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ĮVADAS 
 

 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) dirba vadovaudamasis 

1997 m. birželio 5 d. priimtu jo veiklą apibrėžiančiu įstatymu ir 1997 m. lapkričio 11 d. patvirtintais 

nuostatais. 

2004 m. LGGRTC ataskaita struktūriškai sudaryta taip, kad atspindėtų struktūrinių padalinių 

veiklos specifiką, taip pat siekiama parodyti kompleksiškumą, kuris yra pagrindinė veiksmingos 

Centro veiklos sąlyga. Ataskaitą sudaro du skyriai – aprašomoji-analitinė dalis ir priedai, kuriuose 

gana smulkiai atsispindi Centro veikla. Pateikdami juos siekiame kuo detaliau pagrįsti sunaudotą 

darbo laiką bei lėšas.  

Kaip ir numatyta LGGRTC įstatyme ir nuostatuose, akademiniai istorijos tyrimai, įamžinimo 

(memorialinės) bei populiarinimo programos, taip pat specialiosios taikomosios programos 

tarpusavyje glaudžiai susijusios. 

Siekiant nuosekliai parodyti Centro 2004 m. veiklą, ataskaita pradedama akademinių istorinių 

tyrimų apžvalga (Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas), pristatomos įamžinimo bei 

populiarinimo programos (Memorialinis departamentas, Genocido aukų muziejus ir Leidybos skyrius) 

ir specialiosios taikomosios programos (Specialiųjų tyrimų skyrius, Pasipriešinimo dalyvių 

(rezistentų) teisių komisija ir Centrinė prašymų priėmimo įstaiga dėl kompensacijų gavimo iš 

Vokietijos fondo „Ateitis, atsakomybė ir ateitis“).  Ataskaitoje taip pat atsispindi informacinės 

sistemos funkcionavimas, jos priežiūra, probleminiai aspektai. 

Ataskaitoje pateiktas biudžeto lėšų panaudojimas įvairiais aspektais, pagal kuriuos galima spręsti 

(lyginimo būdu) apie atskirų padalinių darbo veiksmingumą. 

2004 m. aktualiausios Centro veiklos kryptys – informacijos sklaida ir kelių pakopų darbas su 

jaunimu. 

Išskirtina Genocido aukų muziejaus veikla (kilnojamoji paroda „Karas po karo“ 2004 m. buvo  

eksponuota Danijoje – Thistede, Kopenhagoje ir Olborge, Lietuvoje – LR Seime, Utenoje, Šiauliuose). 

Sudarytas planas 2005 m. ją parodyti ir kitų Lietuvos regionų visuomenei. Atidarant parodą vyksta 

susitikimai su regionų bendruomenėmis; juose ne tik populiarinama Centro veikla, bet ir 

informuojama apie naujausius tyrimus  bei įvairius edukacinius  projektus. 

2004 m. Centre buvo sudaryta darbo grupė, kuri  parengė naują Centro internetinio portalo 

koncepciją. Jau atliktas darbas leidžia manyti, kad 2005 m. Centro tinklalapis bus informatyvesnis bei 

patogesnis vartotojams. 

Kaip jau minėta, prioritetinė kryptis – darbas su jaunimu. Ne pirmus metus mokyklose vykdomas 

piešinių, rašinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“, kuriame 

kasmet dalyvauja ne vienas tūkstantis mokinių (2004 m. gavome daugiau kaip 800 piešinių). Šio 

konkurso esmė – pagilinti mokyklų programose dėstomos moderniosios istorijos žinias, ugdyti 

gebėjimą savarankiškai surinkti reikalingą medžiagą, ją apdoroti. 
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Nuosekliai siekdami savo tikslų, esame sudarę sutartis su Vilniaus universitetu dėl studentų 

humanitarų praktikos Centre. Taip stengiamės paskatinti studentus ne tik domėtis naujausių laikų 

Lietuvos istorija, bet ir rinktis Centre tiriamas temas savo bakalauro ar magistro darbams. Tai itin 

aktualu, nes trūksta istorikų, vykdančių šios srities tyrimus. 

