietovių duomenys buvo panaudoti iš Vardyno Dos Foxpro duomenų
bazės, prieš tai juos perkėlus į Windows 32bit aplinką, perkodavus pagal lietuvišką win1257
koduotę. Vietovių duomenys – išskirstyti į atskiras lenteles, sukūrus tarp jų ryšius naudojantis sql
operatoriais);

–

ūkio šakų klasifikacija;

– vartotojo įvestų duomenų patikrinimas.
13. Buvo atliekami duomenų bazių tarnybinės stoties konfigūravimo darbai.
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APSKAITOS SKYRIUS
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS 2005 M.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) iš valstybės biudžeto
finansuojamų programų vykdymui 2005 m. gavo 5275,3 tūkst. Lt. asignavimų (tarp jų iš LRV rezervo – 83,4
tūkst. Lt), iš jų:
– 4076,5 tūkst. Lt Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo programai.
– 909,0 tūkst. Lt Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos įamžinimo programai.
– 160,0 tūkst. Lt Vokietijos kompensacijų, skiriamų Lietuvos piliečiams, tvarkymo programai.
– 46,4 tūkst. Lt Specialiajai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo ir įamžinimo
programai.
Iš LRV rezervo fondo:
– 33,8 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui (duomenų bazių saugos įrangai) įsigyti.
– 4,1 tūkst. Lt atminimo lentoms penkiose priverstinio įkalinimo stovyklų memorialinėse vietose
įrengti.
– 45,5 tūkst. Lt kolumbariumo-koplyčios pastato Tuskulėnų rimties parke išlaikymo ir priežiūros
išlaidoms padengti.
Kitos 2005 m. gautos lėšos:
– 6,0 tūkst. Lt pervedė LR kultūros ministerija leidinio-parodos katalogo „Karas po karo“ išleidimui.
– 91,3 tūkst. Lt įplaukos už LGGRTC leidinius.
– 1,7 tūkst. Lt pervedė savivaldybės ir mokyklos moksleivių maitinimui stovykloje „Didžiosios Kovos
apygarda“.
Siekiant įvertinti LGGRTC ir jo struktūrinių padalinių 2005 m. veiklos veiksmingumą buvo
apskaičiuotos bendros LGGRTC išlaidos (1 lentelė) ir kiekvieno struktūrinio padalinio veiklos išlaidos (2
lentelė).

BENDROS LGGRTC 2005 M. IŠLAIDOS

1 lentelė (tūkst. Lt)
2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas

369,0

I. Paprastosios išlaidos:
Šildymas

73,5

Elektros energija

67,7

Ryšių paslaugos

106,0

Transporto išlaikymas

45,2

Vanduo ir kanalizacija

4,7

Prekės bei inventorius bendroms LGGRTC ūkinėms reikmėms

13,0

Prekės (monitoriai ir kt. kompiuterinė įranga, nupirkti gruodžio mėn.)

8,5

Aparatūros remontas

8,8
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2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas
Signalizacijos priežiūra (UAB „Gauda“ 118 Lt/mėn.)

1,4

Teritorijos valymas Didžioji g. 17/1 („Senamiesčio ūkis“)

1,6

Šiukšlių išvežimas

3,4

Teisinė sistema „Litlex“

0,9

Laikraščių ir žurnalų prenumerata

2,9

Katalogų prenumerata, specialioji literatūra

1,4

Knygų įsigijimas Bibliotekai

0,7

Publikacijos „Atgimime“

8,4

LGGRTC duomenų paskelbimas informaciniuose kataloguose „Eniro
Lietuva“, „Infomedia“, „Findexa“

2,2

Lietuvos ypatingojo archyvo sąskaitos už kopijas

3,6

Programos „Telehansa“ mokestis (30 Lt/mėn.)

0,4

Kilimėlių keitimas GAM

0,6

Aparatūros techninė profilaktika

1,0

Kvalifikacijos kėlimo kursai darbuotojams

0,1

Interneto svetainės sukūrimas

4,0

Kitos smulkios išlaidos (reprezentacinės bei įv. kitos anksčiau neišvardytos
išlaidos)

9,0
852,0

II. Nepaprastosios išlaidos:
Kompiuterinės įrangos įsigijimas (12 vnt. kompiuterių ir 1 skaitytuvas)

18,2

Programinė įranga ir tarnybinė stotis iš LRV rezervo lėšų duomenų saugai

33,8

Genocido aukų muziejaus rekonstravimas

800,0

Bendros LGGRTC išlaidos iš viso (I+II)

1221,0

LGGRTC STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 2005 M. IŠLAIDOS

2 lentelė (tūkst. Lt)
2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS

Paprastosios išlaidos:

649,9

Darbuotojų darbo užmokestis

465,4

Soc. draudimo įmokos

144,0

Darbai pagal autorines sutartis

32,64

Tema „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m.“ sukurti moksliniai straipsniai
„Holokaustas Lietuvoje“ ir „Lietuvos getų žydų policija (1941–1944)“ (aut.
A. Bubnys)

8,4

Pagal programą „KGB Lietuvoje“ tema „KGB veikla prieš lietuvių išeivių
organizacijas 1945–1990 metais“ sukurtos mokslinės studijos: „Sovietinio

4,8
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2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas
saugumo veikla DP stovyklose 1945–1950 m.“ ir „Sovietinio saugumo veikla
prieš lietuvių išeivių organizacijas 1950–1990 m.“ (aut. D. Juodis)
Pagal programą „Sovietinė armija Lietuvoje“ tema „Lietuvos jaunimas
sovietinėje armijoje“ parengta mokslinė studija „Atranka į sovietinę
kariuomenę, jaunuolių žuvimo aplinkybės šaltojo karo metu“ (aut.
A. Ambrulevičiūtė)

4,0

Pagal programą „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990 m.
ir jo pasekmės“ tema „Sovietinė fotografija Lietuvoje“ parengtas mokslinis
straipsnis „Sovietinė fotografija Lietuvoje 1970–1990 m.“ (aut. M. Matulytė)

3,0

Pagal temą „Lietuvos laisvės lygos indėlis atkuriant LR valstybingumą 1987–
1992 m.“ parengtas dienoraščio „Sugrįžus po septynerių metų kova tęsiama“
medžiaga ir komentarai; parengtas prisiminimų „Ačiū, likime, už prasmingą
gyvenimą“ I skyrius (aut. A. Terleckas)

3,6

Pagal
programą „Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje.
Antisovietinė rezistencija 1944–1953 m.“ sukurtas mokslinis straipsnis
„Čekistinės inspekcijos stalininiu laikotarpiu“ ir atlikti monografijos „LKP(b)
ir jos santykiai su čekistais“ redagavimo darbai (aut. J. Starkauskas)

5,4

LGGRTC straipsnių ir mokslinių programų recenzijos (aut. A. Bubnys,
A. Kulakauskas, J. Skirius, V. Tininis, A. Jakubčionis, N. Šepetys)

1,4

Vardyno duomenų bazių formavimui ir valdymui sukurtos paprogramės (aut.
V. Saldūnas)

2,0

Kitos išlaidos:
Komandiruočių išlaidos

2,4

Istorikų komiteto 1 nario mokestis (Lietuvos istorijos institutui)

0,7

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

4,8

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento išlaidos iš viso

649,9

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS (KARTU SU REZISTENTŲ TEISIŲ KOMISIJA)

Paprastosios išlaidos:

568,7

Darbuotojų darbo užmokestis

418,6

Soc. draudimo įmokos

129,0

Autorinis atlyginimas pagal sutartį su R. Žukovskiu: „Masinės kapavietės
Naujųjų Rasų kapinių teritorijoje: žvalgomieji archeologiniai tyrimai“

2,0

Kitos išlaidos:
Komandiruočių išlaidos

1,9

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

14,0

Apmokėta už išspausdintus sąrašus rezistento vardui gauti (Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungai)

1,5

Rezistentų teisių komisijos dokumentų vertimas iš rusų k.

0,5

Kitos neišvardytos išlaidos

1,2
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2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas
Specialiųjų tyrimų skyriaus išlaidos iš viso

568,7

MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS

I. Paprastosios išlaidos:

833,5

Darbuotojų darbo užmokestis

355,3

Soc. draudimo įmokos

110,0

Kitos išlaidos:
Komandiruočių išlaidos

1,6

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

12,8

Paminklai, atminimo ženklai ir lentos:
Paminklo „Žemaičių apygarda“ užbaigimas (aut. G. Midvikis )

140,0

Užbaigto paminklo „Žemaičių apygardos partizanams 1944–1953“ ekspertizė

0,1

Autorinis atlyginimas už paminklo „Kęstučio apygardos partizanams 1944–
1953“ konkursinių darbų įvertinimą

0,2

Premija konkurso (paminklo „Kęstučio apygarda“ projektai) prizininkams

5,0

Avansas paminklo „Kęstučio apygarda“ gamybai (aut. G. Midvikis )

78,0

Atminimo lentų ir ženklų gamyba (AB „Anykščių kvarcas“)

42,5

Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologinės pasekmės:
Autoriniai darbai pagal sutartis su D. Gailiene, E. Kazlausku

9,3

Pokario istorija jaunimui:
Resp. konkursas „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“

10,8

Stovykla „Didžiosios Kovos apygarda“

10,6

Tarptautinė jaunimo karinė vasaros stovykla Estijoje

2,7

Plakatų spauda, lipdukai (UAB „Turizmo tinklas“)

3,5

Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir sąvado
sudarymas:
Autoriniai darbai (aut. sutartys su A. Malinauskaite, J. Lukše, G. Alekna,
A. Sadecku, R. Racėnu, A. Seikaliu, V. Striužu, J. Kanarsku)

4,4

Tremties ir kalinimo vietos:
Autoriniai darbai (aut. sutartys su E. Teišerskiene, D. Drižiu, A. Gelžiniu,
D. Narušiene, D. Bedalyte, G. Burauskaite, D. Dučinskiene, V. Životkevičiūte)

19,3

Pašto ženklai

3,1

Gaunamų nuotraukų nuskaitymas

0,5

„Gyvosios atminties“ programa:
Darbai pagal sutartį dėl DVD su KTU Inform. tech. plėtros institutu

3,6

Renginiai:
Gedulo ir vilties diena LGGRTC kiemelyje (06.14)

1,8

Partizanų pagerbimo, kariuomenės diena

4,0

Gėlės renginiams, nuotraukų gamyba

2,5

Kiti nedideli renginiai, vakarai

3,7
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2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas
Kiti projektai:
Radijo laidų transliavimas (aut. A. Antanaitis)

4,2

Autorinės sutartys dėl duomenų (aut. P. Ragauskas)

4,0

II. Nepaprastosios išlaidos:

1,4

Fotoaparatas Canon PowerShot Digital

1,4

Memorialinio departamento išlaidos iš viso (I+II)

834,9

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS

I. Paprastosios išlaidos:

513,7

Darbuotojų darbo užmokestis

355,4

Soc. draudimo įmokos

109,6

Kitos išlaidos
Komandiruočių išlaidos

1,2

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

18,4

Paroda armėnų tautos genocido metinėms

3,5

Medžiagos ir dizaino paslaugos parodai „Karas po karo“

7,7

Tremties temai skirtai ekspozicijai nufilmuoti liudytojų atsiminimai, medžiaga
muziejuose ir inscenizacinės scenos (aut. A. Petrauskas)

0,6

Kino dokumentų paieška, kopijavimas, nuskaitymas (aut. A. Ališauskas)

0,2

Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą (autorinės sutartys su A. Matulyte,
R. Mekaite, J. Everatt)

5,1

Eksponatų restauravimas ir konservavimas

0,3

Muziejaus nario mokestis

0,1

II aukšto meninės idėjos įgyvendinimas (aut. S. Vaitkevičiūtė)

8,1

II aukšto ekspozicinės patalpos Nr. 16 meninės idėjos įgyvendinimas (aut.
S. Vaitkevičiūtė)

2,5

GAM išorinės reklamos meninės idėjos projektas (aut. D. Baliukevičius)

1,0

II. Nepaprastosios išlaidos:

27,7

Skaitmeninis fotoaparatas

5,3

Videoprojektorius su laikikliu

9,3

Kompiuterinė įranga „Neginkluoto pasipriešinimo“ ekspozicijai

7,2

Kompiuteris su monitoriumi

5,6

Eksponatų įsigijimas (paveikslas)

0,3

Genocido aukų muziejaus išlaidos iš viso (I+II)

541,4

TUSKULĖNŲ KOLUMBARIUMAS-KOPLYČIA

I. Paprastosios išlaidos:

25,8

Darbuotojų darbo užmokestis

11,5
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2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas
Soc. draudimo įmokos

3,6

Kitos išlaidos
Nuosavybės teisės į statinį įregistravimas

0,2

Gėles renginiui Tuskulėnuose

0,3

Kvalifikacijos kėlimo kursai (viešųjų pirkimų)

0,2

Skydų prikalimas prie Tuskulėnų kolumbariumo sienų (UAB „Ekspozicijos
sistemos“)

1,7

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

8,3

II. Nepaprastosios išlaidos:

15,3

Grindų valymo mašina ir siurblys

8,1

Universalios 4-ių dalių kopėčios

1,0

Garo valytuvas

1,4

Kompiuteris: Intel Celeron 2.53 GHz, op. atm. 256 MB

1,4

Fotoaparatas OLYMPUS SP-350

1,2

Foteliai (2 vnt.)

1,3

Muzikinis centras SONY

0,9

Tuskulėnų kolumbariumo-koplyčios išlaidos iš viso (I+II)

41,1

LEIDYBOS SKYRIUS

Paprastosios išlaidos:

340,3

Darbuotojų darbo užmokestis

112,8

Soc. draudimo įmokos

34,2

Kitos išlaidos
Komandiruočių išlaidos (knygų mugė Geteborge)

3,7

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

2,4

Sumokėta autoriams pagal autorines sutartis

46,3

Apmokėta spaustuvėms už leidinių spaudą

138,7

Lietuvos leidėjų asociacijos nario mokestis (2005 m. I pusė – 150 Lt)

0,2

Dalyvavimas mugėse

0,7

Leidinių siuntimo į užsienį išlaidos

1,3
340,3

Leidybos skyriaus išlaidos iš viso

VOKIETIJOS FONDO KOMPENSACIJŲ GRUPĖ

Paprastosios išlaidos:

154,2

Darbuotojų darbo užmokestis

102,9

Soc. draudimo įmokos

31,0

Kitos išlaidos
Atlyginimas advokatei (1000 Lt/mėn)

12,0
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2005 m.
išlaidos

Išlaidų pavadinimas
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

8,3
154,2

Vokietijos fondo kompensacijų grupės išlaidos iš viso

KITI PADALINIAI: INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS, TEISĖS IR PERSONALO
SKYRIUS, DIREKCIJA, SEKRETORIATAS, APSKAITOS SKYRIUS, ŪKIO SKYRIUS

Paprastosios išlaidos:

1030,3

Darbuotojų darbo užmokestis

781,0

Soc. draudimo įmokos

240,5

Kitos išlaidos:
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus

8,8
1030,3

Kitų padalinių išlaidos iš viso

Pridedama: 5 priedas (žr. psl. 85–97)
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PRIDEDAMA:

1 priedas. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas, 11 puslapių;
2 priedas. Memorialinis departamentas, 35 puslapiai;
3 priedas. Genocido aukų muziejus, 6 puslapiai;
4 priedas. Leidybos skyrius, 1 puslapis;
5 priedas. Apskaitos skyrius, 12 puslapių.
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1 PRIEDAS

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS
ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMŲ SKYRIUS
TIRIAMŲJŲ PROGRAMŲ REZULTATAI

I. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Pirmoji sovietinė ir nacistinė okupacija. Antisovietinė ir
antinacinė rezistencija 1940–1944 m.“ tema „Holokaustas Lietuvoje“ daugiausia dėmesio buvo
skiriama tyrimams ir jų rezultatų skelbimui:
– parengti ir išspausdinti straipsniai žurnale „Genocidas ir rezistencija“ 2005, Nr. 1(17):
A. Bubnys, „Kauno ir Vilniaus getų žydų policija 1941–1944 m.“, 21 psl.;
V. Brandišauskas, „Holokaustas Kėdainių apskrityje“, 13 psl.;
H. Vitkus, „Istorinė atmintis ir holokaustas: problemos samprata“ 17 psl.
–

A. Bubnys vykdydamas programą parengė mokslinį straipsnį „Lietuvos getų žydų policija (1941–
1944)“;

–

V. Brandišauskas vykdydamas programą atliko šiuos darbus:
rinko medžiagą mokslinei studijai „Holokaustas Lietuvos provincijoje“; peržiūrėjo holokausto
bibliografiją Telšių, Mažeikių bei Tauragės apskrityse; Lietuvos ypatingajame archyve perskaitė 123
baudžiamąsias bylas; surinkta medžiaga bus panaudota rengiant publikaciją „Holokaustas Mažeikių
apskrityje“.

Publikacijos
„Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais“, Žydų kultūros paveldas Lietuvoje,
Vilnius, 2005, p. 21–59.
Pranešimai
– Balandžio 9–11 d. Maskvoje dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Karas. Skirtinga atmintis“.
Parengė ir perskaitė pranešimą tema „Istoriografinių požiūrių kaita ir įvairovė tyrinėjant Antrojo
pasaulinio karo problematiką Lietuvoje“.
– Parengė publikaciją apie šią konferenciją žurnalui „Genocidas ir rezistencija“.
– Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti ir B’nai
B’rith International seminare „Holokaustas Lietuvoje: mokymasis ir mokymas“ bendrojo lavinimo
mokyklų mokytojams skaitė pranešimą „Holokausto Lietuvoje ypatumai“. Seminaras vyko Vilniuje
lapkričio 21–25 d.
Kiti darbai
– Dalyvavo projekte „Jie buvo tarp mūsų“ – pažintis su Lietuvos žydų ir holokausto istorija.
Mokytojams ir mokiniams skaitė pranešimus apie lietuvių ir žydų santykius XX a. bei holokaustą
Lietuvoje.
– Dalyvavo organizuojant moksleivių rašinių konkursą „Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai“.
Konkursą organizavo visuomeninė organizacija „Atminties namai“. Organizacijos archyve
peržiūrėjo kelis šimtus 2000–2004 m. moksleivių rašinių minėta tema. Keli iš jų bus panaudoti
rengiant galutinį straipsnio „Holokaustas Mažeikių apskrityje“ tekstą.
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–
–

–

Recenzavo doktoranto Lino Jašinausko disertaciją „Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje
(1941–1944 metais)“.
Parengė komentarus „Vokiečių okupacijos laikotarpio kronikai“. Lietuvos archyvuose išlikusios
kino kronikos peržiūra buvo organizuota Lietuvos nacionaliniame muziejuje spalio 27 d. ir lapkričio
24 d.
Interviu Lietuvos radijui („Mažajai studijai“) apie tremtį Lietuvoje 1940–1941 m., Lietuvos
televizijai („Savaitės panoramai“) – apie antisemitinę propagandą lietuviškojoje spaudoje prasidėjus
Vokietijos ir TSRS karui.

II. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje.
Antisovietinė rezistencija 1944–1953 m.“ daugiausia dėmesio buvo skiriama tyrimams ir jų rezultatų
skelbimui:
J. Starkauskas rinko medžiagą ir parengė priedą knygai „LKP(b) ir jos santykiai su čekistais“ apie
1944–1953 m. apskričių (rajonų) I partijos komitetų sekretorius. Be trumpų jų biografijų parengė
apibendrinantį straipsnį apie jų darbą pogrindyje, dalyvavimą Antrajame pasauliniame kare, išsilavinimą,
darbą represinėse struktūrose ir pan. Tekstas sudaro 30 psl. Muziejuose ir archyvuose rinko iliustracijas
minėtai knygai;
– rinko medžiagą straipsniui apie represinių struktūrų inspekcijas. Peržiūrėjo ir perskaitė apie 60
archyvinių bylų;
– parengė mokslinį straipsnį „Čekistinės inspekcijos stalininiu laikotarpiu ir jų ataskaitose pavaizduota
situacija Lietuvoje“ (1,5 a. l.);
– dirbo knygos „LKP(b) ir jos santykiai su čekistais“redagavimo darbus: papildė I partijos komitetų
sekretorių biografijas, rinko iliustracijas.
III. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–
1990 m.“ daugiausia dėmesio buvo skiriama tyrimams ir jų rezultatų skelbimui:
– parengti ir išspausdinti straipsniai žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2005, Nr. 1(17), Nr. 2(18):
M. Matulytė, „Lietuvių fotografijos meno raiška kultūros sovietizavimo kontekste 1958–1970 m.“,
Nr. 1, 36 psl.;
I. Černeckaitė, „Sovietinė kino dokumentika Lietuvoje: istoriniai ir ideologiniai kontekstai 1963–
1988 m.“, Nr. 1, 23 psl.;
A. Skorupskas, „Sovietinės ideologinės cenzūros raida 1964–1989 m.“, Nr. 1, 43 psl.;
K. Ūsaitė, „Kūrybinės sąjungos kaip ideologinės cenzūros mechanizmas Lietuvoje 1956–1980 m.,
Nr. 2, 37 psl.
–

A. Streikus vykdydamas programą atliko šiuos darbus:

Mokslinio tyrimo programos koordinavimas ir vykdymas
Programoje „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje“ toliau dirbo M. Matulytė; 2005 m. ji pagal
autorinę sutartį parengė straipsnį „Lietuvių fotografijos meno raiška kultūros sovietizavimo kontekste 1958–
1970 m.“.
Suredaguotas ir galutinai spaudai parengtas dokumentų rinkinys „Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos
nelaisvėje (1940–1990)“ (A. Streikus ir J. Bagušauskas).
Moksliniai straipsniai
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios atstovavimas ir jos teisių gynimas Vakaruose 1944–1990 m.“
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Parodų rengimas
„Kestono instituto dokumentai – tikinčiųjų persekiojimo liudininkai“ (Lietuvos nacionalinė biblioteka
lapkričio 17 d.–gruodžio 5 d.);
Pranešimai konferencijose
– „Partizaninis pasipriešinimas ir sovietinės represijos lietuvių istorinėje sąmonėje“ (Coming to terms
with history: building mutual confidence and cooperation in the Baltic Sea Region, Kopenhaga,
balandžio 28 d.);
– Pranešimas Vilniaus archivyskupijos kurijos ir Lietuvos žydų bendruomenės organizuotoje
konferencijoje (Nostra Aetate – 40) tema „Lietuvių-žydų santykiai ir Bažnyčia sovietų okupacijos
metais“ ( gruodžio 15 d.).
Kiti darbai
– V. Vasiliauskaitės studijos „Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos šalių periodinė savilaida 1972–1989
m.“ rankraščio recenzavimas.
– Pranešimas atidarant parodą „Už Tėvynę ir tikėjimo laisvę“ (Druskininkų rezistencijos ir tremties
muziejus, balandžio 10 d.).
– M. Matulytė vykdydama programą pagal temą „Sovietinė fotografija Lietuvoje“ parengė mokslinį
straipsnį „Sovietinė fotografija Lietuvoje 1970–1990 m.“ (2 a. l.).
IV. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose“ daugiausia
dėmesio buvo skiriama tyrimams ir jų rezultatų skelbimui:
J. Banionis Lietuvos centriniame valstybės archyve tyrinėjamai temai rinko medžiagą, susijusią su
lietuvių išeivija 1940–1950 m. Susipažino su LCVA f. 656 – Lietuvos Respublikos pasiuntinybė Vašingtone
– bylomis, kuriose atsispindi ALT, VLIK, LLK politinė veikla.
Parengė mokslinį straipsnį „Lietuvos laisvinimas XX a. penktajame dešimtmetyje: Akcijos kėlimas ir
stiprinimas“ (3 a. l.);
Publikacijos
„Jungtinis Amerikos baltų tautinis komitetas“, Visuotinė Lietuvių enciklopedija, t. VIII, Vilnius, 2005,
p. 829.
„Juozas Brazaitis – vienas lietuvių išeivijos ideologų“, LKMA Metraštis, t. 26, Vilnius, 2005, p. 563–
569.
„Pasaulio lietuvių bendruomenė – XX a. 6-ojo dešimtmečio Lietuvos laisvinimo kelyje“ (0,5 a. l. įteikta
JAV LB rengiamam straipsnių rinkiniui „Lietuva ir lietuviai pasaulyje“).
Pranešimai
– Kovo 15 d. Kaune dalyvavo VDU Lietuvių išeivijos instituto surengtoje konferencijoje „Politinė
mintis emigracijoje 1945–1990 m.“ Skaitė pranešimą „Lietuvos laisvės komitetas XX a. 6
dešimtmetyje: naujų laisvinimo veiklos idėjų paieška“.
– Skaitė pranešimus tema „Prelatas M. Krupavičius (1885–1970) – VLIK’o pirmininkas“ Lietuvos
Krikščionių demokratų partijos organizuotose konferencijose, skirtose prelato M. Krupavičiaus
atminimui, Marijampolėje – rugpjūčio 1 d.; Kaune – spalio 16 d. ir gruodžio 4 d.
– Dalyvavo XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume, kuris vyko Vilniuje birželio 30–
liepos 2 d. Skaitė pranešimą „XX a. šeštojo dešimtmečio Lietuvos laisvinimo kely – Pasaulio
lietuvių bendruomenė“.
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Kiti darbai:
Recenzavo A. Liekio knygą „Lietuvis Amerikoje“, III dalis, Vilnius, 2005, 458 psl..
Dalyvavo LR laidose: rugpjūčio 25 d. laidoje „Vėjas Vakarų krypties“, rugpjūčio 31 d. – „Ryto Garsai“
(Kalbėjo apie „Solidarumo“ judėjimo įtaką Lietuvai, minint jo 25 metų sukaktį).
V. Vykdant mokslinio tyrimo programą „KGB Lietuvoje“ daugiausia dėmesio buvo skiriama
tyrimams ir jų rezultatų skelbimui:
– parengtas ir išspausdintas straipsnis žurnale „Genocidas ir rezistencija“ 2005 m. Nr. 2 (18):
Darius Juodis, „Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvių pabėgėlius Vokietijoje 1945–1950 m.“, (19
psl.);
– D. Juodis rinko medžiagą mokslinei studijai „KGB veikla prieš lietuvių išeivių organizacijas 1945–
1990 metais“. Parengė mokslinės studijos „Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvių išeivių
organizacijas 1950–1990 m.“ I ir II skyrius (2 a. l.).
– K. Burinskaitė pirmąjį 2005 m. ketvirtį toliau vykdė tyrimą „Visuomeninės organizacijos Lietuvos
politiniame gyvenime: visuomeninės organizacijos ir valstybingumo krizės“. Šiame tyrimo etape
analizuota visuomeninių organizacijų padėtis nepriklausomoje Lietuvoje. Parengtas straipsnis
„A. Smetonos valdžios santykis su visuomeninėmis organizacijomis 1938–1940 metais“ (1,0 a.l.) ir
pradėtas naujas tyrimas – rinkti informaciją apie 5 KGB liniją (politinis sekimas arba politinė
kontržvalgyba) ir jos veiklą Lietuvoje nuo 1967–1991 m., daugiausia dėmesio skiriant politinio
sekimo struktūrai ir jos metodų analizei; sudarytas tyrimo planas ir parengtas 1,0 a.l. apimties
įvadinis tekstas.
Greta tyrimo vykdoma ir šaltinių analizė bei jų atrinkimas rengiamam šaltinių rinkiniui,,KGB
Lietuvoje. Dokumentų rinkinys“.
Parengta knygos „A Handbook of the communist security apparatus in East Central Europe 1944–
1989“recenzija.
– L. Okuličiūtė (nuo rugsėjo pab.) pagal mokslinę tiriamąją programą vykdė dokumentų rinkinio
,,KGB Lietuvoje. Dokumentų rinkinys“ sudarymo darbus.
Visas dėmesys buvo skirtas temai ,,Valstybės saugumo komitetas (KGB) ir jo agentai 1953–
1991 m.“ pagal šiuos aspektus: atranka, verbavimo motyvacija ir procedūros, metodai, klasifikavimas,
agentų kategorijos, į saugumo akiratį pakliuvusiems asmenims kompromituojančios medžiagos
paieškos atspindys, konspiraciniai butai, agentų tinklo kūrimas, agentų pašalinimo iš saugumo organų
struktūrų priežastys ir t. t. Iš viso buvo peržiūrėta 100 bylų. Padarytos apžvelgtų dokumentų kopijos.
– A. Anušauskas, „KGB rezervo problemos sprendimas ir nacionalinio saugumo interesai“, Lietuvos
metinė strateginė apžvalga/Lithuanian Annual Strategic review, VU Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas; straipsnis įteiktas rugsėjo 13 d., 1,5 a.l.
– A. Anušauskas, „KGB komforto formulė“, „Atgimimas“, 2005, Nr. 34, 6 psl.
VI. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Sovietinė armija Lietuvoje“ daugiausia dėmesio buvo
skiriama tyrimams ir jų rezultatų skelbimui:
– parengtas ir išspausdintas straipsnis žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2005, Nr. 2(18):
R. Kšanytė, „Sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos bei jos įgulų santykiai
1946–1962 m.“, 29 psl.
– A. Ambrulevičiūtė parengė mokslinę studiją „Atranka į sovietinę kariuomenę, jaunuolių žuvimo
aplinkybės šaltojo karo metu“, kurioje nagrinėtas sovietų karinės struktūros organizavimas Lietuvoje
1940–1985 m.: sovietų kariuomenės vidiniai struktūriniai pokyčiai, SSRS karinių įstatymų
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reglamentavimai, jaunuolių atrankos kriterijai bei mobilizacijos principų kaita, 16-osios
lietuviškosios divizijos sovietinės armijos sudėtyje organizavimo ir išformavimo klausimai, tiriama
tarnybos sovietinėje armijoje kasdienybė, įstatymais ir neįstatymais grįsti kareivių bei karininkų
santykiai, dezertyravimo priežastys ir valdžios sprendimai kovojant su dezertyrais, taip pat Lietuvos
jaunuolių žuvimo aplinkybės karo tarnybos metu, karo prievolės atlikimas Afganistane.
VII. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Antisovietinis pasipriešinimas 6–9 dešimtmečiais“
tema „Lietuvos laisvės lygos indėlis atkuriant Lietuvos Respublikos valstybingumą 1987–1992 m.“
A. Terleckas parengė:
dienoraščio „Sugrįžus po septynerių metų kova tęsiama 1964 m.“ I ir II dalis;
prisiminimų „Ačiū, likime, už prasmingą gyvenimą“ pirmojo skyriaus I ir II dalis.

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

V. Brandišauskas
1. Balandžio 9–11 d. Maskvoje dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Karas. Skirtinga atmintis“.
Parengė ir perskaitė pranešimą tema „Istoriografinių požiūrių kaita ir įvairovė tyrinėjant Antrojo pasaulinio
karo problematiką Lietuvoje“.
2. Lapkričio 21–25 d. Vilniuje Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje tirti ir B’nai B’rith International seminare „Holokaustas Lietuvoje: mokymasis ir
mokymas“ bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams skaitė pranešimą „Holokausto Lietuvoje ypatumai“.,
A. Streikus
3. Balandžio 28 d. dalyvavo Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje Coming to terms with
history: building mutual confidence and cooperation in the Baltic Sea Region. Skaitė pranešimą tema
„Partizaninis pasipriešinimas ir sovietinės represijos lietuvių istorinėje sąmonėje“.
4. Gruodžio 15 d. skaitė pranešimą Vilniaus archivyskupijos kurijos ir Lietuvos žydų bendruomenės
organizuotoje konferencijoje (Nostra Aetate – 40) tema „Lietuvių-žydų santykiai ir Bažnyčia sovietų
okupacijos metais“.
J. Banionis
5. Kovo 15 d. Kaune dalyvavo VDU Lietuvių išeivijos instituto surengtoje konferencijoje „Politinė
mintis emigracijoje 1945–1990 m. Skaitė pranešimą „Lietuvos laisvės komitetas XX a. 6 dešimtmetyje:
naujų laisvinimo veiklos idėjų paieška“.
6. Birželio 30–liepos 2 d.
Vilniuje dalyvavo XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziume.Skaitė pranešimą „XX a. šeštojo dešimtmečio Lietuvos laisvinimo kely – Pasaulio lietuvių
bendruomenė“.
7. Rugpjūčio 1 d. Marijampolėje ir spalio 16 d. bei gruodžio 4 d. Kaune skaitė pranešimą tema „Prelatas
M. Krupavičius (1885–1970) – VLIK’o pirmininkas“ Lietuvos Krikščionių demokratų partijos organizuotose
konferencijose, skirtose prelato M. Krupavičiaus atminimui.
E. Jankauskienė
8. Gruodžio 7 d. Panevėžyje skaitė pranešimą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio
aps. skyriaus organizuotame seminare „Pasipriešinimo istorija – tautinės savimonės ugdymui“, skirtame
Panevėžio apskrities pedagogams tema „Laisvės kovų atlasas. Partizaninis judėjimas Panevėžio apskrityje“.
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A. Anušauskas
9. Kovo 9 d. dalyvavo konferencijoje, kuri vyko Lietuvos mokslų akademijoje. Skaitė pranešimą „Kovo
11-oji ir okupacinės kariuomenės problema“.
10. Balandžio 14–15 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Resistance and Rhetoric of Resistance“,
kuri vyko VU Skandinavistikos katedroje. Skaitė pranešimą „Priešo įvaizdis pasipriešinimo spaudoje“.
11. Gegužės 12 d. dalyvavo konferencijoje „Antrasis pasaulinis karas ir Lietuva“, kuri vyko Vytauto
Didžiojo karo muziejuje. Skaitė pranešimą „Lietuvos okupacija ir Antrasis pasaulinis karas“.
12. Birželio 30–liepos 1 d. dalyvavo „Į laisvę fondo“ XIV istorinių ir politinių studijų savaitės Lietuvoje
konferencijoje „Lietuvių rezistencija 1941 m.: įvykiai ir jų vertinimas“. Skaitė pranešimą „Okupuotos
Lietuvos istorija: pasipriešinimo vertinimai 2005 metais“.
13. Rugsėjo 4 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Vilnius-2005“. Skaitė pranešimą „Komunistinių
režimų istorijos tyrimai po tarptautinio antikomunistinio kongreso „Vilnius 2000“. Organizatoriai – Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija.
14. Lietuvos istorikų suvažiavime skaitė 2 pranešimus:
a) „Sovietinė kontrolė-vertinimai ir interpretacijos“;
b) „Kokia komunistinių kolaborantų vieta Lietuvos istorijos tyrinėjimuose ir suvokime“.
15. Lapkričio 16 d. dalyvavo Kaune Tėvynės Sąjungos Krikščioniškųjų demokratų frakcijos ir Atlanto
sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) renginyje „Sovietinės nomenklatūros transformacija ir jos poveikis
politinių partijų organizacijoms bei viešosios valdžios institucijoms Lietuvoje“. Skaitė parnešimą
„Nomenklatūra ir KGB rezervas“.
16. Spalio 13–16 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Politics with History and Collective Memory
in Public Discourses in East Central Europe“, kurio vyko Bremene, Vokietijoje. Skaitė pranešimą „Politics
and History – the Lithuanian Case“. Organizatorius – Bremeno Universiteto Vidurio Europos studijų centras.
KITI DARBAI
Dalyvavimas LGGRTC internetinės svetainės redkolegijoje
K. Burinskaitė dalyvavo kuriant LGGRTC internetinę svetainę. Įvyko 10 redakcinės kolegijos posėdžių.
Juose buvo analizuojamas internetinės svetainės titulinio puslapio dizainas, teikti siūlymai ir pastabos firmai,
kuri kūrė internetinės svetainės turinio valdymo sistemą. Analizuotas sutarties, pagal kurią ir bus kuriamas
puslapis, variantas. Buvo pateikti keli titulinio puslapio variantai, pastabos ir siūlymai. Firmai pasiūlius
sukurtą internetinės svetainės maketą, buvo pateikti siūlymai jį koreguoti, papildyti, keisti. Suderinus
internetinės svetainės modelį, pradėta teikti informaciją. K. Burinskaitė buvo įpareigota pateikti informaciją
apie GRT departamento 2005 m. planus, ar jie nepasikeitė nuo ankstesnių metų. Taip pat redakcinei kolegijai
pateikė LGGRTC organizuotų konferencijų ir seminarų sąrašą nuo 2002 m., nes iki šio laikotarpio vykę
seminarai ir konferencijos yra buvusiame svetainės variante. Taip pat K. Burinskaitei buvo pavesta į anglų
kalbą išversti internetinės svetainės pagrindinio puslapio svarbiausias nuorodas. Ji buvo įpareigota
išsiaiškinti dėl galimybės pažymėti virtualiame Lietuvos žemėlapyje partizanų kovų vietas, bet paaiškėjus,
kad tų vietų labai daug, šis sumanymas atidėtas. K. Burinskaitė patikrino naujoje svetainėje skelbiamą
informaciją apie GRT departamento vykdomas programas.
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PARENGTI ATSAKYMAI Į VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ BEI PRIVAČIŲ
ASMENŲ RAŠTUS

1. Parengti atsakymai: Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos LR Seimo pirmininko
pavaduotojo A. Pekeliūno, VSD generalinio direktoriaus A. Pociaus ir užsienio reikalų ministro A. Valionio
buvimo SSRS Valstybės saugumo komiteto rezervo sąrašuose faktams ir aplinkybėms ištirti pirmininkui;
Vyriausybei „Dėl ministro pirmininko pavedimo įvertinti LR Seimo priimtą rezoliuciją „Dėl Katynės
žudynių metinių”; „Dėl Mažosios Lietuvos gyventojų genocido atmintinos dienos“ ; Šiaulių m. VPK 1
policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriui dėl specialisto išvados
baudžiamojoje byloje; LR Socialinės ir darbo apsaugos ministerijai dėl 1939 m. Vilniaus žygių dalyvių
statuso; Lietuvių fondui dėl siūlomo projekto; LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkei; Lietuvių
fondui, Valstybės saugumo departamentui; Vytauto Didžiojo universitetui ir 7 kiti raštai (LYA, advokatų
kontorai „Spes“ ir t. t.), Jungtinės Karalystės ambasados gynybos atašė sekretoriui A. Vaičiūnui dėl Macikų
karo belaisvių lageryje (Stalag Luft VI) žuvusių Jungtinės Karalystės kariškių); į VšĮ „Studija 2“ užklausimą
pateikti istoriniais tyrimais pagrįstą statistiką, rengiant vaizdo filmą „Lietuva Antrajame pasauliniame kare.
Kino dokumentai“; į dienraščio „Lietuvos rytas“ priedo „Laikinoji sostinė“ užklausimą dėl sąvokos
„kolaboravimas“ išaiškinimo ir Telšių r. sav. merui Vytautui Urbonavičiui dėl informacijos apie Joną
Semašką pateikimo; parengtas raštas LR Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo departamento vyr. prokurorui A. Kliunkai dėl specialisto išvados ir daiktų persiuntimo.
2. Surinkta ir apibendrinta archyvinė medžiaga bei pateikti raštai apie buvusius KGB agentus
Liustracijos komisijai pagal tarpžinybinį susitarimą.
3. Parengta ir išsiųsta elektroniniu paštu 13 atsakymų, kuriems reikėjo surinkti informaciją:
Ambasadoriui Lenkijoje „Dėl žuvusių Katynėje lietuvių“ ; Ambasadoriui Vokietijoje „Dėl informacijos apie
lietuvius, kalėjusius (žuvusius) Buchenvaldo koncentracijos stovykloje“; Europos Parlamento nariui
V. Landsbergiui „Dėl duomenų apie 1940 m. NKVD tardytoją Skolskį ir jo tardomuosius asmenis“; „Dėl
nurodytų bylų su KGB numeracija Lietuvos ypatingame archyve egzistavimo fakto“; „Dėl 1940 metais
NKVD žinion perduotų archyvų“; L. Stankevičiūtei dėl istoriko Henriko Rimkaus surinktų šaltinių palikimo
LGGRTC; Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos vienuoliktokams; Latvijos istorikui Aivars Stranga dėl
Impulevičiaus; filmui „Lietuva II Pasauliniame kare“ pateikta oficiali nuostolių statistika; Kauno tardymo
izoliatoriui patekta istorinė informacija apie Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą; dienraščiui „Laikinoji sostinė“
– apie kolaboravimą; T.Gajownik (Lenkija) atsakyta dėl VRM struktūros iki 1940 m.; Aukščiausiojo Teismo
teisėjui dėl reabilitacijos įstatymo taikymo buvusiems AK dalyviams; Alinai Plechavičiūtei apie gen.
Plechavičių.