2004 m. per Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo fondą pagal sutartis įdarbinome 

6 magistro studijas baigusius istorikus, norinčius dirbti tiriamąjį darbą su galimybe jį tęsti Centre. 

Manome, kad tokia daugiapakopė veikla nukreipta ne į vienadienius, o perspektyvinius planus, 

skatinant domėtis ir naujausių laikų Lietuvos istoriją, ir tęsiant aktualius jos tyrimus. 

Tiek iš ankstesnių, tiek iš pateiktosios (2004 m.) ataskaitos akivaizdus Centro išskirtinumas, 

lyginant su akademinėmis, tiriamąjį darbą dirbančiomis institucijomis. 
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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. antros pusės Lietuvos istorija ir jos vertinimai iki šiol sukelia įvairias diskusijas dėl 
glaudaus sąryšio su dabartimi. Todėl vykdant įstatymu apibrėžtas funkcijas daugiausia dėmesio buvo 
skiriama mokslinio tyrimo programų rezultatų skelbimui mokslinėse publikacijose ir konferencijų 
pranešimuose arba dalyvaujant edukacinėse programose. 

 2004 m. pradėtos rengti naujos tiriamosios programos arba temos: “Homo sovieticus projektas”, 
“KGB Lietuvoje” ir “Sovietinė armija Lietuvoje”.  

Istorinių tyrimo programų skyrius (tiriamąjį darbą departamente dirbo 5 etatiniai darbuotojai ir 3 
– pagal terminuotas autorines sutartis) skelbdamas tyrimų rezultatus, informacinę medžiagą bei 
dokumentus; parengė 14 straipsnių, 1 dokumentų rinkinį, 1 monografiją, 1 straipsnių rinkinį, 1 
kartografinio darbo tekstinę dalį, periodinio žurnalo “Genocidas ir rezistencija” du numerius (juose 
paskelbti 9 straipsniai ir 4 publikacijos, iš viso – 395 aps. arba 21 a. l.).  

Siekiant išplėsti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui reikalingų specialistų 
parengimą ir jų atliekamus tyrimus, per Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo fondą 
finansuotas universitetinį išsilavinimą turinčių jaunųjų specialistų įsidarbinimas ir jų atliekami tyrimai 
– buvo laikinai įdarbinti 6 jauni specialistai.  

Kiekvienoje mokslinio tyrimo programoje stengtasi realizuoti kelis tikslus: vykdyti tyrimus ir 
juos skelbti, organizuoti mokslines konferencijas ir skelbti jų rezultatus Centro 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 4 straipsniai ir publikacijos, dalyvauta Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti edukaciniuose 
projektuose (perskaitytos 8 paskaitos), dalyvauta 2 mokslinėse konferencijose. 
––  Vykdant programą “Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje 1944–1953 m.” 
parengtas 1 straipsnis ir monografija “Komunistų partijos ir represinių struktūrų Lietuvoje ryšiai” 
(770 psl. arba 35 a. l.).  
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––  Vykdant programą “Lietuvos rusifikacija ir sovietizacija. Religinės sąmonės slopinimas” tik 
2003 m. pradėta nauja tema – “Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990 m. ir jo 
padariniai” Parengti 2 straipsniai ir dokumentų rinkinys ,,Ideologija, politika ir kultūra” (462 psl. 
arba 22 a. l.).  
––  Vykdant programą “Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose” parengti 3 straipsniai, dalyvauta 2 
mokslinėse konferencijose. Tęsiami 1945–1975 m. laikotarpio lietuvių išeivijos organizacijų 
veiklos tyrimai.   
––  Vykdant programą “Antisovietinis pasipriešinimas šeštajame–devintajame dešimtmečiais” 
paskelbti 2 straipsniai ir dalyvauta 2 konferencijose.   
– Vykdant programą “Lietuvos visuomenė 1940–1941 m. Tautinė savimonė ir jos naikinimas” 
parengti 2 straipsniai (2 a. l.) 
– Vykdant programą “Lietuvos istorija 1940-1990 m.” atlikta 3-ioji redakcija ir papildytas 13 
str. (47 psl. leidinys). “Lietuvos istorija 1940–1990” (35 a. l.) atiduotas rengti spaudai. 
– Skatinant studentų tiriamąjį darbą paskelbtos 2 Vilniaus universiteto studentų studijos. 
– Siekiant sukurti lietuviškų ginkluotosios rezistencijos 1944–1955 m. karinių struktūrų ir 
karinių veiksmų Atlasą, kurį būtų galima panaudoti istorinei edukacijai, 2003 m. pradėtas 
realizuoti “Rezistencijos atlaso” projektas ir sudaryta atskira darbo grupė Atlasui reikalingiems 
duomenims rinkti ir apibendrinti. Per pusantrų metų grupė surinko 1160 mūšių aprašymų, surinko 
ir patikslino šaltinius 3200 žuvusiųjų asmeninius duomenis.  

TARPINSTITUCINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

Buvo vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas organizuojant visuomenei aktualias 
konferencijas ir kitus renginius. Kadangi dauguma skyriaus darbuotojų 2004 m. vykdė baigiamuosius 
monografijų, dokumentų rinkinių ir kolektyvinių studijų darbus, ne taip aktyviai dalyvauta 
seminaruose ir konferencijose. Iš viso dalyvauta 6 konferencijose ir seminaruose (juose 3 darbuotojai 
perskaitė 7 pranešimus): 

– konferencijoje “Parlamentarizmo idėja LLKS Tarybos deklaracijoje” (organizavo LR Seimas, 
2004-02-17); 
– konferencijoje „Lietuvos parlamentarų žodynas” (rengė LR Seimas ir Vilniaus pedagoginis 
universitetas, 2004-04-07);  
– tarptautinėje konferencijoje “Totalitarian Regimes In The Baltic. Research Findings And 
Issues” (organizavo Istorikų komisija prie Latvijos prezidento kanceliarijos, Latvijos universiteto 
Latvijos istorijos institutas ir Istorijos-filosofijos fakultetas, 2004-06-3); 
– konferencijoje, skirtoje S. ir S. Lozoraičių atminimui (rengė VDU LII, 2004-02-12); 
– konferencijoje “Parlamentarizmo idėja Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijoje” 
(LR Seimas, 2004-02-17); 
– vienuoliktoje kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje judaikos klausimais (Koroliove, 
Rusijoje, 2004-02-03).  
Bendradarbiaujant su Valstybiniu pilietinio pasipriešinimo rengimo centro prie KAM, Krašto 

apsaugos ministerija, Tarptautine komisija nacių ir sovietinės okupacijos padariniams įvertinti, 
parengtos ir perskaitytos kelios paskaitos. 

Buvo tęsiamas ir plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas su Lenkijos Tautos atminties institutu, 
Latvijos valstybiniu archyvu, Latvijos okupacijų muziejumi, Latvijos totalitarizmo padarinių 
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dokumentavimo centru. Tarptautiniai kontaktai yra palaikomi nuolat – keičiantis informacija, 
dokumentine medžiaga, organizuojant bendrus renginius, palaikant dalykinius ryšius. Glaudžiausi 
kontaktai iš visų tarptautinių partnerių buvo palaikomi su Lenkijos Tautos atminties institutu, Latvijos 
valstybiniu archyvu, Totalitarizmo padarinių dokumentavimo centru. 

Pagal 2002-09-13 Lenkijos Tautos atminties instituto ir LGGRTC bendradarbiavimo deklaraciją 
buvo organizuotos dvi mokslinės konferencijos, kurių medžiagos pagrindu sudaryta ir išleista knyga 
“Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939–1956 m.” (396 psl. arba 
18 a. l.), dalyvaujama Vidurio ir Rytų Europai skirtame projekte rengiant leidinį apie komunistines 
specialiąsias tarnybas. Toks dalykiškas dvišalis bendradarbiavimas leidžia ne tik matyti požiūrių 
skirtumus, bet ir surasti sąsajas.  