ISTORINĖS PAIEŠKOS GRUPĖS DARBAS

Sausio–gruodžio mėn. grupėje dirbo E. Jankauskienė (skyriaus vedėja), A. Mockienė (vyresn.
specialistė) ir R. Staveckaitė (vyresn. istorikė-paieškininkė).
Planiniai darbai
I. Parengtos istorinės-archyvinės pažymos:
1) dėl duomenų apie partizaną Antaną Vintį;
2) dėl 1945 m. balandžio 17 d. Utenos aps. Vilkabrukių k. vykusias kautynes ir jose žuvusius
partizanus;
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3) dėl Kauno VI forte 1941–1943 m. veikusias Vokietijos karo belaisvių ir 1944–1948 m. – sovietų
karo belaisvių stovyklas;
4) dėl 1950 m. liepos 5 d. ir 1953 m. sausio 26 d. Panevėžio r. žuvusių partizanų;
5) dėl Radviliškio ir Šiaulių apskrityse 1945–1952 m. žuvusių partizanų;
6) dėl „Siaubo“ partizanų būrio veiklos 1944–1945 m. apie ir Vladą Valatkevičių;
7) dėl 1948 m. kovo 16 d. Švenčionių aps. Darinės k. žuvusių partizanų;
8) dėl 1945 m. gegužės 12 d. Utenos aps. Vyžuonų vls. Vyžuonų šile žuvusių partizanų;
9) dėl 1946 m. gruodžio 12 d. Rokiškio aps. Notygalės pelkėse žuvusių partizanų;
10) dėl duomenų apie Klaipėdos aps. Veiviržėnų vls. 1945–1949 m. žuvusių partizanų;
11) dėl sovietų ir vokiečių karo belaisvių palaidojimo vietų Kauno VI forto teritorijoje;
12) dėl Rietavo vls. apylinkėse 1945–1954 m. žuvusių partizanų;
13) dėl Rokiškio aps. 1945 m. sausio mėn. ir 1947 m. spalio mėn. žuvusių partizanų;
14) dėl Širvintų aps. 1950 m. rugpjūčio 11 d. ir 1952 m. lapkričio 22–23 d. žuvusių partizanų;
15) dėl duomenų apie partizano Albino Rizgelio dalyvavimą šaudant žydus;
16) dėl 1949 m. spalio 4 d. Vyžuonų vls. Gargažinės miške žuvusių partizanų duomenų patikslinimo;
17) dėl 1945 m. Biržų aps. Medinių ir Telžių k. žuvusių partizanų;
18) dėl 1949 m. sausio 7 d. Mažeikių aps. Viekšnių vls. Milių miške žuvusių partizanų;
19) dėl Rokiškio r. Panemunio vls. 1944–1954 m. žuvusių partizanų;
20) dėl duomenų apie Plungės r. (Plungės mieste, Alsėdžiuose, Plateliuose, Kuliuose) užkastus 1945–
1952 m. žuvusius Žemaičių apygardos partizanus;
21) dėl archyvinių duomenų apie Dainavos apygardos partizaną Juozą Burneiką-Kėkštą;
22) dėl žuvusių Dainavos apygardos partizanų Juozo Marazo-Žaibo ir Juozo Stravinsko-Kalnelio;
23) dėl 1946–1952 m. žuvusių Šilalės gimnazijos gimnazistų;
24) dėl duomenų apie Ukmergės r. Skabeikių k. gyventoją Petrą Valeiką;
25) istorinė pažyma dėl Prisikėlimo apygardos;
26) dėl 1952 m. vasario 28 d. Kančėnų k. Alytaus r. žuvusių Dainavos apygardos partizanų;
27) dėl Seredžiaus apylinkėse 1946–1951 m. žuvusių partizanų;
28) dėl žuvusių Balninkų ir Staškūniškio mokyklų mokytojų ir mokinių;
29) Kultūros paveldo centrui pateikti archyviniai duomenys apie Dainavos apygardos žuvusius
partizanus;
30) parengta archyvinė pažyma Eugenijui Kučinui dėl Sidzikauskų giminės likimo.
Rengiant šias pažymas Lietuvos ypatingajame archyve buvo peržiūrėta NKVD–MVD, NKGB–MGB
skyrių agentūrinio darbo medžiaga – 385 operatyvinės, 55 baudžiamosios, 23 LSSR VRM fondų bylos ir 30
tremties bylų. Rasti duomenys apie 446 asmenis, prašymuose buvo pateiktos 409 rezistencijos dalyvių
pavardės.
II. Parengti raštai dėl vokiečių okupacijos metais Lietuvoje veikusių getų, koncentracijos stovyklų
ir kitokio tipo prievartinių stovyklų statuso patvirtinimo, rusų kilmės žmonių išnaudojimo
priverstiniams darbams:
1) dėl duomenų apie Baltarusijos teritorijoje Pinsko sr. Telechanų mstl. Antrojo pasaulinio karo metais
egzistavusią priverstinių darbų stovyklą;
2) dėl duomenų apie Vilniaus m. karo ligoninės patalpose veikusią priverstinių darbų stovyklą;
3) dėl duomenų apie Kenigsberge veikusias koncentracijos stovyklas;
4) dėl Bialystoke veikusių priverstinių darbų stovyklų.
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III. Pradinės informacijos rengimas pagal mokslinio tyrimo programą „Rezistencijos atlasas“.
Rengti Vytauto, Didžiosios Kovos ir Algimanto apygardose vykusių kautynių aprašai. Atsižvelgiant į
redaktorės pastabas, tikslintas ir koreguotas Dainavos ir Tauro apygardų ribose vykusių kautynių tekstas.
Duomenys tikslinti Lietuvos ypatingajame archyve, Mažvydo bibliotekoje, remiantis archyvine medžiaga,
periodine spauda, istorine literatūra bei atsiminimais. Rengiant aprašus ir tikslinant žinomus duomenis
Lietuvos ypatingajame archyve buvo peržiūrėta apie 250 LSSR NKVD–MVD ir NKGB–MGB skyrių
agentūrinio-operatyvinio darbo, 120 baudžiamųjų, 40 tremties bylų, istorinė literatūra, periodinės spaudos
straipsniai ir kt. Remiantis minėta literatūra ir rezistencijos kovų dalyvių asmens bylomis statusui suteikti,
patikrinti anketiniai duomenys 750 žuvusių partizanų. Peržiūrėta apie 170 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų)
teisės komisijos sudarytų bylų.
IV. Informacijos rinkimas dėl LSSR KGB mobilizacijos skyriaus rezervui priklausiusių asmenų.
Sudarytas LSSR KGB mobilizacijos skyriaus rezervui priklausiusių asmenų sąrašas. Vykdant šį darbą
Lietuvos ypatingajame archyve buvo peržiūrėtos 228 archyvinės bylos.
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ARCHYVINIS VARDYNŲ SKYRIUS

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

atsiųstų ir per apklausos akciją surinktų anketų, asm.
KARTOS, LYA, įvairių pateikėjų sąrašų,
publikacijų, asm.
Vardyno II tomo 1, 2 ir 3 knygų duomenų bazės
papildymai ir korektūra iš:
apklausos anketų, laiškų, tremties, baudžiamųjų,
operatyvinių bylų, asm.
filtracinių bylų ir jų kartotekos, asm.
Sušaudytų 1941 m. kalinių CD:
tekstai, asm.
nuotraukos, vnt.
Vietovardžių korektūra ir bazės pildymas:
Tremties ir kalinimo vietovės, vnt.
Lietuvos vietovės, vnt.

Vanda Žilinskienė

Lina Zakarauskaitė

-

186

230

624

302

208

268

263

-

200
(bylų)
3 350
-

-

1 024

1 090

1 647

1 319

1 823

1 193

-

-

3 089
762

210
(bylų)
3 300
-

5 027
44

4 377
911

4 038
675

2 697
308

2 638
-

-

-

-

635

-

-

552

1 487

457

200

-

3 331

-

2 023

-

-

-

-

-

-

-

7 800

9 823

-

630
465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000
1 000

-

-

-

214
-

-

363

-

213
241
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Iš viso

200

Jolita
Bernotiernė

Vitalija
Zinkevičiūtė

1.3
1.4

Nijolė
Vijeikienė

1.2

Formuojant Vardyno III tomo duomenų bazę įvesta iš:
baudžiamųjų bylų, jų kartotekos, rezistentų
komisijos bylų, asm.
tremties bylų, asm.

Vanda
Urbonaitė

1.
1.1

Silvija
Aperavičienė

Darbų pavadinimas

Vitalija
Maskaliūnienė

Darbuotojas

Alma Laucevičiūtė

Eil.
nr.

Janina
Kasperavičienė

I. Duomenų bazės formavimas Vardyno III tomo dviems knygoms

2 281
8 096
410 (bylų)
28 516
2 700

630
465
4 427
1 604

II. Surinkta ir parengta informacija Vardyno III tomo duomenų bazei iš LYA archyvinių dokumentų

Darbuotojas

Tremties V-5,
F. 135, F. 145
bylų, kalinių sąr.
peržiūrėta bylų

Baudž. bylų,
(PFL)
vnt. (arch. vnt.)
peržiūrėta bylų

1729
611
2340

121 (235)
101 (323)
168 (275)
94 (279)
115 (108 PFL)
599 (1 220)

Veronika Basanavičiūtė
Regina Dževeckaitė
Darija Lenkutienė
Virginija Sasnauskaitė
Vida Vosyliūtė
Vanda Žilinskienė
Iš viso:

BBK (FBK)
vnt.
peržiūrėta
kortelių
363
165
55 kaliniams
85
668

Užpildyta anketų (kortelių
partizanams)
asmenys

Nedirbta darbo
dienų (atost.+liga)
darbo dienos

352 (+ 87 iš rezistentų bylų)
301 (+ 53 kortelių partizanams)
6428 (+ 768 kortelių partizanams)
175 (+ 35 kortelių partizanams)
192
1127
8575 (+943 kortelių partizanams)

20
20+25
25+18
23
23
20
131+43

III. Naujos informacijos analizė ir sisteminimas
Darbuotojas
Darija Lenkutienė
Laima Maldutytė (0,5 et.)
Elena Mincevičienė
Daiva Striogaitė
Jovita Valevičienė (0,8 etato)

Iš apklausos
anketų, laiškų
kortelės
1 464
1 717
3 893
345 šeimos

Iš publikacijų
kortelės
152
275
2 000
981
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Įv. šaltiniai

Kopijos

Nedirbta (atostogos+liga)

kortelės
18
175
31
8 001 (partizanų
katalogas)

lapai
1 028
1 000
-

darbo dienos
20
20+4
20+27
23+13

2 PRIEDAS

MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS
MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIUS
Darbo kryptys
Pastatyta ir įrengta

Atlikti darbai
– paminklas ŽEMAIČIŲ APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–1953
Telšiuose (2005 m. birželio11 d.).
– Tipiniai atminimo ženklai (25 vnt.)
LGGRTC lėšomis – 17 vnt.:
1) Varėnos r. Ūtos k. (1 vnt.);
2) Rietavo sav. Pelaičių k. (1 vnt.);
3) Ignalinos r. Puziniškio k.(1 vnt.);
4) Molėtų r. Paežerių k. (1 vnt.);
5) Kauno r. Rokų k. (1 vnt.);
6) Kazlų Rūdos sav. Viliūšių k. (1 vnt.);
7) Lazdijų r. Graužų k. (1 vnt.);
8) Lazdijų r. Janėnų k. (1 vnt.);
9) Tauragės r. Gaurės sen. (1 vnt.);
10) Molėtų r. Skudutiškio k. (1 vnt.);
11) Anykščių r. Vilkabrukių k. (1 vnt.);
12) Jurbarko r. Antanavos k. (1 vnt.);
13) Kelmės r. Užžalpių k. (1 vnt.);
14) Radviliškio r. Radvilonių miškas (1 vnt.);
15) Trakų r. Pagelužio k. (1 vnt.);
16) Varėnos r. Jurgiškių k. (1 vnt.);
17) Rokiškio r. Baršėnų k. (1 vnt.);
savivaldybių lėšomis – 8 vnt.:
18) Klaipėdos r. Veiviržėnų sen. (3 vnt.);
19) Tauragės r. Gaurės sen. (2 vnt.);
20) Molėtų r. Svobiškėlio k. (1 vnt.);
21) Utenos r. Biliakiemio k. (1 vnt.);
22) Mažeikių r. Milių miškas (1 vnt.).
– Tipinės atminimo lentos (14 vnt.)
LGGRTC lėšomis – 12 vnt.:
1) Druskininkai (1 vnt.);
2) Molėtų r. (5 vnt.);
3) Telšių r. (5 vnt.);
4) Utenos r. (1 vnt.).
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savivaldybių lėšomis: – 2 vnt.:
5) Klaipėdos r. (2 vnt.).
– Atminimo lentos Antrojo pasaulinio karo aukoms (4 vnt.)
1) Vilniuje, Subačiaus g. 49 (1 vnt.);
2) Vilniuje, T.Kosciuškos g. 10 (1 vnt.);
3) Kaune, Baršausko g. 101 (VI fortas, 1 vnt.);
4) Alytuje, Alytaus miške (1 vnt.).

Parengti projektai

– paminklinio ženklo projekto kovotojams už Lietuvos laisvę Rozalime,
Pakruojo r. 2-as variantas;
– memorialinio ženklo ir atminimo lentos prie buvusios KGB būstinės
Gedimino pr. 40 eskizinis projektas;
– atminimo lentų projektai Antrojo pasaulinio karo aukoms atminti: Vilniuje
Subačiaus g. 49, Vilniuje T. Kosciuškos g. 10, Kaune Baršausko g. 101 (VI
fortas), Alytuje Alytaus miške (ant esamo obelisko);
– atminimo lentos projektas žuvusiems Didžiosios Kovos apygardos
partizanams Ukmergės r. Pivonijos sen. Bartkūnų k.

Vykdyti darbai

– dėl paminklo KĘSTUČIO APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–
1953 m. Tauragėje. Pasirašytas įgaliojimas dėl projekto konkurso
organizavimo ir vykdymo Tauragės savivaldybei, suformuota konkurso
projektų vertinimo komisija, įvyko supaprastinto paminklo projekto
konkursas bei paskelbti nugalėtojai (skulpt. R. Midvikis, arch.
V. Mazurkevičius), pasirašyta autorinė sutartis su skulptoriumi dėl paminklo
projektavimo, gamybos ir statybos, parengtas įsakymas dėl premijų
išmokėjimo antros ir trečios vietos laimėtojams;
– dėl paminklo VYČIO APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–1953 m.
Vadokliuose, Panevėžio r. (pasirašytas papildomas susitarimas prie autorinės
sutarties su G. Karaliumi dėl paminklo gamybos ir statybos, toliau vyksta
paminklo gamyba);
– dėl paminklo PRISIKĖLIMO APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–
1953 m. Šeduvoje, Radviliškio r. (pasirašytas trišalis susitarimas tarp
LGGRTC, Radviliškio r. sav. ir LLKS, taip pat įgaliojimas dėl projekto
konkurso organizavimo ir vykdymo Radviliškio r. savivaldybei);
– dėl paminklo Jakutske (baigti gamybos darbai, vyko parengiamieji
statybos darbai);
– kaupti, analizuoti ir aprobuoti duomenys dėl Lietuvos partizanų žūties
faktų nustatymo LYA (peržiūrėtos 55 baudžiamosios bylos, 81 tomas, 74
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priedai, padarytos 77 kopijos, peržiūrėtos 3 BBK kortelės, 14 operatyvinių
bylų), Rezistentų teisių komisijos archyve peržiūrėta 180 rezistentų bylų,
GRT departamento kartotekoje ir rašytiniuose šaltiniuose pagal iš valstybinių
įstaigų, visuomeninių organizacijų ir asmenų gautus prašymus paminklų bei
atminimo ženklų statybai ir atminimo lentų įrengimui.

Vyko susirašinėjimas ir
konsultacijos

– su valstybinėmis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir asmenimis
dėl 1944–1953 m. rezistencijos vietų įamžinimo visoje Lietuvoje (parengti
182 raštai).

Parengta

– archyvinės pažymos (3 vnt.): apie 1949 m. spalio 4 d. vykusias kautynes
Gargažinės miške, apie 1949 m. rugsėjo 1 d. Utenos r. Leliūnų valsč.
Kilėviškių k. žuvusius partizanus ir apie P. Vizbarą-Vapsvą;
– tarnybiniai pranešimai dėl archyvinių pažymų GRT departamentui (25
vnt.);
– istorinė medžiaga lankstukui apie 1945 m. balandžio 17 d. vykusias
Vilkabrukių kautynes ir kalendoriui apie L. Baliukevičių-Dzūką;
– straipsnis žurnalui „Genocidas ir rezistencija“ apie paminklą „ŽEMAIČIŲ
APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–1953“;
– moksleivių piešinių paroda Lietuvių namuose (programa „POKARIO
ISTORIJA JAUNIMUI“).

Kiti darbai

– kaupta ir aprobuota medžiaga LGGIR Fondui;
– dalyvauta rengiant konkursą “Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei
netekčių istorija”.

MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIAUS
VEIKLOS IR FINANSŲ PANAUDOJIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ

Iš viso (2005 m. išlaidos): 265 780 51Lt
ŽEMAIČIŲ apygardos paminklas Telšiuose galutinai užbaigtas:
Lėšos, numatytos 2005 m.

Lėšos, panaudotos 2005 m.

140 000 Lt

140 116 Lt

45

VYČIO apygardos paminklą Vadokliuose, Panevėžio r. buvo planuojama užbaigti 2005 m. Dėl
Panevėžio r. savivaldybės kaltės (laiku nesuderino aplinkos tvarkymo projekto) darbai liko nebaigti. Šiuo
metu baigiama paminklo skulptūrinė dalis:
Lėšos, numatytos 2005 m.

Lėšos, panaudotos 2005 m.

Lėšos, reikalingos 2006 m.

18 000 Lt

nepanaudotos

18 174 Lt

KĘSTUČIO apygardos paminklo Tauragėje atlikti šie darbai: įvykdytas paminklo projekto
konkursas, pasirašyta autorinė sutartis su konkurso nugalėtoju:
Lėšos, numatytos 2005 m.

Lėšos, panaudotos 2005 m.

Lėšos, reikalingos 2006 m.

60 000 Lt

78 000 Lt

122 232 Lt

Išlaidos premijoms ir ekspertizės darbams: 5180 Lt.
PRISIKĖLIMO apygardos paminklas Šeduvoje, Radviliškio r.:
Lėšos, reikalingos 2006 m.
85 412 Lt
Atminimo ženklų pastatyta 25 vnt. Iš jų – 17 vnt. LGGRTC lėšomis ir 8 vnt. – savivaldybių
lėšomis.
Atminimo lentų įrengta 14 vnt. Iš jų – 12 vnt. LGGRTC lėšomis ir 2 vnt. – savivaldybių lėšomis.
Atminimo ženklų ir atminimo lentų planuojami kiekiai ir lėšos per einamuosius metus koreguojami.
Tai lemia atmintinos datos, istorinių-archyvinių žinių analizė, savivaldybių skiriamos lėšos ir kt.
Kiekvienais metais atsiranda vis daugiau savivaldybių, norinčių savo lėšomis pastatyti atminimo
ženklus ir įrengti atminimo lentas su rezistenciniu judėjimu susijusiose vietose. Tačiau šių darbų negalime
planuoti, nes metų pabaigoje savivaldybės planuoja savo biudžetą ir negali pateikti konkrečių užsakymų.
Lėšos, numatytos 2005 m.