ATSAKYMAI VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS IR PRIVATIEMS ASMENIMS 

2004 m. padaugėjo prašymų, susijusių su priverčiamojo darbo stovyklų statuso nustatymu 
(siekiant gauti Vokietijos kompensacijas), gaunamų Lietuvos ir užsienio institucijų (Lietuvos 
Respublikos Seimui, LR Vyriausybei, Sodros valdybai ir skyriams, LR Generalinei prokuratūrai, 
Lenkijos Tautos atminties institutui, Nacizmo aukų asociacijai, Nacizmo kalinių Vilniaus apskrities 
bendrijai, Lietuvos ypatingajam archyvui, Archyvų departamentui, Valstybės saugumo departamentui 
ir t. t. ). Taip pat padaugėjo užklausimų ir parengiamų raštų (2001 m. – 90 atsakymų, 2002 m. – 111, 
2003 m. – 71, 2004 m. – 83 atsakymai). Gerokai padaugėjo elektroniniu paštu gautų užklausimų ir 
atsakymų. Parengta 84 atsakymai (2003 m. – 35) į informacijos suteikimo prašymus elektroniniu 
paštu: VDU Politikos ir diplomatijos mokslų institutui, Amerikiečių koledžui Varšuvoje, Latvijos 
centriniam archyvui, Švedijoje leidžiamos J. Lukšos knygos vertėjui J. Ohman, Latvijos totalitarizmo 
padarinių dokumentavimo centrui, Lietuvos ambasadai Varšuvoje, Latvijos istorikui A. Stranga, 
Lenkijos Tautos atminties institutui ir kt. 

ISTORINĖS PAIEŠKOS GRUPĖS DARBAS 

Skyriuje veikianti istorinės paieškos grupė dirbo padidėjus darbo krūviui: rengė archyvines ir 
istorines archyvines pažymas, reikalingas paminklinių vietų projektavimui, prokuratūrai, teismams (iš 
viso parengtos 46 archyvinės pažymos, 2003 m. – 43, 2002 m. – 46, 2001 m. – 67), 19 archyvinių 
istorinių pažymų (2003 m. – 22, 2002 m.– 7, 2001 m. – 5) bei pradėjo vykdyti “Rezistencijos atlaso” 
informacijos paieškos ir analizės darbą. Aprašyta daugiau kaip 800 kautynių (2003 m. – 360 
kautynių). Kiekvienas aprašymas prilygsta archyvinei-istorinei pažymai. Remiantis šaltiniais tikslinti 
apie 2000 žuvusių partizanų anketiniai ir žuvimo datų duomenys (2003 m. – 1200). Parengta 
“Rezistencijos atlaso” tekstinės dalies I redakcija (220 psl. arba 10 a. l.). 

 
 

ARCHYVINIS VARDYNŲ SKYRIUS 
 

Jau beveik 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” tomai. LGGRTC per pastaruosius 6 metus surinko ir 
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patikslino informaciją bei trijose knygose paskelbė ar artimiausiu metu rengiasi skelbti terorą ir 
genocidą patyrusių apie 113 tūkst. Lietuvos piliečių biografijų, ateityje rengiasi paskelbti dar 100–120 
tūkst. biografijų.  
 
2004 m. archyvinio vardynų skyriaus darbo kryptys: 

1. Rengiant vardyno II tomo 3-iąją knygą atlikti šie darbai (dirbo 5 darbuotojai): 
a) suformuota duomenų bazė iš baudž. bylų ir baudž. bylų kartotekos, tremties bylų 
operatyvinių bylų, apklausos anketų apie 8761 asm. (2003 m. – 25 053 asm.);  
b) pagal žinynus sutikrinta ir sutikslinta 15 477 (2003 m. – 12 415) Lietuvos vietovių ir 
pavardžių;  
c) parengtas tekstas – 18 708 asm. (+10 500 iš filtracinių patikrinimo lagerių); 
d) Vardyno II t. 1-osios knygos papildymai ir korektūra duomenų bazėje: iš 6028 anketų, 
laiškų, bylų. 