Lėšos, panaudotos 2005 m.

Lėšos, reikalingos 2006 m.

35 000 Lt (atminimo ženklai)

35 044 51 Lt

35 000 Lt

15 000 Lt (atminimo lentoms)

7440 Lt

10 000 Lt

Išlaidos atminimo lentoms Antrojo pasaulinio karo aukoms atminti: 4116 Lt
Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus darbuotojai, vykdydami 2005 m. planus, konsultavo
valstybines institucijas, visuomenines organizacijas bei asmenis atminimo įamžinimo klausimais, rengė
paminklų, atminimo ženklų ir kt. projektus (paminklinis ženklas Rozalime, Pakruojo r., atminimo lenta
Didžiosios Kovos apygardos partizanams Bartkūnų k. Ukmergės r., keturios atminimo lentos Antrojo
pasaulinio karo aukoms Vilniuje, Kaune ir Alytuje), kaupė, sistemino ir analizavo istorinius-archyvinius
duomenis, rengė lankstukus renginiams, dalyvavo paminklų atidengimo renginiuose, dalyvavo organizuojant
renginius ir t. t.
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DALYVAVIMAS EUROPOS FONDŲ VEIKLOJE

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo kryptys
Parama jaunimo veikai

Fondų, remiančių tarptautinį vaikų ir jaunimo
bendradarbiavimą, LGGRTC veiklos kryptimis
paieška:
– Šiaurės šalių ministrų tarybos fondas, remiantis
Tarptautinės jaunimo stovyklas, organizuojamas
LGGRTC bei tarptautinių partnerių iš Švedijos,
Suomijos, Latvijos bei Estijos;
– bendradarbiavimas bei lėšų gavimas iš Šiaurės
šalių paramos fondo tarptautinių ryšių
organizavimui.

Genocido ir rezistencijos aukų įamžinimo programų
vykdymas ieškant lėšų iš ES paramos fondų

Dalyvauta LR kultūros ministerijos rengiamame
posėdyje, kur svarstytos Briuselyje formuojamos
nuostatos dėl mūsų šalies praeities ir istorinių įvykių
pripažinimo:
– dėl „Europos genocido ir masinių trėmimo vietų
įamžinimo“– kultūros komisariato teisinių
formuluočių;
– svarstyti nauji Europos Sąjungos programos
„Kultūra 2007“ skelbiamų konkursų nuostatai.

Dalyvavimas seminaruose apie ES fondų veiklą

– Seminaras „ES fondai savivaldybių generalinių
planų sudarymo finansavimas“; gauta informacijos
dėl savivaldybių generalinių perspektyviųjų planų
terminų sudarymo, o tai leidžia darbe sudaryti planus
dėl paminklų statymo planavimo ir išvengti
finansavimo dubliavimo planuojant savivaldybių
teritorijose statyti paminklus bei atminimo ženklus;
– seminaras „ES fondai ir kultūros programų
finansavimas“;
– pristatyta ES programos „Kultūra 2007“ nauja
redakcija.

Atmintis

Radijo laidų organizavimas. Parengta pirmoji laida
LTR;
– atlikti antrojo scenarijaus aprobavimo darbai.

Naujų darbuotojų įdarbinimas panaudojant ES
socialinio fondo lėšas

Magistrantų įdarbinimas GRT departamente.
Parengtas ir įgyvendintas planas įdarbinti LGGRTC
5 darbuotojus:
dėl tolesnio bendradarbiavimo kreiptasi į Jaunimo
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įdarbinimo biurą.
Sociologiniai tyrimai

Konsultuotas Specialiųjų tyrimų skyrius, kuris
pristatė socialinį tyrimų planą apie galimybes gauti
lėšų iš Darbo ir socialinių reikalų ministerijos ES
socialinio fondo tyrimams finansuoti.

Programa „Menininkai – istorijai“
2005–2006

Menininkų, dirbančių rezistencijos įamžinimo
tematika paieška. Pristatytas meno projektas
„Teatras KGB rūmuose“. Projekto idėja teatrinėmis
priemonėmis atgaivinti ir pristatyti žiūrovams teatrinį
veiksmą KGB kalėjime.

Tarptautinių partnerių paieška programoms,
vykdomoms iš ES fondų lėšų

Pateiktas projektas „Tuskulėnų aukų diena;
užmegzti tarptautiniai ryšiai su Ispanijos Sevilijos
regionu;
sukurtas ir derinamas tolesniam darbui tarptautinis
projektas „Atminties bankas“;
Rengiamas projektas „Istorinių įvykių įamžinimo
patirtis ES šalyse“.

Renginiai

Knygos apie Afganistano karo dalyvius „Sustingęs
laikas“ renginio organizavimas;
žmogaus teisių gynėjo S.Kovaliovo vakarosusitikimo organizavimas;
Ukrainos genocido vakaro organizavimas;
Tuskulėnų aukų dienos organizavimas.

–
–

–

–

Pateiktos naujos programos „Menininkai istorijai“ gairės bei pasiūlymai dalyvauti arba savarankiškai
rengti renginius.
Radus programų bei tarptautinių partnerių kyla finansavimo problemų; jas dabar galima spręsti, nes
Kultūros ministerijos Užsienio reikalų tarptautinių ryšių skyrius gali formuoti biudžeto lėšas,
reikalingas numatytiems darbams.
Tarptautiniai projektai dažnai neatitinka LGGRTC veiklos gairių dėl Europos Sąjungos požiūrio į
Lietuvos pokario istoriją. Todėl dalyvaudami tarptautiniuose projektuose kaip visateisiai partneriai
galėtume veikti tarptautiniu mastu, tai leistų daryti didesnį tarptautinį poveikį siekiant LGGRTC
tikslų, formuoti teigiamą Lietuvos istorijos įvaizdį bei palankesnį tarptautinį pripažinimą dėl
LGGRTC programose vykdomų įamžinimo darbų teisinio pripažinimo.
Atsiranda Europos Sąjungos fondų programos, kurių tikslai kelia diskusijų. Siūlymas visuomenei
diskutuoti šiomis temomis būtų LGGRTC indėlis formuojant pilietinę visuomenę.
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–

–

–

–

Tarptautines studentų organizacijų stovyklas galima panaudoti įtvirtinant LGGRTC veiklos
tęstinumą; kreipti studentų darbus, suteikiant jiems kuo daugiau informacijos apie istorikų tyrimus,
knygas ir LGGRTC veiklą.
Ieškoma galimybių LGGRTC darbuotojams, dalyvauti Leonardo da Vinčio mainų programos
projekte; jame numatyta 20 LGGRTC darbuotojų išvykos į Ispaniją, organizuoti kitus tarptautinius
projektus.Tai padėtų tobulinti kalbų žinių lygį ir intensyvinti LGGRTC dalyvavimą tarptautiniuose
projektuose.
Programa „Menininkai istorijai“ susijusi su meno specifika, todėl darbas reikalauja išsamesnės
informacijos. Atlikto darbo rezultatai rodo, kad projektas vertinamas labai teigiamai ir gali suteikti
abipusės naudos.
Programos „Menininkai istorijai“ svarbiausias įvykis –Tuskulėnų aukų diena. Šią minėjimo šventę
padaryti programos pagrindiniu akcentu.
Koplyčios-kolumbariumo Tuskulėnų rimties parke perėmimas, priežiūra ir eksploatavimas
Darbo kryptys

Koplyčios-kolumbariumo perėmimas,
priežiūra ir eksploatavimas

Atlikti ir atliekami darbai
Birželio 17 d. iš Kultūros paveldo departamento perimta
koplyčia-kolumbariumas Tuskulėnų Rimties parke į
LGGRTC balansą.
Atlikta koplyčios-kolumbariumo teisinė registracija
Registrų centre.
Su Žirmūnų seniūnija sutarta ir vykdoma teritorijos
aplink kolumbariumą priežiūra ir tvarkymas.
Sudarytos naujos sutartys su AB ,,Lietuvos telekomas“
telefono ryšio į kolumbariumą.
Sudaryta sutartis su AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dėl
elektros tiekimo.
Sutartis su UAB ,,Vilniaus vandenys” dėl vandens
tiekimo.
Atliktos tiekėjų apklausos ir nupirkta kolumbariumo
plovimo bei tvarkymo technika.
Numatytas ir vykdomas kolumbariumo vidaus plovimas
ir tvarkymas.
Sudaryta komisija nustatyti ir pašalinti kolumbariumo
statybos defektus. Nuolat dirbama šioje komisijoje.
Nuolat dalyvaujama svarstymuose dėl buvusių Tuskulėnų
dvaro pastatų restauravimo ir pritaikymo muziejinei ir
edukacinei veiklai.
Su UAB ,,Ekspozicijų sistemos“ sudaryta sutartis dėl
įamžinimo skydų kolumbariume Tuskulėnų aukoms
atminti projektavimo ir gamybos.
Su Vilniaus m. savivaldybe tartasi dėl lėšų skyrimo
apsaugos kamerai prie kolumbariumo įrengti.
Dalyvauta seminare viešųjų pirkimų įstatymo taikymo
tema. Renkama informacija viešųjų pirkimų srityje.
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ATMINIMO PROGRAMŲ SKYRIUS
MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR STATINIŲ INVENTORIZACIJOS BEI SĄVADO SUDARYMO PROGRAMA

Darbo kryptys
Vietovės ir paminklai

Atlikti ir atliekami darbai
Įvykių ir laidojimo vietovių
sąrašas
Suvesta – iš viso 262
objektai

Darbo rezultatai
Į kompiuterinę duomenų bazę suvesta
medžiagą apie vietoves ir statinius:
– Akmenės r. – 21 objektas;
– Biržų r. – 33 objektai;
– Joniškio r. – 38 objektai;
– Kaišiadorių r. – 1 objektas;
– Kelmės r. – 7 objektai;
– Kėdainių r. – 5 objektai;
– Pakruojo r. – 3 objektai;
– Panevėžio miestas ir r. 102 objektai;
– Rokiškio r. – 6 objektai;
– Šiaulių r. – 1 objektas;
– Ukmergės r. – 28 objektai;
– Utenos r. – 14 objektų;
– Baltarusija (Červenis) – 1 objektas;
– Prienų r. – patikslinti 9 objektai, nauji – 2
objektai.

Į kompiuterinę duomenų bazę suvesta pirminė
medžiagą apie vietoves ir statinius:
studentė Monika Aranauskaitė)
(VU IF III k. istorijos spec. – Švenčionių r. – 42 objektai;
– Širvintų r. – 8 objektai;
studentė Eglė Kecoriūtė)
– Švenčionių r. – 27 objektai.
(VU IF III k. istorijos spec.

Inventorizuota – iš viso 99 Inventorizuotos ir lokalizuotos vietovės:
objektai
– Vilkaviškio r. – 3 objektai;
– Šakių r. – 13 objektų;
– Marijampolės r. – 6 objektai;
– Kalvarijos r. – 3 objektai;
– Kazlų Rūdos r. – 13 objektų;
– Kauno r. – 4 objektai;
– Alytaus r. – 19 objektų;
– Lazdijų r. – 8 objektai;
– Druskininkai – 4 objektai;
– Varėnos r. – 6 objektai;
– Kretingos r. – 20 objektų.
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Darbo rezultatai

Atiduota KPC – iš viso 23 Parengta medžiaga KPC dėl vietovių traukimo
į LR NKVR:
objektai
– Rokiškio r. – 6 objektai;
– Radviliškio r. – 2 objektai;
– Šiaulių r. – 1 objektas;
– Švenčionių r.– 5 objektai;
– Panevėžio r. – 2 objektai ;
– Ukmergės r. – 7 objektai.
Pagal LPKTS tarybos pirmininko A. Lukšos
pateiktą medžiagą į kompiuterinę duomenų
bazę suvestos Raseinių r. vietovių ir statinių
koordinatės.
Į atitinkamus segtuvus susegta LPKTS tarybos
pirmininko A. Lukšos atsiųsta Akmenės,
Jurbarko, Pagėgių, Plungės, Rietavo, Šiaulių,
Šilalės, Šilutės, Tauragės ir Telšių r. esančių
vietovių bei statinių koordinačių medžiaga.
Pagal „Atmintinų vietų Lietuvoje“ klausimyną
gauti atsakymai sugrupuoti rajonais.
Parengtas įamžinamų vietų Jurbarko ir Kazlų
Rūdos r. sąrašas MME skyriui.
Atrinktos įvairių tipų pastatytų paminklų
nuotraukos, parengta jų metrika bei
informacinė apžvalga GAM parodos
„Paminklai rezistencijos dalyviams atminti“
ekspozicijai.
Internetas

Interneto puslapiui parengti vietovių ir statinių,
esančių Kelmės, Kėdainių, Joniškio, Jurbarko,
Raseinių ir Ukmergės r. sąrašai bei atrinktos
paminklų nuotraukos: vietovių – 386, statinių –
64.
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Papildomi darbai

Darbo rezultatai
Išvyka ir pasitarimas dėl Radviliškio r.
Balandiškių k. Sajų sodybos, kurioje buvo
LLKS visuomeninės dalies būstinė,
išsaugojimo.
Atrinktos paminklų, pastatytų žuvusių 1941 m.
Birželio mėn. sukilėlių atminimui, nuotraukos
Lietuvos 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių
sąjungos pirmininkui Alfonsui Žaldokui dėl
leidinio „Mes kovojome ir žuvome, kad
LIETUVA laisva būtų“.
Radviliškio r. Minaičių mokykloje dalyvauta
konkurso „Paminklo partizanams maketas“
žiuri komisijoje, atrenkant geriausius paminklų
maketus. Moksleiviai supažindinti su
vietovėmis, kuriose vyko rezistencinis
judėjimas ir pastatyti paminklai žuvusiųjų
atminimui.
Kartu su KPD ir KPC dalyvauta darbo grupės
veikloje „Dėl sovietmečio istorijos paminklų
vertės patikslinimo“, priimant nutarimą šiuo
klausimu.
Pranešimo „Paminklai Lietuvos genocido
aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti
(1941–1953, 1988–2004 m.)“ parengimas
gruodžio 7 d. seminarui „Pasipriešinimo
istorija – tautinės savimonės ugdymui“
Panevėžyje. Parengti Biržų, Kupiškio,
Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio r. vietovių ir
statinių, kuriuose pastatyti paminklai sąrašai ir
seminaro metu išdalyti visų rajonų
mokytojams.
Parengtas vietovių, jose pastatytų paminklų ir
statinių sąrašas Šilutės rajono savivaldybei.
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Darbo kryptys
Atmintis

Publikacijos

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

Atmintinos datos.
Parengti ir koreguoti
kalendoriai
(MD kartu su GAM)

Tauro Apygardos Vytauto rinktinės vado V.
Gavėno-Vampyro bei jo bendražygių, RLP sr.
visuom. d. virš. B. Kazicko, Vyčio apygardos
vado A. Smetonos-Žygaudo ir štabo narių,
Prisikėlimo apygardos vado L. Grigonio ir
štabo narių bei Dainavos apygardos vado L.
Baliukevičiaus žuvimo 55-osioms, Vytauto
apygardos vado V. Mikulėno žuvimo, Ažagų–
Eimuliškio, Kiauneliškio, Panaros, Palių,
Varčios ir Virtukų mūšių, Tauro ir Vytauto
apygardų įkūrimo 60-osioms bei Tauro
apygardos vado V. Vitkausko-Saidoko 85osioms gimimo metinėms paminėti.
Kalendoriai atiduoti eksponuoti į Alytaus,
Marijampolės Tauro apygardos, Panevėžio,
Raseinių, Švenčionių ir Utenos savivaldybes ir
kraštotyros muziejus.

Parengti ir koreguoti
lankstukai

Iš įvairių šaltinių parengtas lankstukas
konferencijai „LLA – Lietuvių tautinio
pasipriešinimo organizacija“ ir Vilkabrukių
mūšio 60-osioms metinėms paminėti.

Žurnalo „Genocidas ir
rezistencija kronika“
(R.Trimonienė)

Suderinti straipsniai – 4 (I. Kuzmičiova,
„Negalime atsiriboti nuo praeities“, V.
Rudienė „Poetės Eglės Juodvalkės kūrybos
vakaras“ ir „Paroda „Armėnų genocidas. 1915
metai“, V. Molienė, „Telšiuose įamžintas
Žemaičių apygardos partizanų atminimas“.

Darbo analizė palyginti su planu:
– neparengta medžiaga Jonavos ir Ukmergės r. savivaldybei dėl šio rajono vietovių ir statinių įtraukimo į
vietinį nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, nes pasikeitus LR NKVR įstatymui, kol kas nėra aiški
įrašymo į vietos registrus tvarka;
– papildomai pagal pateiktus prašymus į vietos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus medžiaga
pateikta Švenčionių ir Panevėžio rajonams;
– nebaigta inventorinti medžiaga Panevėžio ir Prienų r., nepradėta inventorinti medžiaga Anykščių r., nes
buvo suinventorintos vietovės ir nufotografuoti paminklai Marijampolės, Alytaus ir Kauno apskrityse
(88 objektai); medžiaga skirta rezistencijos atlasui.
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„GYVOSIOS ATMINTIES“ PROGRAMA

Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

Prisiminimų
užrašymas į
vaizdajuostes

Susitarimai su prelegentais arba
tarpininkais dėl filmavimo laiko,
vietos ir sąlygų. Dalykinis
pasirengimas filmavimo darbams
LYA, bibliotekoje. Pagrindiniai ir
papildomi filmavimo darbai,
filmavimo aparatūros techninė
profilaktika.

Nufilmuoti 42-ų Lietuvos laisvės
kovotojų ir liudytojų prisiminimai.

Filmuotos medžiagos
tvarkymas

Filmavimo aktų užpildymas.

Kaupiama kompiuterinė duomenų bazė.

Filmuotos vaizdo medžiagos
aprašymas ir jos įrašymas į Word
programą.
Filmuotos medžiagos
pervedimas į DVD
sistemą

Filmuotos medžiagos atranka ir
parengimas perrašymui į DVD.
Perrašytos į DVD medžiagos
aprašymas ir apipavidalinimas.
Medžiagos, perrašytos į DVD,
aprašymas ir kompiuterinės bazės
formavimas.

Atrinkta, peržiūrėta, įvertinta ir
parengta darbiniai aprašymai maždaug
70 val. filmuotos medžiagos, skirtos
perrašymui į DVD.
Kauno KTU ITPI į DVD perrašyta apie
50 val. filmuotos medžiagos dviem
egzemplioriais.
Į DVD perrašytos medžiagos
kompiuterinės bazės bei paieškos
sistemos kūrimas.

Darbas su kita vaizdo
medžiaga

Vaizdajuosčių perrašymas bei
filmuotos medžiagos atranka ir
pateikimas suinteresuotiems
asmenims.

LGGRTC padalinių pageidavimu
atrinkta ir perrašyta apie 40 val.
filmuotos medžiagos.
Vaizdo medžiagos atranka ir pateikimas
studijai „ProPatria“, filmo GAM
ekspozicijai apie tremtį kūrimui (iš viso
apie 25 val. filmuotos medžiagos).
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Darbo kryptys
Darbai su istorinėmis
fotografijomis ir kita
fotodokumentine
medžiaga

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

Fotodokumentinės medžiagos
paieška, identifikavimas, perdavimas
GAM.

Kompleksinių ekspedicijų metu rasta,
identifikuota ir perduota į GAM apie 50
istorinių partizanų fotografijų.

Fotodokumentinės medžiagos
pateikimas naujo LGGRTC
internetinio puslapio kūrėjams.

LYA bylose rasta ir perfotografuota
daugiau kaip 100 partizanų
neidentifikuotų nuotraukų. Pradėti
identifikavimo darbai.
Pateikta GAM nuskaitymui apie 100
istorinių partizanų fotografijų. Dirbama,
kad šios fotografijos būtų perduotos
GAM.
LGGRTC internetinio puslapio
kūrėjams nuskaityta ir pateikta apie 50
istorinių partizaninių fotografijų, kartu
dirbta kuriant puslapį.

Renginių filmavimas

Dalyvavimas renginiuose. Filmuotos
ir fotografuotos medžiagos
parengimas.
Filmuotos ir fotografuotos medžiagos
aprašymas bei apipavidalinimas.

Valstybės
apdovanojimai

Asmenų teikimas apdovanojimams ir
su tuo susiję darbai – duomenų
rinkimas, formuliarų pildymas,
bendradarbiavimas su LRP ir KAM.
Apdovanotųjų asmenų kompiuterinės
bazės kaupimas, tvarkymas ir
tobulinimas.
Susirašinėjimas su valstybės
institucijomis ir privačiais asmenimis
Valstybės apdovanojimų klausimais.
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Dalyvauta, filmuota ir fotografuota 14oje renginių.
Iš jų parengta apie 15 val. filmuotos
medžiagos. Filmuota medžiaga aprašyta
bei ir įvesta į kompiuterinę duomenų
bazę bei paieškos sistemą.
Pridedamas sąrašas renginių, kuriuose
dalyvauta 2005 m. ir parengta filmuota
bei fotografuota medžiaga.
Valstybės apdovanojimams Valstybės
švenčių progomis pateikta 20 asmenų.
Papildyta LGGRTC Valstybės
apdovanojimams pateiktų asmenų
kompiuterinė bazė.
Valstybės apdovanojimų klausimais
parengta ir išsiųsta apie 50 raštų
Valstybės institucijoms ir privatiems
asmenims.

Darbo kryptys
Medžiagos
žiniasklaidai bei
LGGRTC leidiniams
pateikimas

Atlikti ir atliekami darbai
Radijo laidų „Laisvės kryžkelės“
kūrimo darbai – temų pasiūlymas ir
tinklelio sudarymas. Medžiagos,
iliustruojančios radijo laidas, paieška,
atranka, montavimas, aprašymas ir
pateikimas.
Dalyvavimas televizijos ir radijo
laidose.

Darbo rezultatai
Sukurta ir „Žinių radijo“ eteryje
transliuota 40 laidų.
Pridedamas sąrašas radijo laidų iš
ciklo „Laisvės kryžkelės“.

Pridedamas kitų projektų sąrašas.

Medžiagos pateikimas internetiniams
portalams.
Rezistentų palaikų
paieška

Pasirengimas darbams – medžiagos
surinkimas.
Organizaciniai darbai.

Nufilmuoti liudininkų parodymai
menamose rezistentų palaikų užkasimo
vietose. Demonstruota vaizdo medžiaga,
ji analizuota su specialiųjų tyrimų
skyriaus darbuotojais ir archeologais.

Kasimo darbai bei jų fiksavimas.
Įvykdyti parengiamieji organizaciniai
darbai archeologiniams tyrimams Rasų
kapinėse.
Vykdyta konkreti palaikų paieška
(kasimo darbai) Ukmergės rajone,
Želvos seniūnijoje, Bajorų kaime,
ieškant Didžiosios Kovos apygardos
partizanų palaikų.
Palaikų atkasimo ir jų analizės darbai
Rasų kapinėse.
Rezistentų palaikų paieška Seirijuose.
Rašytinių prisiminimų
rinkimas

Rašytinių prisiminimų rašymo
inspiravimas, surinkimas ir
apipavidalinimas.

Parengtos penkios rašytinių prisiminimų
bylos.

Istorinių vietų
kartografavimas

Atlaso „Lietuvos partizanų kovų ir
žūties vietos“ sudarymo darbai.

Pietų Lietuvos srities kartografavimo
darbai kartu su KVAD specialistais.
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Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

Darbas su interesantais

Asmenų, besidominčių LGGRTC
sukaupta vaizdo medžiaga
aptarnavimas.

Vaizdo medžiagos paieška, peržiūra,
atranka, perrašymas, montavimas ir
konsultacijos.

Darbas programoje
„Pokario istorija“
jaunimui”

Tarptautinės sukarintos jaunimo
stovyklos Estijoje organizavimas ir
vadovavimas grupei stovyklos metu.

Atlikti organizavimo ir koordinavimo
darbai rengiant stovyklą. Jos metu
vadovauta jaunųjų šaulių būriui.
Parengta filmuota ir fotografuota
medžiaga.

VU Istorijos fakulteto
studentų praktika

Informacinės-pažintinės medžiagos
apie „Gyvosios atminties“ programą
ir praktikos užduočių parengimas.

Studentai visapusiškai supažindinti su
„Gyvosios atminties“ programa ir jos
užduotimis. Vadovauta studentams
atliekant praktinius darbus.

Bendradarbiavimas su
kitais LGGRTC
padaliniais

Bendrų projektų vykdymas.

Darbai vykdant „Gyvosios atminties“ programą vyko pagal užsibrėžtus 2005 m. planus. Visos
programos sudedamosios dalys buvo vykdomos pagal planą ir iš anksto susidarytą grafiką . Vasario mėn.
sudaryta sutartis su „Žinių radiju“ ir pradėta transliuoti kassavaitinė radijo laida „Laivės kryžkelės“.Šis
nuolatinis didelis darbo krūvis nebuvo numatytas 2005 m. planuose, bet pareikalavo itin daug laiko ir
pastangų. Nepaisant to, visos kitos „Gyvosios atminties“ programos dalys buvo vykdomos pagal užsibrėžtus
planus.

RENGINIAI, KURIUOSE DALYVAUTA 2005 M. BEI PARENGTA FILMUOTA IR FOTOGRAFUOTA MEDŽIAGA

1. Parodos „Karas po karo“ atidarymas Rokiškyje, sausio 18 d., Rokiškis .
2 . Renginys iš ciklo „Trečiadienio vakarai Genocido aukų muziejuje“ – „Antrojo pasaulinio karo
pabaiga tautų istorinėje atmintyje“, vasario 23 d., Vilnius.
3. Paskutiniojo Aukštaitijos partizano – Antano Kraujelio-Siaubūno – žūties 40-mečio minėjimas,
balandžio 9 d., Papiškiai, Utena.
4. Parodos „Armėnų tautos genocidas. 1915 metai“ atidarymas GAM, gegužės 6 d., Vilnius.
5. Iškilmingas Valstybės apdovanojimų įteikimas Lietuvos Respublikos prezidentūroje Partizanų
dienos proga (Barauskui, Valoniui, Jurgilui, Kauniečiui), gegužės 13 d., Vilnius.
6. Knygos „Sustingęs laikas“, skirtos žuvusiesiems 1979–1989 m. Afganistano kare atminti
pristatymas, gegužės 13 d., Vilniaus įgulos karininkų ramovė.
7. Paminklo atidengimas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams, birželio 4 d., Kretingos
r., Darbėnai.
8. Renginys LGGRTC kiemelyje Gedulo ir vilties, Okupacijos ir Genocido dienoms
paminėti,(Veronikos Pavilonienės, Blezdingos ir ŽAS koncertas), birželio 13 d.
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9. Paminklo atidengimas pasieniečiui Aleksandrui Barauskui – pirmajai sovietų okupacijos
aukai,birželio 15 d., Varėnos r., Ūta, Perloja.
10. Iškilmingas Valstybės apdovanojimų įteikimas Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Valstybės
dienos (Mindaugo karūnavimo) proga. (Mikšiui, Blozneliui, Matuliui, Bojaršinai, Gajauskui ir kt.), liepos 6
d.
11. Tarptautinė sukarinta jaunimo stovykla Estijoje – karinės varžybos „Erna 2005“, praktiniai
lietuvių grupės užsiėmimai, kuriems vadovavo šoninių minų specialistas iš Suomijos, Suomijos ir Estijos
kariuomenių instruktorius partizaninio karo klausimais Putkinenu.
12. Iškilminga Valstybės apdovanojimų įteikimo ir karinių laipsnių suteikimo ceremonija Lietuvos
Respublikos prezidentūroje Kariuomenės dienos proga (Antanui Kisieliui (p. m.), Juozui Bliuvui, Leonui
Matkevičiui-Bajorui (p. m. atstat.), lapkričio 23 d.
13. Ukrainiečių paroda, skirta 1932–1933 m. badmečio ir politinių represijų aukoms atminti, lapkričio
28 d. Vilnius, GAM.
14. Visuomenės susitikimas su Rusijos disidentu ir žmogaus teisių gynėju Sergejumi Kovaliovu
Vilniaus mokytojų namuose.

RADIJO LAIDŲ CIKLAS „LAISVĖS KRYŽKELĖS“

1. Kovo 13 d. – 1944 m. okupacija, mobilizacija, pasipriešinimo pradžia, pasirinkimai. Įvadinė laidų
ciklo „Laisvės kryžkelės“ laida.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Kazio Usonio-Liepos (Vyčio apygardos partizano) prisiminimai;
Antano Kalėdos-Aro (Dainavos apygardos Leipalingio apylinkių partizano) prisiminimai.
2. Kovo 20 d. – Antanas Kraujelis-Siaubūnas (ir Misiukonis). Laida skirta 40-osioms A. Kraujelio
žūties metinėms paminėti.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
istorinių įvykių liudininkės Adelės Navikienės iš Bulinskių kaimo Molėtų r. prisiminimai;
istorinių įvykių liudininkės Onos Kazlienės iš Kvyklių kaimo Molėtų r. prisiminimai.
3. Kovo 27 d. – P. Plechavičiaus Vietinė rinktinė.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Jurgio Valevičiaus (generolo P. Plechavičiaus asmens sargybinio) prisiminimai (mirė 2003 m.);
Justino Garšvos (Vietinės rinktinės kariūno) prisiminimai (šiuo metu gyvena Kaune);
Edmundo Čapo (Vietinės rinktinės kariūno, Marijampolės karo mokykla) prisiminimai (šiuo metu
gyvena JAV).
4. Balandžio 3 d. – 1949 m. vasario 16-osios deklaracija.
Panaudota medžiaga:
Viktoro Šniuolio-Vitvyčio (Prisikėlimo apygardos partizano) prisiminimai.
5. Balandžio 10 d. – Partizaninė spauda. Laida skirta Rytų Lietuvos srities Visuomeninio skyriaus
viršininko, „Aukštaičių kovos“ laikraščio redaktorius Broniaus Kazicko-Sauliaus, Krivaičio, Vakario žūties
55-osioms metinėms paminėti.
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Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Viktoro Šniuolio-Vitvyčio (Prisikėlimo apygardos partizano) prisiminimai;
Fragmentai iš diskusijos-vakaro, vykusio kovo 25 d. Vilniuje, Čiurlionio namuose, skirto partizaninei
spaudai ir Jono Šibailos-Mierainio žūties 50-sioms metinėms paminėti.
6. Balandžio 17 d. – kartojama laida apie Antaną Kraujelį.
7. Balandžio 24 d. – Jono Misiūno-Žalio Velnio ir Markulio-Erelio asmenybių kontroversijos.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Benedikto Trakimo-Genelio (DKA štabo viršininko) prisiminimai;
Ninos Nausėdaitės prisiminimai.
8. Gegužės 1 d. – „Partizanų motinos ir partizanės moterys“. Laida skirta Motinos dienai.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Antaninos Akelaitytės-Liepos (Tauro apygardos Vytauto rinktinės ryšininkės) prisiminimai;
Akvilijos Balzienės-Sesutės (Algimanto apygardos, Alizavos apylinkių partizanų gydytojos, buvusios
medicinos instituto studentės) prisiminimai apie Dianą Glemžaitę;
Aleksandros Vaitelienės (Vyčio apygardos vado Danieliaus Vaitelio-Briedžio žmonos) prisiminimai.
9. Gegužės 8 d. – Antrojo pasaulinio karo pabaiga (Lietuviai Vermachte – ar vertėjo?)“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Edvardas Svilainis-Dulkė – lietuvių savisaugos bataliono karys, vėliau Raudonosios armijos karys,
vėliau Tauro apygardos partizanas ir politinis kalinys.
10. Gegužės 15 d. – „Didieji partizaninio karo pradžios mūšiai“. Laida skirta Partizanų dienai ir
Kalniškės mūšio 60-ies metų sukakčiai paminėti.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Vytauto Adomaičio-Agrasto (Dainavos apygardos partizano, Kalniškės mūšio dalyvio) prisiminimai;
Aldonos Vilutienės (Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanų ryšininkės) prisiminimai apie Palių
mūšį;
liudininkų prisiminimai apie Ažagų-Eimuliškių kautynes 1945 m.
11. Gegužės 22 d. – „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Julijos Kuodytės (sesers Ksaveros, vienuolės prisidėjusios prie LKB Kronikos leidimo ir platinimo)
prisiminimai;
Sigito Tamkevičiaus (vieno iš LKB Kronikos leidėjų) prisiminimai.
12. Gegužės 29 d. – „Tarėjai“ (Lietuviška savivalda nacių okupacijos metais). Atrinkta ir panaudota
medžiaga:
Valerijos Starkutės prisiminimai – fragmentas iš vakaro skirto Lietuvos inteligentų išvežimo į Štuthofo
kacetą 60-ies metų sukakčiai paminėti Vilniuje, Rašytojų Sąjungoje 2003 m. kovo 31 d.;
Interviu su istoriku dr. Arūnu Bubniu.
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12. Birželio 5 d. – „Agentai smogikai – vieni iš Lietuvos partizanų duobkasių“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Jono Nuobaro (Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės partizanų vado Lyro,vėliau agento smogiko
Kiečio) prisiminimai;
Aleksandros Atgalainytės (Kęstučio apygardos partizanės) prisiminimai apie agentų smogikų
provokaciją – „išlaisvinimą“ pakeliui į Kauno kalėjimą.
13. Birželio 12 d. – „1941 m. birželio 14-osios trėmimai“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Irenos Valaitytės-Špakauskienės prisiminimai (šeimos sulaikymas, atskyrimas nuo tėvo, paskutinis
pasimatymas su tėvu Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje);
Danutės Krivickaitės-Černiauskienės prisiminimai (pirmieji tremties metai Altajuje 1941–1942 –
pastangos prasimaitinti, prisitaikyti, išgyventi);
Ričardo Vaicekausko prisiminimai (nežmoniškumai prie Laptevų jūros – masiniai lavonų laidojimai
Laptevų jūros Trofimovsko saloje, apie iš sušalusio žmogaus padarytą rodyklę).
14. Birželio 19 d. – „1940 m. birželio 15-oji – Lietuvos okupacija“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Povilo Bagdono prisiminimai (1940 m. naktis iš birželio 14-osios į 15-ąją... Jis tarnavo kariuomenėje ir
tą naktį budėjo…);
Viliaus Bražėno prisiminimai (su šeima buvo gyvenęs Rusijoje revoliucijos metu ir tikėjosi, kad
bolševikai jau gal ir bus pasikeitę… Pažįstamo karininko ašaros, kad nebuvo leista atlikti savo pareigos);
Edmundo Čapo prisiminimai (okupacinė kariuomenė kaimo jaunimo akimis);
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės prisiminimai („juodi“ okupantų darbai, nuveikti per vienus
okupacijos metus – vokiečiams išvadavus Lietuvą nuo rusų, paauglė mergaitė kartu su mama ieško tėvo
lavono tranšėjose, priverstose sušaudytų politinių kalinių);
Onos Lešinskytės-Švedienės prisiminimai (visa tiesa apie Rietavo žydus);
Onos Marijos Barauskaitės-Brasiūnienės prisiminimai apie tėvo, Lietuvos pasienio policininko
Aleksandro Barausko, tapusio pirmąja 1940 m. sovietų okupacijos auka, žūtį.
15. Birželio 26 d. – „Liongino Baliukevičiaus-Dzūko ir Kosto Kubilinsko asmenybių kontraversijos“.
Laida skirta L. Baliukevičiaus-Dzūko žūties 55-osioms metinėms paminėti.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Dainavos apygardos partizanų Juozo Petraškos ir Vytauto Nenartonio bei aplinkinių kaimų gyventojų
prisiminimai apie Dainavos apygardos štabo sunaikinimą 1950 m. birželio 24 d.
16. Liepos 3 d. – „Neformalūs jaunimo judėjimai kaip pasipriešinimas sovietmečiu“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Interviu su buvusiais neformalių jaunimo grupuočių vadovais Aleksejumi Gilazovu ir Daliumi
Jonučiu.
17. Liepos 10 d. – „Lietuvos karininkai. Červenis. Kazimieraitis“. Laida skirta Lietuvos karininko ir
partizanų vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūčiai paminėti.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
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Juozo Petraškos-Patrimpo (Dainavos apygardos partizano) prisiminimai.
18. Liepos 17 d. – „Masinė dezinformacija sovietinėje spaudoje“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Interviu su LGGRTC generaline direktore Dalia Kuodyte.
19. Liepos 24 d. – „Sportas ir sporto aistruoliai kaip pasipriešinimo forma sovietmečiu“.
20. Liepos 31 d. – „Kultūra kaip pasipriešinimo forma sovietmečiu“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Interviu su Romualdu Ozolu.
21. Rugpjūčio 7 d. – „Lietuvos laisvės byla Vakaruose – Lietuvos diplomatija sovietinės okupacijos
metais“.
22. Rugpjūčio 14 d. –„Teisminė archeologija – masinių kapaviečių ir partizanų palaikų paieška kaip
genocido įvardijimas“. Laida skirta Archeologo dienai.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Interviu su dr. Vytautu Urbonavičiumi.
23. Rugpjūčio 21 d. – „Žinių radijo“ nuožiūra pakartota rugpjūčio 14 d.
archeologiją.