2. Surinkta ir parengta informacija duomenų bazei iš Lietuvos ypatingojo archyvo (dirbo 6 
darbuotojai) – iš 2185 bylų (2003 m. – iš 2150) surinkti duomenys ir užpildyta 3895 anketos 
(2003 m. – 7085 anketos) bei 704 (2004 m. – 956) kortelės partizanams.  
3. Vardyno III t. duomenų bazės formavimas (dirbo 5 darbuotojai): 

a) vardyno II tomo 3-iajai knygai (Š, Z, Ž) rengiant partizanų duomenų bazę įrašyta 
informacija apie 4204 partizanus (2003 m. – apie 6970 partizanus);  
b) į III t. duomenų bazę iš baudžiamųjų bylų kartotekos įrašyta 14 623 asm. (2003 m. – 15 376 
asm.); 
c) suformuota duomenų bazė iš katalogo apie 1948 m. represuotus asmenis – 1731 asm. 

4. Naujos informacijos analizė ir sisteminimas (dirbo 4 darbuotojai): 
a) ANK ir kort. inf. tikslinimas 3-iajai knygai –24 290; 
b)  iš žmonių laiškų – 196 (2003 m. – 895); 
c)  iš publikacijų – 250; 
d)  iš apklausos anketų – 9213 (2003 m. – 9777); 
e)  partizanų katalogas – 8862; 
f) anketų informacijos tikslinimas 3-iajai knygai: 5345 asm. ir 197 psl. 

5.  Parengtas Lietuvos “Disidentų vardynas” ir vardyno II tomo 3-ioji knyga. 
 

Vardynų parengimo darbas vyko tuo pat metu rengiant 1944–1947 m. II tomo paskutinę – 3-iąją 
knygą ir III tomą, todėl parengus vieną leidinį pereita prie kito tomo formavimo. 

Svarbiausia skyriaus darbo 2004 m. išvada: atlikta apie 50 proc. visų “Genocido aukų vardyno” 
darbų.  
 

Pridedama: 1 priedas (žr. psl. 33–41) 
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MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS 

 
 

Memorialinio departamento uždaviniai yra rinkti, kaupti, sisteminti ir eksponuoti medžiagą apie 
Lietuvos gyventojų genocido aukas ir rezistencijos dalyvius, apie 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”. 

Pagrindinės Memorialinio departamento veiklos kryptys yra informacinės teorinės bazės 
kūrimas, atminimo įamžinimas bei informacijos sklaida, siekiant patriotiškai ugdyti jaunimą.  

Memorialinį departamentą sudaro Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius, Atminimo 
programų skyrius, Genocido aukų muziejus.  

 
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. 

2004 m. vykdant valstybinę programą pradėtas paminklas Žemaičių apygardos partizanams 
Telšiuose (suorganizuotas projekto konkursas ir parengtas paminklo projektas). Baigtas gaminti 
paminklas Vyčio apygardos partizanams Vadokliuose, Panevėžio rajone (jau pastatyti paminklai 
Algimanto, Didžiosios Kovos, Tauro apygardų partizanams). 

2004 m. pastatyta 14 (iš jų 8 savivaldybių lėšomis) atminimo ženklų partizanų žuvimo, užkasimo 
ir kt. vietose Alytaus, Kelmės, Plungės, Rokiškio, Širvintų ir Utenos rajonuose. 

2004 m. įrengta 17 (iš jų 1 savivaldybių lėšomis) ant buvusių NKVD pastatų Kretingos, 
Ignalinos, Utenos ir Jurbarko rajonuose. 