laida apie teisminę

24. Rugpjūčio 28 d. – laida, skirta Ribentropo-Molotovo paktui ir Baltijos keliui paminėti.
25. Rugsėjo 4 d. – laida apie Abvero desantininkus 1945 m.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Algirdo Šertvyčio (desantininko, Žemaičių apygardos partizano) prisiminimai.
26. Rugsėjo 11 d. – laida, skirta 1918 ir 1991 m. savanoriams.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
interviu su 1991 m. savanoriais, saugojusiais ir gynusiais LR Seimą (Daliumi Joneikiu ir Aleksejumi
Gilazovu).
27. Rugsėjo 18 d. – „Kersteno komisija“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Interviu su Regimantu Tamošaičiu.
28. Rugsėjo 25 d. – „Politinių kalinių įkalinimo vietos Lietuvoje“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Vytauto Abukausko (Algimanto apygardos partizano) prisiminimai apie Macikų lagerį 1945–1947 m.;
Algirdo Kujalio (Tauro apygardos partizanų ryšininko) prisiminimai apie politinių kalinių persiuntimo
punktą Vilniuje, Kosciuškos gatvėje (Sluškų rūmuose) 1950 m. pabaiga–1951 m. pradžia;
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Povilo Bagdono (vieno paskutiniųjų Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų) prisiminimai apie
mirtininkų kamerą KGB rūmuose 1955 m.;
Edvardo Brinklio (desantininko, suimto 1945 m.) prisiminimai apie KGB ir Lukiškių kalėjimus.
29. Spalio 2 d. – laida apie partizanų agentūrą represinėse struktūrose.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Klemenso Straigio-Vikruolio (Tauro apygardos rezervinio būrio partizano) prisiminimai apie
užverbuotą milicijos leitenantą Juozą Riaubą ir jo pagalbą partizanams;
Prano Triberžio-Kurmio (Didžiosios kovos apygardos Plieno rinktinės rezervinio būrio partizano)
prisiminimai apie į stribų gretas infiltruotą partizaną Kazį Stašelį.
30. Spalio 9 d. – laida skirta Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės mirties 5-osioms metinėms paminėti.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės prisiminimai ir pamąstymai apie amžinąsias vertybes.
31. Spalio 16 d. – laida skirta Juozui Lukšai-Skirmantui atminti.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos (Tauro apygardos partizano, J. Lukšos bendražygio ir žūties
liudininko) prisiminimai;
Klemenso Širvio-Sakalo (partizano–desantininko, kartu su J. Lukša desantu 1950 m. spalio 2 d.
grįžusio į Lietuvą) prisiminimai apie skrydį į Lietuvą ir desantavimosi operaciją.
32. Spalio 23 d. – laida skirta pokario partizanų kovai su kolonistais Lietuvoje.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos (Tauro apygardos partizano, dalyvavusio daugelyje operacijų prieš
kolonistus) prisiminimai;
Vyto Kozlovo (istorinių įvykių liudininko, ketvirtosios kartos Pilviškių gyventojo Tauro apygardos vado
A. Baltūsio-Žvejo draugo) prisiminimai apie Obšrūtų operaciją.
33. Spalio 30 d. – laida skirta Vėlinėms.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
interviu su LGGRTC Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja
Viktorija Moliene ir skulptoriumi Jonu Jagėla.
34. Lapkričio 6 d. – laida skirta Lietuvos jaunuoliams, dalyvavusiems Afganistano kare.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
interviu su Vytu Lukšiu (Vilniaus Afganistano karo veteranų draugijos pirmininku).
35. Lapkričio 13 d. – laida skirta menininkams, savo darbuose aptariantiems Lietuvos pokario istorijos
temą.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
interviu su dailininke Benigna Kasparavičiūte. Lapkričio 20 d. – laida skirta pokario moksleivių
pogrindinėms organizacijoms.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
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Petro Balašaičio (buvusio Eržvilko gimnazijos gimnazisto, ryšininko tarp pogrindinės organizacijos
Eržvilko gimnazijoje ir Kęstučio apygardos partizanų) prisiminimai;
Jonės Jalinskaitės-Kluonienės (Vyčio apygardos partizanų ryšininkės, Taujėnų progimnazijos
mokytojos ir mokinių pogrindinės organizacijos „Laisvieji sakalai“ vadovės) prisiminimai.
37. Lapkričio 27 d. – laida skirta Sedos kautynėms paminėti (1944 m. spalio 8 d.).
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Vinco Seibučio (Tėvynės apsaugos rinktinės kario, Sedos kautynių dalyvio) prisiminimai apie 1944 m.
vasarą Lietuvoje, traukimąsi iš Aukštaitijos Žemaitijos link ir Sedos kautynes;
Vlado Kazlausko (Tėvynės apsaugos rinktinės kario, Sedos kautynių dalyvio) prisiminimai apie Sedos
kautynes.
38. Gruodžio 4 d. – „Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje“.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
interviu su istoriku dr. Arūnu Streikumi.
39. Gruodžio 11 d. – laida apie „Gyvosios atminties“ programą, vykdomą LGGRTC .
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
interviu su programos vadovu ir vykdytoju Daliumi Žygeliu.
40. Gruodžio 18 d. – laida apie pokario partizaninių nuotraukų išsaugojimą ir jų reikšmę.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Birutės Biliūnaitės-Mažylės (Algimanto apygardos partizanų ryšininkės) pasakojimas apie A. UrbonoLakštučio jai perduotas ir išsaugotas partizanų nuotraukas ir dienoraščius;
Zofijos Morkūnaitės-Karaliūnienės (Vyčio apygardos partizano Kosto Morkūno-Nemuno sesers)
pasakojimas apie tremtyje išsaugotas partizanų nuotraukas;
Ramutės Stačiokaitės-Ledienės (Tauro apygardos Birutės rinktinės partizanų brolių Jono, Algirdo ir
Klemenso Stačiokų sesers) pasakojimas apie išsaugotas Tauro apygardos partizanų nuotraukas.
41. Gruodžio 25 d. – laida skirta dvasininkams, kovojusiems Lietuvos partizanų gretose.
Atrinkta ir panaudota medžiaga:
Prelato Edvardo Simaškos prisiminimai apie suėmimą ir mėginimą užverbuoti – „… būsi vyskupu, tik
padėk mums…“;
Vytauto Daunoro (Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo bunkerio laikytojo) prisiminimai apie Tauro
apygardos kapelioną Justiną Lelešių-Grafą.
KITI PROJEKTAI

1. LTV – vasario 7 d. – filmuotos medžiagos ir informacijos pateikimas LTV laidai „Bartkaus požiūris“
(apie kunigą Zdebskį ir jo žūties aplinkybes).
2. www.bernardinai.lt – kovo 19 d. medžiaga ir straipsnis apie Antaną Kraujelį;
– gegužės 16 d. – Kalniškės mūšis;
– birželio 15 d. – Aleksandro Barausko žūtis 1940 m. birželio 15 d.;
– birželio 24 d. – Liongino Baliukevičiaus-Dzūko žūtis 1950 m. birželio 24 d.;
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– rugpjūčio 1 d. – straipsnis apie Tauro apygardos vadą Viktorą VitkauskąSaidoką.
Taip pat atrinktos, nuskaitytos, kompiuterinėje programoje PHOTOSHOP parengtos ir pateiktos
istorinės partizanų fotografijos, iliustruojančios anksčiau išvardytus straipsnius.
3. Lietuvos radijas – interviu „Ryto garsams“ apie Lietuvos pasieniečio Aleksandro Barausko žūtį
1940 m. birželio 15 d.
4. Žinių radijas – interviu laidai „Laisvės kryžkelės“ apie „Gyvosios atminties“ programą.
5. „Atmintinoms datoms“ parengti straipsniai:
– Broniaus Kazicko 55-osioms žūties metinėms paminėti;
– Viktoro Vitkausko-Saidoko gimimo 85-osioms metinėms paminėti.

PROGAMA „POKARIO ISTORIJA JAUNIMUI“

Darbo kryptys
Respublikinis mokinių
konkursas „Lietuvos kovų už
laisvę, kariuomenės bei
netekčių istorija“

Atlikti darbai

Darbo rezultatai

Atlikti darbai, susiję su mokinių
konkursu.

Parengtas pranešimas LGGRTC žurnalo
„Kronikos“ skyriui, atspausdinti
diplomai ir sertifikatai.

Sudarytos trys ekspertų komisijos
konkursiniams darbams vertinti.

Derinta ekspertų vertinimo komisijų
sudėtis, organizuoti ekspertų vertinimo
komisijų posėdžiai, skirstyti darbai.

Sunumeruoti ir suvesti gauti
darbai (piešiniai, rašiniai ir
fotografijos) į atskiras duomenų
bazes pagal konkurso dalis.

Parengti konkurso darbai komisijos
vertinimui.

Parengta dviejų dienų konkurso
apdovanojimų renginio programa.

Suderinta programa su Socialinių
įstaigų priežiūros ir audito departamento
prie SADM, Švietimo kaitos fondo bei
Vilniaus
internatinės
vidurinės
mokyklos „Lietuvių namai“ atstovais;
Suorganizuotos ekskursijos, surinkti
duomenys ekskursijai LR
Prezidentūroje.
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Darbo kryptys

2005–2006 m. Respublikinis
mokinių konkursas „Lietuvos
kovų už laisvę bei netekčių
istorija“

Atlikti darbai

Darbo rezultatai

Atlikti darbai, susiję su konkurso
apdovanojimo renginiu.

Išsiųsti kvietimai svečiams, dalyvauta
konkurso nugalėtojų dviejų dienų
programoje, organizuotas piešinių
eksponavimas vidurinėje mokykloje
„Lietuvių namai“.

Parengta 770 diplomų konkurso
dalyviams.

Dalyvių sąrašas ir diplomai paskirstyti į
ŠMM švietimo skyrių langelius.

Partnerių paieška konkursui.

Sutiko bendradarbiauti ŠMM, VšĮ
Vilniaus mokytojų namai, Valstybinis
pilietinio
pasipriešinimo
rengimo
centras prie KAM, Vilniaus internatinė
vidurinė mokykla „Lietuvių namai“.

Rėmėjų paieška konkursui.

Konkurso rėmėjais sutiko būti: UAB
„Javinė“, AB „Utenos trikotažas“, AB
„Lietuvos telekomas“, UAB Tolimojo
keleivinio transporto kompanija „Toks“,
„Jaunimo kelionių centras“, Leidykla
„Tyto alba“, Žurnalas vaikams „Bitutė“,
AB „Utenos trikotažas“.

Peržiūrėtos istorinės knygos, iš Parengtos konkurso temos.
interneto rinkta medžiaga apie
pokarį.
Redaguoti konkurso nuostatai.

Parengti galutiniai
konkurso nuostatai.

2005–2006

Rūpintasi konkurso nuostatų
sklaida.

El. paštu išsiųsti nuostatai Lietuvos 939
mokykloms, 67 lietuviškoms
mokykloms užsienyje, 53 Lietuvos
ambasadoms ir 8 lietuvių bendrijoms.
ŠMM el. paštu išsiuntinėjo Lietuvos
savivaldybių administracijų švietimo
skyriams konkurso nuostatus.
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m.

Darbo kryptys

Atlikti darbai

Darbo rezultatai

Parašytas informacinis skelbimas.

Išspausdinti keturi skelbimai žurnaluose
„Lux Jauniems“, „Bitutė“, „Ateitis“,
paskelbta per I, II radijo programas,
informacija ir plakato maketas paskelbti
Vilniaus mokytojų namų internetiniame
puslapyje www.kultura.lt.

Atlikti darbai, susiję su plakato
gamyba: informacinio plakato
teksto
redagavimas,
pateikti
rėmėjų logotipai, sudaryta tiekėjų
apklausa ir užsakytas plakatas
gamybai.

Konkurso informacinio plakato
išspausdinimas ir platinimas per ŠMM
švietimo skyrių langelius, palikti
konkurso plakatai Viduklės,
Nemakščių, Kauno, Vilniaus
mokyklose, Vilniaus mokytojų
namuose.

Skambinta savivaldybių
administracijų švietimo skyriams
dėl konkurso plakatų platinimo.

Apklausti Tauragės r., Klaipėdos m.,
Klaipėdos r., Švenčionių r. ir Vilniaus
m. savivaldybių administracijų švietimo
skyriai.

Konsultavimas su konkursu
susijusiais klausimais.

Atsakyta į skambučius, susijusius su
konkurso nuostatais.

Su konkurso organizacine grupe
derinta ir parengta finansinė
sąmata.

Patvirtina konkurso finansinė sąmata.

Parašytas raštas Vilniaus
savivaldybei dėl konkurso
laureatų apdovanojimo.

Laukiama atsakymo iš Vilniaus
savivaldybės.

Su „Lietuvių namais“ derinti Suteikta nakvynė konkurso laureatams
klausimai dėl konkurso laureatų „Lietuvių namuose“.
nakvynės.
Programos „Pokario istorija
jaunimui“ populiarinimas bei
plėtotė

Redaguotas programos „Pokario
istorija jaunimui“ tekstas.
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Paskelbta ištaisyta informacija
internetiniame puslapyje
www.genocid.lt

Darbo kryptys

Atlikti darbai
Sudaryta Panevėžio apskrities
mokinių, dalyvavusių konkurse
nuo 1999 m., suvestinė ir surinkta
informacija apie programą
„Pokario istorija jaunimui“.

Darbo rezultatai
Sukurta prezentacinė programa Power
Point, ji pateikta istorijos mokytojų
seminare „Pasipriešinimo istorija
bendrojo lavinimo
mokyklose“,vykusiame Panevėžyje.

Parengta
bendradarbiavimo Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
sutartis su jaunimo klubu „Vija“.
jaunimo klubu „Vija“.

Bendradarbiavimas su
Minaičių pagrindine mokykla

Pažintinė istorinė vasaros
stovykla „Didžiosios Kovos
apygarda“

Su „Dizaino studija“ sukurta 300
vnt. programos „Pokario istorija
jaunimui“ lipdukų.

Laukiama gaminių.

Atlikti darbai, susiję su Partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės dienos
švente.

Parengta konkurso, skirto Partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės
vienybės dienai paminėti, nuostatai,
partizanų nuotraukos, ir „Praeities
istorijos“ dieną moksleiviams pristatyta
partizaninio karo Lietuvoje eiga, vesti
žaidimai ir skirtos užduotys.

Dalyvauta vertinimo komisijos
darbe, parengti prizai.

Konkurso nugalėtojai apdovanoti
diplomais ir knygomis.

Organizuotas susitikimas su
Lietuvos skautų sąjungos Pilies
tunto atstovais, Ruklos dalinio
viršininku.

Parengta preliminari stovyklos
programa, kreipimasis į Lietuvos
kariuomenės vadą V. Tutkų dėl
stovyklos organizavimo Ruklos
dalinyje.

Į stovyklą kviesti moksleiviai.

Paskambinta 93 moksleiviams ir
parengtas 53 dalyvių sąrašas.

Parengti raštai ir kiti dokumentai
savivaldybėms dėl dalyvių
maitinimo finansavimo.

Išsiųsti 26 raštai savivaldybėms ir
garantinių raštų dėl 17 sutikimų.

Atlikti darbai, susiję su stovyklos Parengta: stovyklos dalyvių atmintinės,
įgyvendinimu.
tėvų sutikimai, stovyklavietės
žemėlapis, ekskursija po Didžiosios
Suderinta programa su Ruklos Kovos apygardą, sertifikato ir dainyno
mokomuoju pulku.
maketas, stovyklos sąmata.
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Darbo kryptys

Atlikti darbai

Darbo rezultatai

Dalyvauta stovykloje liepos 7– Stovyklos programos organizavimas ir
14 d.
koordinavimas, problemų sprendimas.

Tarptautinis jaunimo
seminaras-stovykla ,,Antrojo
pasaulinio karo palikimas
Europos tautų
pasaulėjautoje“

Atlikti postovykliniai darbai.

Išsiuntinėti padėkos raštai paskaitas
skaičiusiems pagalbininkams,
papildytas LGGRTC internetinis
puslapis informacija apie pažintinę
stovyklą „Didžiosios Kovos apygarda“,
atlikta materialinių daiktų apskaita,
parengta stovyklos ataskaita ir straipsnis
į laikraštį „Kronika“.

Organizuoti susitikimai su
„Amicus Amico“ ir „Vanagas“
atstovais dėl renginio.

Suderinta su organizacija „Amicus
Amico“ programa;
suderinta su organizacija „Vanagas“ dėl
stovyklos programos vykdymo ir
dalyvių maitinimo.

Parengta paraiška anglų kalba.

Pateikta paraiška anglų kalba,
dokumentai ir sąmata Vokietijos fondui
„Remembrance, Responsibility and
Future“ ir Šiaurės ministrų tarybai dėl
renginio finansavimo.

Dalyvauta susitikime su užsienio Susitikime su užsienio partneriais
partneriais.
pristatyta seminaro-stovyklos programa
bei programa „Pokario istorija
jaunimui“.
Tarptautinis jaunimo
seminaras-stovykla

Bendradarbiauta su „Amicus
Amico“ ir VPU studentų
atstovybe.

Pasidalyta darbais su „Amicus Amico“
ir VPU studentų atstovybe.

Peržiūrėtos istorinės knygos, iš
interneto rinkta medžiaga apie
pokario jaunimo socialinį
judėjimą ir pasipriešinimą
totalitariniam režimui.

Sukurtas tarptautinio jaunimo seminarostovyklos pavadinimas, tikslai ir
potemės.

Finansavimo paieška.

Paraiškas finansavimui planuota teikti:
Šiaurės ministrų tarybai ir jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai
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Darbo kryptys

Atlikti darbai

Darbo rezultatai
programai „Jaunimas“.

Vasaros stovykla Estijoje

Bendradarbiauta su Krooni klubi
atstovais.

Stovykla vyks Estijoje, kurioje dalyvaus
10 jaunųjų šaulių iš Lietuvos.

Internetinio puslapio
redakcinė kolegija

Atlikti su internetiniu puslapiu
susiję darbai.

Peržiūrėta sutartis su internetinio
puslapio valdymo sistemą kuriančia
įmone, parengta schema programai
„Pokario istorija jaunimui“, dalyvauta
posėdžiuose.

Atmintinos datos

Parengtas tekstas V. Gavėno 55ųjų žuvimo metinių kalendoriui.

Išleistas V. Gavėno 55-osioms žuvimo
metinėms skirtas kalendorius.

Kiti darbai

Gauti kvietimai į renginius.

Dalyvauta Vasario 16-osios minėjime
Vilniaus internatinėje vidurinėje
mokykloje „Lietuvių namai“, parodos
„Vaikų piešiniai iš Terezino“ atidaryme
ir Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento organizuoto konkurso
„Čia gimiau ir augau“ apdovanojimų
renginyje.

Rengti raštai.

Parengti raštai: dėl mokytojų
konsultavimo konkurse ir dėl stovyklos
vadovų visuomeninio darbo 30 val.

Peržiūrėti praėjusių konkursų
darbai.

Sutvarkyti konkursų rašiniai,
projektiniai darbai, nuotraukos.

Stovyklos programos kūrimas.

Rinkta metodinė medžiaga stovyklai.

PROGRAMA „TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“
TREMTIES VIETOS

Darbo kryptys
Atsiminimų rinkimo
organizavimas

Atlikti darbai
Bendrauta su buvusiais tremtiniais,
kaliniais ir jų artimaisiais asmeniškai
bei telefonu: apie 90 kartų skambinta
buvusiems tremtiniams į įvairius
Lietuvos miestus ir rajonus; apie 110
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Darbo rezultatai
Skyriuje apsilankė daugiau kaip
100 asmenų. Gauta dovanų apie
10 knygų, daug išsamių,vertingų
atsiminimų, įrašų, S. Balbieriaus
dienoraštis, nuotraukų, tremties

TREMTIES VIETOS

Darbo kryptys

Gaunamos medžiagos
tvarkymas

Atlikti darbai

Darbo rezultatai

kartų atsakyta telefonu į klausimus,
teikta įvairi informacija, skatinta
pateikti išsamesnius prisiminimus,
nuotraukas. Aiškinta kaip atsakyti į
gautus klausimus, atsakinėta į
paklausimus, išklausyti pasakojimai,
daryti įrašai ir kt.

vietų bei apylinkių schemų,
brėžinių, piešinių, planų,
žemėlapių, tremtyje naudotų
buities daiktų, įrankių, rankdarbių
ir kt.

Išsiųsti papildomi klausimai buvusiems
tremtiniams į Klaipėdos, Telšių,
Šiaulių, Kauno apskrities ir kitus
Lietuvos rajonus.

Išsiųsta 1196 laiškai (iš jų 36
programoje nedalyvavusiems
tremtiniams). Parengti vokai, į
juos sudėti klausimynai,
papildomi klausimai tekstui,
rankraščių kopijos.

Vykta į komandiruotes į Prienus (sausio
28 d.), Jonavą (birželio 28 d.) ir
Šiaulius (lapkričio 25 d.) pas buvusius
tremtinius Kšenavičius, kun. V.
Pranckietį, kun. A. Bitvinską ir Č.
Dirkę.

Surinkta daug vertingos
medžiagos apie gyvenimą
tremtyje, daug nuotraukų ir
negatyvų.

Padaryti pokalbių garso įrašai
susitikimų su buvusiais tremtiniais
metu: su kun. A. Svarinsku, kun. A.
Bitvinsku, V. Diržiu, G. Landsbergiene,
E. Cinauskiene, I. Kšenavičiene ir kun.
V. Pranckiečiu.

Įrašai kompiuterizuoti, atliktas
pokalbio teksto koregavimas.
Įrašų tekstai nusiųsti pokalbio
dalyviams, autorių peržiūrai ir
teksto papildymui.
(Pokalbiai su kunigais A.
Svarinsku, V. Pranckiečiu, ir G.
Landsbergiene buvo filmuojami.)

Atlikta kompiuterinė aplankuose
išskirstytų rankraščių momentinė
apskaita. Atskiri kompiuteriniai
duomenys abėcėlės tvarka sujungti
pagal kraštus ir sritis (darbas tęsiamas).