2004 m. sukaupta istorinė-archyvinė medžiaga atminimo lentoms įrengti ant buvusių kalėjimų ir 
prievartinio įkalinimo stovyklų pastatų Vilniuje, Kaune ir Alytuje, kuriuose Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo kalinami ir žudomi nacių okupacijai pasipriešinę asmenys bei įvairių tautybių civiliai 
žmonės. 

Atminimo programų skyrius rengia ir įgyvendina ilgalaikes ir trumpalaikes programas, 
susijusias su Lietuvos gyventojų genocido ir laisvės kovų įamžinimu, vykdo programos numatytus 
tyrimus. 

„GYVOSIOS ATMINTIES“ PROGRAMA 

Jos uždavinys – rinkti ir fiksuoti istorinių įvykių dalyvių bei liudininkų prisiminimus rinkimas ir 
fiksavimas. Iš 2004 m. numatytų užfiksuoti 60 pasipriešinimo dalyvių atsiminimų garso ir vaizdo 
būdu užfiksuota 41 asmens prisiminimai, nes tuo pat metu vyksta renginių filmavimas (per metus 
nufilmuota 14 renginių) ir filmuotos medžiagos perkėlimas į DVD sistemą (Kauno KTU). Sukaupta 
medžiaga pagal poreikį kaip informacinis šaltinis yra parenkama centro padaliniams (perrašyta 50 
val.). 
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Per metus pateikti 25 asmenys valstybės apdovanojimams: surinkti duomenys ir užpildyta 
kompiuterinė bazė. 

Albumui “Už laisvę ir tėvynę” atrinkta 300 fotografijų (peržiūrėta 12 tūkst. vnt.), atlikti 4 
partizanų apygardų istorinių vietų kartografavimo darbai atlasui ”Lietuvos partizanų kovų ir žūties 
vietos”.  

Kadangi “Gyvosios atminties” programą vykdo vienas darbuotojas, kurio veikla yra įvairiapusė, 
funkcijas reikėtų paskirstyti dviem darbuotojams, nes laisvės kovų dalyvių amžius yra kritinis ir 
atsiminimų fiksavimą reikėtų paspartinti. 

„POLITINIŲ REPRESIJŲ PSICHOLOGINIŲ PADARINIŲ NUKENTĖJUSIŲJŲ ŠEIMOMS“ PROGRAMA 

Ji vykdoma bendradarbiaujant su VU specialistais. Buvo vykdomos dvi tyrimų kryptys: 
Afganistano karo veteranų tyrimas (išanalizuoti ir apibendrinti 150-ies karo veteranų duomenys, 
parengtas mokslinis straipsnis) ir nuo sovietų ir nacių okupacijų nukentėjusiųjų tyrimas (atlikta 
analizė, parengtas mokomojo filmo aprašas). Atliktų tyrimų pagrindu, paruošti moksliniai pranešimai 
skaityti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Berlyne.  

 „MEMORIALINIŲ VIETŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ INVENTORIZACIJOS IR SĄVADO 
SUDARYMO“ PROGRAMA 

Pagrindinis šios programos uždavinys yra istoriškai pagrįsti 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, kaip ir planuota. Parengta istorinė archyvinė medžiaga apie 10 objektų kitoms 
institucijoms. Parengtas moksleiviams lankytinų vietų maršrutas Vyčio apygardoje. Pagal projektą 
“Karių kapai” parengtos 164 žuvusių partizanų biografijos (S–Z). Dalyvauta Valstybinės 
paminklosaugos komisijos Istorijos pakomisės veikloje bei su KPC darbo grupės veikloje. Parengti 
straipsniai bei koordinuotas atmintinų datų (skirtų iškilių asmenybių žūties metinėms bei gimimo 
sukaktims) ir kalendorių bei lankstukų renginiams leidimas (22 vnt.). 