Iš dalies sudaryta Altajaus–
Jakutijos, Krasnojarsko krašto,
Komijos, Irkutsko, Permės,
Sverdlovsko, Tomsko, Tiumenės
ir kitų sričių tremties vietų
kompiuterinė duomenų bazė,
fiksuoti rankraščių pateikėjų
kodai.

Gauta apie 370 atsakymų paštu į
papildomus klausimus iš Klaipėdos,

Gauti atsakymai sujungti su
rankraščiais, nustatytos tremties
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Darbo kryptys

Papildomų klausimų
rašymas neinformatyviems
rankraščiams

Atlikti darbai

Darbo rezultatai

Telšių, Šiaulių, ir Kauno apskričių
miestų bei rajonų (dalis iš įvairių
Lietuvos vietovių). Su atsakymais į
papildomus klausimus atsiųsta 530
nuotraukų. Be to, gauta laiškų, pažymų,
apdovanojimų raštų ir kt.

vietos, rankraščiai išskirstyti pagal
tremties vietų pavadinimus, ant
gautų atsakymų surašyti
registracijos kodai (20 atsakymų
dar nenagrinėta).

Baigtas darbas skirstant ir vertinant
dalies Klaipėdos, Telšių, ir didesnės
dalies Kauno apskrities rajonų buvusių
tremtinių atsiminimų rankraščius.

Iš viso ištirta 2930 rankraščių;į
aplankus pagal tremties vietas
išskirstyta 2040 rankraščių (su
gautais atsakymais).

Nustatytos naujos tremties vietos.

Gauta informacijos apie
dar neaprašytas 69-ias
tremties vietas.

Iš tiriamų rankraščių :
1) papildyti įdomesni atsiminimai iš
Altajaus kr., Buriatijos, Irkutsko sr.,
Jakutijos, Krasnojarsko kr.,Tomsko sr.,
fotoalbumai, kūryba;
2) papildyti duomenys apie tremtyje
buvusius kunigus.

Atrinkta įdomesnių aprašymų
biblioteka su sąrašu;
sudarytas 150 asmenų sąrašas
(nurodyti tremties metai, vieta ir
šaltinis).

Surašyti papildomi klausimai
neinformatyviems rankraščiams,
gautiems iš dalies Klaipėdos, Telšių
apskričių ir Kauno apskrities rajonų
(Jonavos, Kėdainių, Prienų, Raseinių),
dalis išsiųsta į įvairias kitas Lietuvos
vietoves.

Surašyti papildomi klausimai
1240
neinformatyvių atrinktų
rankraščių, komplektuoti ir išsiųsti
laiškai.

Suregistruoti ištirti rankraščiai ir
suskirstyti į aplankus pagal Lietuvos
rajonus, į kuriuos buvo išsiųsti surašyti
papildomi klausimai.

Laikinam saugojimui išskirstyta
1240 rankraščių.

Patikrinta rankraščiams surašytų
papildomų klausimų kokybė.

Patikrinta apie 60 darbų.

Dėl papildomų klausimų rašymo
konsultuoti 5 žmonės, parengta ir

Darbą tęsia 2 žmonės.
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Darbo kryptys

Atlikti darbai

Darbo rezultatai

suteikta reikiama informacija, patikrinti
bandomieji darbai.
Kiti darbai

Dalyvauta renginiuose

Tirtos bylos Pasipriešinimo dalyvių
(rezistentų) teisių komisijoje.

Dalyvauta 2
komisijos posėdžiuose.

Parašyta informacinė žinutė į rajoninį
laikraštį „Šiaulių kraštas“.

Perduota aktuali informacija
buvusiems tremtiniams.

Konsultuotos darbuotojos darbų metu
įvairiais klausimais.

Teikta informacija, ieškota
sprendimų.

Kopijuoti ir spausdinti dokumentai,
laiškai, atsiminimai, konkrečių tremties
vietų planai, anketos, neinformatyvūs
aprašymai, klausimynai ir kt.

Padaryta apie 2 tūkst. kopijų.

Sudaryti sąrašai asmenų, kuriems paštu
išsiųsti papildomi klausimai.

Parašytos ataskaitos už
panaudotus vokus ir pašto
ženklus, nurodyti adresai.

Parengtas 2006 m. darbo planas ir
2005 m. veiklos analizė.

Parengtas darbo planas.

Sausio 6 d. dalyvauta LAD ir LGGRTC
valdymo ir metodikos tarybos ekspertų
komisijos posėdyje;
gegužės 6 d. išklausytas forumas
„Antrasis pasaulinis karas ir Lietuva“;
birželio 13–14 d. dalyvauta Gedulo ir
Vilties dienos minėjimo renginiuose
mieste, LR Seime, LGGRTC;
rugsėjo 15 d. Lietuvos istorikų
suvažiavime išklausyti LGGRTC
darbuotojų pranešimai.
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KALINIMO VIETOS

Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

Rankraščių analizė

Peržiūrėti ir išanalizuoti rankraščiai,
gauti iš Panevėžio miesto, Šiaulių
apskrities rajonų, Telšių apskrities
rajonų, Mažeikių, Tauragės ir Jurbarko,
Trakų rajonų bei Vilniaus miesto ir
rajono.

Iš viso peržiūrėta 1154
rankraščiai.

Papildomų klausimų
rašymas ir siuntimas
respondentams

Į Kauno miestą ir rajoną, Vilniaus
miestą ir rajoną, Trakų rajoną,
Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių
apskričių rajonus išsiųsti papildomų
klausimų komplektai.

Iš viso išsiųstas 1591 papildomų
klausimų komplektas.

Gaunami atsakymai į papildomus
klausimus registruojami, sujungiami su
rankraščiais.

Gauta 220 atsakymų į papildomus
klausimus, jie sujungti su
pirminiais rankraščiais.

Peržiūrėti, koreguoti ir parengti
papildomų klausimų komplektai.

Peržiūrėti 819 surašytų papildomų
klausimų komplektai.

Darbas su nuotraukomis

Peržiūrimos ir registruojamos
nuotraukos, gaunamos su atsakymais į
papildomus klausimus.

Peržiūrėtos, atrinktos ir
suregistruotos 106
nuotraukos,gautos su atsakymais į
papildomus klausimus (7
pateikėjai).

Rankraščių inventorizacija

Atliekamas kalinimo vietų rankraščių
inventorinimas, suregistruoti rankraščiai
perduoti tolesniam nagrinėjimui dėl
žalos, patirtos kalinimo vietose,
kompensavimo.

1274 rankraščiai.

Dalyvavimas Memorialinio
departamento ir kt.
renginiuose

Gegužės 28 d. „Norilsko Vyčių“
bendrijos suvažiavime;

Perskaitytas pranešimas apie
„Atsiminimų rinkimo“ programą.

birželio 6 d. išvyka į Minaičius
(Radviliškio r.), moksleivių darbų
įvertinimo renginys;

Skaitytas pranešimas „Lietuvos
partizanai sovietiniuose
lageriuose“.

liepos 9 d. d. išvyka į Ruklą (Jonavos
r.), moksleivių vasaros stovyklą
„Didžiosios Kovos apygarda“.

Perskaityti pranešimai
moksleiviams „Tremtis ir lietuviai
tremtyje“.

Renkama, registruojama ir analizuojama
mokslinė, publicistinė ir memuarinė

Padarytos dokumentų rinkinio (6
tomai) „История Сталинского

Duomenų apie sovietinius
lagerius paieška
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Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai
literatūra, žemėlapiai, schemos,
dokumentų rinkiniai ir kt.

Darbo rezultatai
ГУЛАГА“ įvadinių dalių ir
aktualių dokumentų kopijos;
iš J. Butrimo ir M. Liutkevičiaus
gautų duomenų sudaryta Vorkutos
apylinkėse buvusių lagerių
schema.

Darbas su praktiką
atlikusiais studentais (1
žm.)

Sukomplektuoti ir parengti siuntimui
Kauno miesto ir rajono rankraščiams
surašyti papildomi klausimai;

175 papildomų klausimų
komplektai.

padarytos reikiamų straipsnių,
žemėlapių bei schemų kopijos.
Bendravimas su politiniais
kaliniais

Atvykusių interesantų priėmimas darbo
vietoje, pokalbiai ir konsultacijos
telefonu.

Darbo vietoje priimti 38
interesantai ir buvę politiniai
kaliniai.

Pokalbių įrašų šifravimas

Įrašyti, išklausyti ir iššifruoti pokalbiai
su buvusiais politiniais kaliniais.

Įrašyta, išklausyta ir iššifruota 12
pokalbių.

DARBAS SU NUOTRAUKOMIS

Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

Gautos nuotraukos

Nuotraukos suregistruotos, atrinktos
fotografuotinos (palyginti su
fototekoje sukaupta medžiaga), pagal
reikalavimus sutvarkytos dovanotos
nuotraukos.

Iš viso sutvarkytos 3606 nuotraukos:
1734 – parengtos perfotografuoti;
322 – nefotografuotinos;
48 – tik nuskaitytos;
1502 – dovanotos.

Nuotraukų kopijos (gautos
iš pateikėjų)

Atrinktos gautos nuotraukų kopijos ir
prašyta atsiųsti originalus. Taip pat
kreiptasi į asmenis, kurie apie
turimas nuotraukas mini
pateikiamoje medžiagoje.

Išsiųsti laiškai su prašymais dėl
nuotraukų originalų 79 pateikėjams.

Papildomi klausimai dėl
nuotraukų metrikos

Klausimai,
rašyti
asmenims, Surašyti klausimai 2229 gautų
pateikusiems nuotraukas, dėl:
nuotraukų metrikai. Išsiųsta 312
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Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai
–
–
–
–

neaiškios fotografavimo vietos;
fotografavimo metų;
nufotografuotų asmenų;
nuotraukoje užfiksuotų įvykių.

Darbo rezultatai
laiškų (190 paštu, 122 laiškai kartu
su registruotu paštu grąžinamomis
nuotraukomis, 10 pateikėjų medžiaga
įteikta asmeniškai) su papildomais
klausimais dėl 1497 nuotraukų
metrikos).
Papildomai įvairiais klausimais
konsultuotasi telefonu.

Atsakymai į klausimus dėl
nuotraukų

Paštu ir asmeniškai gauti atsakymai
surašyti prie nuotraukų kopijų
metrikos.

Gauti 187 laiškai su atsakymais į
išsiųstus klausimus. 106 pateikėjai
atvyko, kiti skambino telefonu.
Patikslinta 1400 nuotraukų metrika.

Dovanotų nuotraukų
nuskaitymas

Iš fototekos atrinktos dovanotos
nuotraukos (be pasikartojančių,
panašių ir blogos kokybės),
sukomplektuotos po 200,
sunumeruotos, sudaryti sąrašai pagal
suteiktus numerius, tremties vietas,
AKC kodus ir pateikėjų pavardes,
atiduotos nuskaityti. Nuskaičius
nuotraukos sudėtos atgal į fototeką.

Parengta ir atiduota nuskaityti 1600
nuotraukų, 1600 po nuskaitymo
grąžinta į fototeką.

Nuotraukų grąžinimas
pateikėjams

Nuotraukos grąžintos 202
pateikėjams – 166 registruotu paštu
ir 36 asmeniškai.

Grąžintos 1953 nuotraukos.

Pateikėjų kartotekos
tvarkymas

Apskaita: gautų nuotraukų skaičius,
perfotografavimas, suteikti numeriai,
siunčiami ir gauti laiškai, surašyti
klausimai, atsakymai ir datos fiksuoti
nuotraukas pateikusių asmenų
kartotekos asmens kortelėse.

Kompiuterinės nuotraukų
bazės tvarkymas

Nuolat papildoma kompiuterinė
perfotografuotų nuotraukų bazė.
Nuotraukos suskirstomos po 200
vienetų ir surašomos į atskirus
laukus. Patikrintas nuotraukų
numeravimas, sudarytas trūkstamų
nuotraukų sąrašas. Jis perduotas
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Į bazę papildomai įtrauktos 2595
perfotografuotos ir 1600 dovanotų
nuskaitytų JPEG formato nuotraukų.
Dabar kompiuterio bazėje iš viso yra
7771 perfotografuota nuotrauka ir
4200 dovanuotų nuskaitytų
nuotraukų.

DARBAS SU NUOTRAUKOMIS

Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

pakartotinam nuskaitymui.
Dovanotos nuotraukos į bazę
perrašomos po kiekvienos nuotraukų
grupės nuskaitymo.
Eksponatai GAM

Parengtas duomenų apie pateikėjus ir
eksponatus sąrašas ir su eksponatais
perduotas GAM. Atminimo
programų sk. medžiagos papildymui
padarytos rašytinių eksponatų
kopijos.

Perduoti 138 eksponatai, gauti iš 50
pateikėjų.

Komandiruotės, išvykos,
garso įrašai, kai pateikėjas
atvyksta į LGGRTC arba
kviečiasi į namus

Vienos dienos išvykos į:
Prienus pas PR-728
A. K. Grinkevičių ir PR-97
I. Kšenavičienę (01 25);
Vilnių pas prel. VI-4332
A. Svarinską (05 27), VI-4335
G. Ručytę ir VI-4334 E. Cinauskienę
(06 03 );
Jonavą pas JO-208 mons.
V. Pranckietį (06 17);
Šiaulius pas ŠI-1411
prel.A. Bitvinską ir ŠI-675 Č. Dirkę
(11 25).
Papildomai įrašyti:
Akmenės r.AK-62 E. Virkutienė (05
12);
Radviliškio r. RA-801 mons.
P. Ščepavičius ir RA-803
P. Ščepavičiūtė (06 23), RA-802
A. Šukienė (06 14), RA-773
V. J. Vaicekauskas (08 22);
Kaišiadorių r. KŠ-481 J. Alminaitė
(06 26);
Kėdainių r. KĖ-778 A. Ambraškienė
(12 25),
Vilnius m. - B. Vaitoškienė ir
E. Labutienė (11 14).

Išvykose ir LGGRTC įrašyta ir
saugoma apie 30 val. garso įrašų.
Kompiuteriu surinkta ir prie
atsiminimų saugoma apie 70 lapų
medžiagos. Kompiuteriu nesurinkta
liko apie 7 val. įrašų.
Be to, pasinaudojant garso įrašymo
technika, įrašyta nuotraukų ir
eksponatų komentarų, nedidelių
atsiminimų epizodų, įrašai iššifruoti,
kompiuteriu surinkta apie 50 lapų
teksto, medžiaga pridėta prie
eksponatų aprašymų, nuotraukų
metrikos ir atsiminimų (ši garso įrašų
dalis nesaugoma).
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Darbo kryptys

Atlikti ir atliekami darbai

Darbo rezultatai

Atsiminimų apie tremtį
medžiagos laikinasis
aprašas

Inventorizacija.

Sudarytas Komi-Permiackij n.ok. AŽ vietovių sąrašas – 211 pateikėjų,
806 lapai.

Fotomedžiagos
publikavimas

Atrinktos nuotraukos VLE, surašyta
metrika.

Atrinkta 16 nuotraukų.

Atrinktos nuotraukos rež.
G. Beinoriūtės filmui, surašyta
metrika.

Atrinkta 19 nuotraukų.

Pagal pateiktus nuotraukų numerius
ir vietoves atrinktos nuotraukos
įvairiems GAM poreikiams, pateikta
informacija apie konkrečius asmenis.

Atrinkta ir perduota apie
nuotraukų, surašyta metrika.

Vietovių pavadinimų
sąrašas

Tremties ir kalinimo pavadinimų
sąrašo papildymas iš gaunamos
medžiagos, nuotraukų ir pagal visų
darbuotojų sudaromus laikinuosius
aprašus. Patikslinimas naudojantis
žemėlapiais, internetu ir kitais
šaltiniais.

Sąrašas papildytas 671 nauju
pavadinimu. Iš viso sąraše dabar yra
2242 vietovės. Iš jų 1287 pavadinimų
rašymo teisingumas patvirtintas
pagal įvairius šaltinius.

Kiti darbai

Iš mons. B. V. Pranckiečio (JO-208)
laikinam naudojimui gauta 50–55
metų senumo nespalvotų negatyvų iš
Irkutsko sr.

Gauta apie 1500 vnt. Suklasifikuota,
surašyta identifikacija. LGGRTC
reikmėms atrinkta ir nuskaityta apie
750. Negatyvai parengti grąžinti.

Skolintų knygų, rankraščių,
laikraščių ir žurnalų iškarpų
kopijavimas.

Apie 700 psl.

Medžiagos apie tremtį, pokarį,
represijas ir represuotus asmenis
kaupimas iš internetinių svetainių.

Nuolat.
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140

3 PRIEDAS

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS

ORGANIZACINĖ VEIKLA

1. Atlikta buvusių kalinių pasivaikščiojimo kiemelių rekonstrukcija. Kiemeliai atidaryti lankytojams
(III ketv.)
2. Baigiamas įrengti muziejaus evakuacinis išėjimas (sumontuota laiptinė, liko įrengti išėjimus iš
muziejaus patalpų).
3. Parengtas ekspozicijos „Neginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas 1954–1991 m.“ meninis
techninis projektas.
4. Atlikta ekspozicijai „Neginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas 1954–1991 m.“ skirtos patalpos
rekonstrukcija ir remontas, sumontuota ekspozicinė įranga.
5. Parengtas muziejaus išorinės reklamos projektas.
6. Suremontuota laiptinė, parengtas jos apipavidalinimo eskizinis projektas.
7. Kultūros ministerijai pristatyta Tuskulėnų rimties parko muziejaus koncepcija (patvirtinta rugpjūčio
25 d.).
8. Sumontuota kondicionavimo įranga II aukšto ekspozicijų patalpose.
9. Naujai rengiama muziejaus informacinė navigacinė sistema.

RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMAS, TYRIMAS, APSKAITA IR APSAUGA

1. Per metus rinkiniai papildyti 2842 vnt. muziejinių vertybių, iš jų 708 vnt. – pagrindinio, 2134 vnt. –
pagalbinio fondo. Pagal rinkinius gausiausiai papildyti neginkluotosios rezistencijos (šifras R) ir tremties (T)
rinkiniai (atitinkamai 274 ir 182 vnt.) bei negatyvų pagalbinis (Ng) – 1912 vnt.
2. Į pirminės apskaitos knygą (GEK) įrašyta 2804 eksponatai (iš jų 1099 – į rankraštinę knygą, 1705 – į
kompiuterinę apskaitos programą).
3. Iš viso suinventorinta (rankraštinėje knygoje) – 2204 eksponatai, iš jų 2120 – pagrindinio, 84 –
pagalbinio fondo.
4. Į kompiuterinę apskaitą įrašyti 2512 eksponatų. Iš jų pagrindinio fondo − 1953, pagalbinio − 559
eksponatai.
5. Į kompiuterinę apskaitos programą įtraukta 77 vnt. moksliniam archyvui priskirtos medžiagos.
6. Restauruoti 81, konservuoti – 102 eksponatai.
7. Nuskaityta į kompiuterinę duomenų bazę 1591 vnt. negatyvų (MD programai „Tremties ir kalinimo
vietos“)
8. Reprodukuota 1912 nuotraukų ( pagaminti negatyvai, atspausti kontaktiniai lapai), iš jų 1628 vnt. –
MD programai „Tremties ir kalinimo vietos“, 284 – muziejaus ekspozicijai, “KGB 1954–1991 m.“
10. Skaitmenine laikmena reprodukuota 1150 nuotraukų.
11. Tvarkytos rinkinių saugyklos, valyti nuolatinėms ekspozicijoms atrinkti eksponatai.
12. Depozito teisėmis išduoti 572 eksponatai.
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EKSPOZICIJŲ IR PARODŲ RENGIMAS

1. Įrengta ekspozicija tema „Lietuvos gyventojai kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje“ II muziejaus
aukšte (keturios patalpos). Parengta vaizdo medžiaga, garso efektai.
2. Baigiama rengti ekspozicija II muziejaus aukšte tema „KGB 1954–1991 m.“ Visiškai baigtos trys iš
šešių ekspozicijai skirtų patalpėlių ir koridorius prie jų, atliekami baigiamieji darbai kitose patalpose.
3. Rengiama ekspozicija tema „Neginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas 1954–1991 m.“: atrinkti
eksponatai iš muziejaus rinkinių, užsakytos ir gautos nuotraukos bei dokumentai iš Lietuvos centrinio
archyvo ir Lietuvos ypatingojo archyvo, rengiami aprašai. Atspaustos ir eksponuotos pagal projektą
numatytos foninės ir kitos didelio formato nuotraukos.
4. Patikslinti ir papildyti buvusio KGB tardymo izoliatoriaus patalpų aprašai (lietuvių ir anglų k.),
atrinktos iliustracijos. Medžiaga pateikta maketavimui.
5. Muziejaus keičiamų parodų salėje kartu su LGGRTC Memorialiniu departamentu parengta parodėlė
„Paminklai laisvės kovotojams“ (gruodžio mėn.). Eksponuojamos paminklų nuotraukos, apdovanojimai ir
dekretai dėl apdovanojimo, karinių laipsnių suteikimo.
6. Muziejaus keičiamųjų parodų salėje eksponuota Panevėžio vyskupijos parengta mons. Juozapo
Antanavičiaus fotografijų paroda, skirta prof. kun. Alfonso Lipniūno gimimo 100-osioms ir mirties 60osioms metinėms, surengtas atidarymo renginys (balandžio 7 d.), parengta informacija spaudai.
7. Suteikta pagalba Armėnų bendrijai rengiant parodą „Armėnų genocidas. 1915 metai“. Surengtas jos
atidarymo renginys muziejuje (gegužės 6 d.). Spalio 25 d.–lapkričio 7 d. ši paroda eksponuota Lietuvos
Respublikos Seimo Parlamento galerijoje. Pasirūpinta jos iškabinimu, pateikta informacija kvietimui
parengti.
8. Muziejuje surengta dailininkės Benignos Kasparavičiūtės tapybos ir grafikos darbų paroda „Tėvynė“
pokario rezistencijos tema (lapkričio 7–27 d.), surengtas jos atidarymo renginys. Parengtas kvietimas ir
plakatas-skelbimas.
9. Ukrainos ambasados iniciatyva muziejuje, pažymint 1932–1933 m. badmečio ir politinių represijų
aukų Ukrainoje atminimą, surengta Ukrainos Vasilio Stuso „Memorialo“ draugijos Kijevo miesto
organizacijos parengta paroda „Pamiršti nevalia: komunistinės inkvizicijos Ukrainoje kronika“ (lapkričio
28 d.–gruodžio 13 d.). Redaguoti, sumaketuoti ir eksponavimui parengti lietuviški parodos tekstai, kvietimas
į renginį, plakatas. Surengtas parodos atidarymo renginys (lapkričio 28 d.).
10. Muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas
Lietuvoje 1944–1953 m.“ eksponuota:
– Rokiškio krašto muziejuje (nuo sausio 12 d.);
– Anykščių kultūros rūmuose (nuo vasario 17 d.);
– Panevėžio krašto muziejuje (nuo kovo 9 d);
– Kėdainių krašto muziejuje (nuo balandžio 14 d.);
– Alytaus kraštotyros muziejuje (gegužės 19 d.–birželio 9 d.);
– Žemaičių muziejuje „Alka“ Telšiuose (birželio 10 d.–birželio 26 d.);
– Raseinių krašto istorijos muziejuje (liepos 22 d.–rugsėjo 7 d.);
– Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje (rugsėjo 11 d.–spalio 16 d.);
– Kupiškio etnografijos muziejuje (spalio 29 d.–gruodžio 6 d).
11. Kilnojamosios parodos „Mes nemirę“ (yra parengti du jos egzemplioriai) eksponuotos:
–
Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje (kovo–gegužės mėn.);
–
Merkinės Dzūkijos nacionalinio parko turizmo informacijos centre (kovo–balandžio mėn.);
–
Lazdijų r. Krosnos pagrindinėje mokykloje (balandžio 30 d.–gegužės 31 d.);
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–
–
–
–
–

Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose Vilniuje (birželio 13–26 d.);
Lazdijų Laisvės kovų muziejuje „Kraujo takais“ (birželio 14 d.–spalio 9 d.);
Raseinių krašto istorijos muziejuje (lapkričio 21 d.–gruodžio 14 d.);
Šiaulių Simono Daukanto vidurinėje mokykloje (nuo lapkričio 23 d.);
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejuje (nuo gruodžio 17 d).

RYŠIAI SU VISUOMENE, LEIDYBA

1. Vesti seminarai muziejininkams „Modernios ekspozicijos Genocido aukų muziejuje“ (vasario 4 d. ir
kovo 3 d.).
2. Muziejuje priimti KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai. Svečiai supažindinti su muziejaus
istorija, jo tikslais ir ekspozicijomis.
3. Įvyko susitikimas-pokalbis su VDU Universiteto studentais, dalyvaujančiais tarptautiniame projekte
„Atminties išsaugojimas“.
4. Susitikta su mokslinio informacinio centro „Memorial“ atstovais (rugpjūčio 29–30 d.), tartasi dėl
bendradarbiavimo kuriant virtualų Gulago muziejų. Svečiai supažindinti su ekspozicijomis ir pogrindžio
savilaidos rinkiniu (58 vnt.).
5. Dalyvauta „Memorial“ surengtame seminare Sankt Peterburge (spalio 24–26 d.)
6. Susitikta su Vokietijos Etninių valymų tyrimo centro (Zentrum gegen Vertreibungen) rengiamos
parodos apie deportacijas XX a. kuratorėmis. Aptartos bendradarbiavimo galimybės rengiant parodą.
7. Priimta Latvijos okupacijos muziejaus muziejininkų grupė. Ji supažindinta su muziejaus ekspozicija
ir rinkiniais, susitarta dėl parodos „Karas po karo“ eksponavimo Latvijoje 2006 m. birželio mėn., suderinti
organizaciniai jos pristatymo Latvijoje klausimai. Išsiųsti parodos aprašai, medžiagos išdėstymo schemos (tai
reikalinga vertimui į latvių k. parengti).
8. Parengta informacija kuriamai bendrai Nacionalinei turizmo informacijos sistemai (NTIS)
9. Atnaujinta muziejaus internetinė svetainė LGGRTC tinklalapyje. Dalyvaujama LGGRTC
internetinio tinklalapio pertvarkymo redakcinės kolegijos darbe.
10. Parengti tekstai, atrinktos iliustracijos, sumaketuoti kalendoriai „Laisvės kovų datos“ šioms datoms:
karių savanorių A. Kraujelio ir A. Pinkevičiaus žūties metinėms; Vyčio apygardos vado Alfonso SmetonosŽygaudo ir jo bendražygių; Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado F. Žindžiaus žūties 55-osioms
metinėms; Tauro apygardos įkūrimui; Palių mūšiui atminti (tekstą parengė J. Sajauskas ir A. Vilutienė);
Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Algimanto Matusevičiaus; Vytauto apygardos vado V. Mikulėno
žūties metinėms. Kitoms datoms (tekstus rengė Memorialinio departamento darbuotojai) atrinktos
iliustracijos, sumaketuota: Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno ir jo bendražygių žūties
metinėms; Panaros, Kiauneliškio, Ažagų-Eimuliškių kautynių metinėms; Broniaus Kazicko žūties; Kalniškės
ir Varčios mūšių 60-osioms metinėms; Liongino Baliukevičiaus-Dzūko žūties metinėms; Virtukų
kautynėms; Vytauto apygardos įkūrimui; LLKS tarybos prezidiumo nario Leono Grigonio-Užpalio žūties 55osioms metinėms; Tauro apygardos vadų Aleksandro Grybino ir Viktoro Vitkausko gimimo 85-mečiui.
11. Sumaketuoti kvietimai-lankstukai į: karių savanorių A. Kraujelio ir A. Pinkevičiaus žūties metinių
minėjimo renginį (balandžio mėn. renginys Utenoje); konferenciją „LLA – lietuvių tautinio pasipriešinimo
organizatorė“ (balandžio mėn. Kaune); ekspozicijos Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejuje
pristatymą (balandžio mėn. Druskininkai); Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko 65-ųjų
žūties metinių minėjimo renginį (birželio 15 d., Varėna); Vilkabrukių kautynėse žuvusių Vytauto apygardos
partizanų pagerbimo renginį (rugsėjis, Vilkabrukių k.); susitikimą su disidentu S. Kovaliovu (gruodis).
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12. Birželio 8 d. muziejuje įvyko vakaras-susitikimas su poete Egle Juodvalke. Poetė skaitė naujausius
savo eilėraščius, skirtus partizaninio karo dalyviams atminti. Dalyvavo literatūros kritikas V. Sventickas.
Parengtas kvietimas ir vaizdo medžiaga.
13. Spalio 18 d. muziejuje vyko naujo televizijos dokumentinio filmo „Stirna“ apie partizanų ryšininkę,
laisvės kovotoją Izabelę Vilimaitę peržiūra. Dalyvavo filmo kūrėjai Eugenijus Ignatavičius ir Juozas
Sabolius.
14. Kartu su LGGRTC Leidybos skyriumi surengtas Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės atminimo vakaras ir
jos monografijos „Žuvusiųjų prezidentas“ antrojo leidimo sutiktuvės (lapkričio 11 d.). Parengtas kvietimas į
renginį, plakatas-skelbimas, filmuota vaizdo medžiaga.
15. Lapkričio 24 d. Lietuvos karo istorijos draugija muziejaus salėje surengė Kariuomenės dienai skirtą
paskaitą „Šių dienų mūsų kariuomenė“ (prelegentas – LKID narys plk. dr. J. Norgėla).
16. Lapkričio 29 d. muziejuje surengta vaidybinio filmo „Badas“ peržiūra.
17. Prisidėta organizuojant LGGRTC inicijuotą diskusiją „Antrasis pasaulinis karas tautų istorinėje
atmintyje“ (įvyko vasario 23 d. muziejaus konferencijų salėje).
18. Muziejaus konferencijų salėje kovo 17 d. vyko LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus inicijuota
diskusija „Partizanų karo atminimas visuomenėje. Žvilgsnis per literatūros prizmę“.
19. Rengti garso įrašai LGGRTC inicijuotai „Žinių radijo“ laidai „Laisvės kryžkelės“ (kas savaitę, nuo
kovo mėn).
20. Su muziejaus ekspozicijomis supažindinti, duotas interviu žurnalistams Eskil Johnsen ir Henrik
Pryser iš Norvegijos bei Simon Kruse iš Danijos (rugpjūčio 24 d.) ir dr. James Mark iš Didžiosios Britanijos,
rašančiam darbą apie komunizmo muziejus Vidurio ir Rytų Europoje.
21. Vesti 8 edukaciniai užsiėmimai moksleiviams. Juose dalyvavo 168 asmenys.

LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS

1. Atrinktos, nuskaitytos nuotraukos, pateikta informacija aprašams Lietuvos kariuomenės Mokymų ir
doktrinų valdybos rengiamai parodai apie ginkluotąjį antisovietinį pasipriešinimą (49 vnt.).
2. Atrinktos, nuskaitytos nuotraukos, parengti aprašai Baltų Tarybos Jungtinėje Karalystėje St. James
of Piccadilly bažnyčioje rengiamai parodai „Sovietinis genocidas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 1940–1957
m.“ (16 vnt.).
3. Atrinkta ir nuskaityta medžiaga, pateikta informacija Čekijos Respublikos kino kompanijai „Etic
films“, kuriančiai meninį filmą apie sovietmetį.
4. Atrinktos tremties vietų nuotraukos VšĮ „Vaizdo ir garso studija“, kuriančiai dokumentinį filmą apie
tremtinių šeimą (rež. G. Beinoriūtė).
5. Visokeriopai padėta Vokietijos filmų gamybos kompanijai Hoferichter et Jacobs Filmproduction,
Europos Sąjungos užsakymu kuriančiai filmą apie Vilniaus teismo rūmus: pateikta istorinės medžiagos apie
pastatą, jame vykusius svarbiausius teismo procesus, pateiktos KGB represinę veiklą liudijančios
iliustracijos, duotas interviu.
6. Padėta UAB „Lietuvos kino studija“, kuriančiai filmą apie Popiežių Joną Paulių II (atrinkti reikalingi
rekvizitai, padėta parengti patalpas filmavimui ir kt.).
7. Atrinkta medžiaga M. Mažvydo bibliotekoje surengtai parodai „Kestono instituto dokumentai –
tikinčiųjų persekiojimo liudininkai“ (5 vnt).
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8. Rugsėjo 27 d.–spalio 2 d., pažymint Pasaulinę turizmo savaitę, visi muziejaus lankytojai galėjo
nemokamai susipažinti su naujausia Genocido aukų muziejaus parengta kilnojamąja paroda „Karas po karo:
ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
9. Mokytojų grupei iš Vokietijos (rugpjūčio 25 d.) ir Tarptautinės psichiatrų konferencijos dalyviams
(spalio 15 d.) pademonstruotas rež. A. Digimo filmas „Ginkluotas pasipriešinimas“ (iš viso apie 180
žmonių).
10. Su muziejaus rinkinių medžiaga susipažino 49 lankytojai.
11. Muziejaus ekspozicijas apžiūrėjo 19 688 lankytojai. Iš jų: – organizuotomis grupėmis – 9705 (tarp jų
3441 moksleivis); individualiai – 9983.
12. Vesta ekskursijų − 382, iš jų 220 moksleiviams.
13. Muziejuje lankėsi šios oficialios delegacijos: Lenkijos Respublikos Seimo pirmininkas
Wlodzimierz Cimoszewicz ir jį lydinti delegacija (sausio 14 d.); Albanijos gynybos ministro Pandelio
Majko vadovaujama delegacija (sausio 27 d.); Švedijos karalystės Riksdago Pirmininko Bjorn von Sydov
vadovaujama delegacija (kovo 1 d.); Lietuvoje viešintys aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnai (kovo 17
d.); Europos Parlamento Pirmininkas Joseph Borrell (kovo 31 d.); Belgijos ambasadorius prie Europos
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Bertrand de Crombrugghe (balandžio 1 d.); Švedijos karalystės
Riksdago Švietimo reikalų komiteto delegacija (gegužės 3 d.); JAV Kongreso delegacija, vadovaujama Jack
Kingston (gegužės 9 d.); Nyderlandų karalystės prokurorų ir kitų teisėsaugos institucijų atstovų delegacija
(gegužės 26 d.); Nyderlandų karalystės teisininkų delegacija kartu su Nyderlandų ambasadoriumi P. R. J.
Dumore (birželio 6 d.); Armėnijos Respublikos Ministro Pirmininko Andraniko Margaryano vadovaujama
delegacija (birželio 30 d.); Rygoje reziduojantis Taivanio ambasadorius Mathew S. M. Lee (liepos 12 d.);
Airijos Atstovų Rūmų pirmininko Rory O’Hanlon vadovaujama delegacija (liepos 14 d.); Švedijos policijos
vadovų delegacija, vadovaujama nacionalinio policijos komisaro Stefan Strömberg (rugsėjo 7 d.);
Nyderlandų karalystės teisėsaugos institucijų atstovų delegacija (rugsėjo 29 d.); Monos Saint Cyr
vadovaujama buvusių Švedijos karalystės Parlamento narių asociacijos delegacija (rugsėjo 30 d.); Švedijos
Sveikatos ir socialinių reikalų ministerijos valstybės sekretorius Stefan Noreén, atsakingas už Šiaurės šalių
bendradarbiavimą (spalio 12 d.); Lietuvoje reziduojantis Airijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Donal Denham (spalio 13 d.); Armėnijos Respublikos užsienio reikalų ministro Vartano Oskaniano
vadovaujama delegacija (spalio 18 d.); aukšto rango JAV karininkų delegacija (spalio 20 d.); JAV gynybos
sekretorius Donald H. Rumsfeld (spalio 23 d.).
14. Muziejuje filmavo: „1-asis Baltijos kanalas“; LTV laidos „Požiūris“ ir „Panorama“; Rusijos NTV
kanalas; LRT laida „Šventadienio mintys“ (balandžio 16 d., laida skirta kun. Alfonso Lipniūno atminimui);
LNK laida „Meilės istorijos“ (balandžio 14 d., pasinaudojo Tremties rinkinio nuotraukomis); Danijos TV
Naujienos RTL4/RTL NYDERLAND (balandžio 21 d.); Maskvos televizijos kanalas APTN (balandžio 27
d.); LRT laida „Požiūris“ (balandžio 27 d., laidai apie partizanų susidūrimus su NKVD kariuomene);
Japonijos TV Asahi (balandžio 29 d.); Čekijos Respublikos TV ČT1 (gegužės 6 d., filmuotos ekspozicijos ir
buvę tremtiniai); Goethes Instituto finansuojamo kino projekto „Susitaikymo ženklai“ filmavimo grupė
(gegužės 30 d.); Ispanijos žurnalistai (birželio 4 d., dokumentiniam filmui apie Lietuvą).
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FINANSINĖ VEIKLA

Per 2005 m. už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuosčių nuoma, fotografavimas
ir filmavimas), GAM reklaminių bukletų, LGGRTC leidinių pardavimą gauta 63 275,50 Lt. Iš jų:
− už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuosčių nuoma, fotografavimas ir
filmavimas) – 43 474 Lt (iš jų už bilietus –24 629 Lt);
− reklaminių GAM bukletų, atvirukų parduota už 3036 Lt;
− LGGRTC leidinių parduota už 16 765,50 Lt.
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4 PRIEDAS

LEIDYBOS SKYRIUS
2005 m. išleista 13 leidinių, kurių apimtis 353,5 spaudos lankų.
Nr.

Leidinio pavadinimas

Apimtis
sp.l.

Tiražas egz.

1.

Genocidas ir rezistencija, Nr. 17 (žurnalas)

11

500

2.

Genocidas ir rezistencija, Nr. 18 (žurnalas)

11,75

500

3.

Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2 (Š–Ž)

105,5

600

4.

Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija

44,5

2000

5.

Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990
(dokumentų rinkinys)

30,5

1000

The Psychology of Extreme Traumatisation: The Aftermath of
Political Repression

14,5

900

17,75

1500 (2-asis
leidimas)

6.
7.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų prezidentas (Jono
Žemaičio biografija)

8.

Juozas Daumantas, Partizanai (bendras leidimas su Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga)

50

260
(LGGRTC
tiražo dalis)

9.

Sibiro Alma Mater (bendras leidimas su Šiaulių universitetu)

40

140
(LGGRTC
tiražo dalis)

10.

Sustingęs laikas ( bendras leidimas su leidykla Versus Aureus)

16

250
(LGGRTC
tiražo dalis)

11.

The Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944

4

1500

12.

Karas po karo/War after War

4

1500 (3-iasis
leidimas)

13.

Siberia: Mass departions from Lithuania to the USSR

4

2000 (2-asis
leidimas)
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5 PRIEDAS
APSKAITOS SKYRIUS
DIAGRAMOS:
Bendros LGGRTC išlaidos 2005 m (proc.)
LGGRTC išlaidos 2005 m. (proc.)
LGGRTC išlaidos įamžinimui 2005 m. (proc.)
LGGRTC išlaidos tyrimams 2005 m. (proc.)
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento išlaidos 2005 m. (proc.)
Memorialinio departamento išlaidos 2005 m. (proc.)
Genocido aukų muziejaus išlaidos 2005 m. (proc.)
Tuskulėnų kolumbariumo-koplyčios išlaidos 2005 m. (proc.)
Leidybos skyriaus išlaidos 2005 m. (proc.)
Specialiųjų tyrimų skyriaus išlaidos 2005 m. (proc.)
Vokietijos fondo kompensacijų grupės išlaidos 2005 m. (proc.)
Kitų padalinių: informacinių sistemų priežiūros skyriaus, teisės ir personalo skyriaus, direkcijos,
sekretoriato, apskaitos skyriaus, ūkio skyriaus išlaidos 2005 m. (proc.)
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93

94

95
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