Nebaigtas medžiagos apie vietas Žemaičių apygardoje tvarkymas – negauta pagal susitarimą 
medžiaga iš LPKTS Kauno skyriaus. Nebaigtas derinti vietovių sąrašas iš Prienų rajono, negauti 
koreguoti vietovių ir statinių sąrašai iš savivaldybės. Neįvyko kompleksinė ekspedicija į Latviją – 
negautas pritarimas iš atitinkamų Latvijos organizacijų. 

„TREMTIES IR KALINIMO VIETŲ“ PROGRAMA 

Jos tikslas – rinkti atsiminimus bei identifikuoti tremties ir kalinimo vietas, surinkti duomenis 
apie politinių kalinių bei tremtinių darbo ir gyvenimo sąlygas, sudaryti kompiuterinę duomenų bazę, 
kaupti fototeką. 
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Programa apima daug darbų krypčių, tačiau prioritetinė yra atsiminimų rinkimas bei tikslinimas. 
Dėl kritinio tremtinių ir politinių kalinių amžiaus šį darbą reikėtų suintensyvinti.  

Visus metus vykdoma gautų atsiminimų registracija ir analizė (iš 4068 asmenų), pateikiami 
papildomi klausimai asmenims paštu (1949 asmenims), gauti atsakymai registruojami ir 
klasifikuojami pagal tremties ir kalinimo vietas (2120 vnt.), bylos inventorinamos (iš 319 rankraščių 
– 662 tremties vietos).  

Gautos tinkamos nuotraukos registruojamos (3625 vnt.), dokumentuojamos, kopijuojamos dėl 
tikslinimo (1741 vnt.), gauti atsakymai surašomi į nuotraukos metriką (1634 vnt.), parengiamos 
perfotografuoti (2600 vnt.) bei grąžinamos pateikėjams (1778 vnt.). Papildomai gauti 106 eksponatai. 

 
Problematika. 

Dėl masinio interesantų kreipimosi telefonu bei atvykstančių lankytojų (70 asmenų) planuota 
gautų iš Kauno ir Vilniaus aps. rankraščių analizė perkeliama į kitus metus. Papildomiems 
klausimams rašyti trūksta kvalifikuotų darbuotojų, todėl ištiriamų rankraščių skaičius nėra 
pakankamas. Sukaupus ir peržiūrėjus medžiagą apie tremties vietas būtų galima pradėti apibendrinti 
turimą medžiagą – pradėti tremties vietų aprašymą.  

„POKARIO ISTORIJOS JAUNIMUI“ PROGRAMA 

Šios programos uždavinys – supažindinti jaunimą su rezistencijos istorija, rengiant edukacinius 
projektus. Per pastaruosius metus programa išsiplėtė temomis bei apimtimi, konkursas tapo 
tarptautinis, išaugo jo dalyvių skaičius.  

Kadangi programa vykdoma nuolat ieškant rėmėjų, kasmet peržiūrimos tarptautinių fondų ir 
bendradarbiavimo galimybės. Dalyvauta tarptautiniame jaunimo seminare Vokietijoje, parengtas 
seminaro-stovyklos projektas su jaunimo organizacija “Amicus amico”. Parengti respublikinio 
moksleivių konkurso “Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija” nuostatai bei 
sukurti plakatai (platinti per ŠMM), gauti 3 tipų darbai (867 vnt.) užregistruoti, eksponuoti, 
organizuotas vertinimas (3 komisijos), parengtas laureatų apdovanojimo ceremonijos scenarijus, 
organizuotas moksleivių atvykimas į Vilnių bei ekskursijos, suorganizuotas renginys 2004-03-20. 

Su keturiomis jaunimo organizacijomis parengta mobili vasaros stovykla-žygis “Minaičiai 2004” 
06-28–07-03: parengti 4 istoriniai maršrutai, žygio žemėlapiai, paslėptos parengtos užduotys trasose, 
parengti sertifikatai, baigiamojo renginio scenarijus, nugalėtojų apdovanojimai.  

Su Lietuvos skautų sąjunga parengta tarptautinė vasaros stovykla “Vyčio apygarda” 04-12–07-
20. Pakviesti dalyviai iš 4 šalių. Pateikta paraiška bei gautas Švietimo kaitos fondo rėmimas. 
Susitarta su Pajuostės kariniu daliniu bei savivaldybėmis (14 savivaldybių apmokėjo moksleivių 
maitinimą). Užsakytos ir įsigytos stovyklos priemonės bei atributika. Stovyklos programa paremta 
istoriniais, kūrybiniais, fiziniais užsiėmimais ir neformalaus ugdymo metodais.  

 
 
 
Vykdydami programas 2004 m. Atminimo programų skyriaus darbuotojai parengė atmintinų datų 

kalendorius sukaktims bei lankstukus renginiams (15 vnt.), dalyvavo centro renginiuose, parengė 
Gedulo ir vilties dienos minėjimą LGGRTC kiemelyje, dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
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visuomenės vienybės dienos minėjime, organizavo albumo “Už laisvę ir tėvynę” pristatymą Lietuvos 
karių dieną. 
 
 

Pridedama: 2 priedas (žr. psl. 42–72) 
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GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS 

 
2004 m. LR Vyriausybei skyrus finansavimą, vyko intensyvūs darbai įgyvendinant 1999 m. 

parengtą muziejaus projektą. Buvo atlikti remonto darbai pirmame ir antrame aukštuose, įrengta 50 
vietų salė konferencijoms ir edukacinėms programoms, įrengtos eksponatų saugyklos vaizdo ir garso, 
tekstilės, metalo gaminių, organinės medžiagos saugojimui. Trijose pirmo aukšto patalpose įrengta 
ekspozicija apie ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje 1944–1953 m. ir sovietinių 
represinių struktūrų priemones jį slopinant, atlikti techniniai darbai antro aukšto (temos: “Lietuvos 
gyventojai kalėjimuose ir lageriuose”; “Lietuvos gyventojai tremtyje”; “KGB represinė veikla 1954–
1988 m.) ekspozicinėse patalpose (sumontuoti ekspoziciniai baldai ir kt. įranga), parengtas istorinės 
dokumentinės medžiagos išdėstymo planas, atrinkti eksponatai ir kt.  

2004 m. parengta kilnojamoji paroda “Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje 1944–1953 m.”. Vasario 16-osios proga paroda eksponuota Thistede (Danija), vėliau – 
Kopenhagoje ir Olborge (vasaris–balandis), LR Seime (birželio 14 d.), Utenos kraštotyros muziejuje 
(rugpjūčio 25 d.), Šiaulių fotografijos muziejuje (spalio 14 d.). Keičiamų parodų salėje surengta 
kunigo, 1948-ųjų metų tremtinio J. Augustausko fotografijų, tremtyje naudotų liturginių ir asmeninių 
daiktų paroda, dailininkės  T. M. Rožanskaitės tapybos ir instaliacijų paroda, skirta lageryje mirusio 
jos tėvo ir kitų nukankintų kalinių atminimui.  

2004 m. muziejaus rinkiniai buvo papildyti 2290 eksponatų (iš viso muziejuje dabar yra 104 212 
eksponatų), iš jų 387 paskirti į pagrindinį fondą, 1903 – į pagalbinį fondą. Gausiausiai papildytas 
tremties rinkinys (281 vnt.). Pagalbinis fondas pagausėjo daugiausia negatyvų sąskaita, t. y. 
perfotografuojant skolinamas nuotraukas.  

Į pirminės apskaitos knygą įrašyti 2740 eksponatų (planuota 1000), suinventorintas 2541 
eksponatas (planuota 2150), į kompiuterinę apskaitos programą įtraukti 3033 (planuota 1450).  

Išleistas parodos “Karas po karo” katalogas, kartu su LGGRTC Leidybos skyriumi išleista 
leidiniai anglų kalba “Siberia” ir “Nežinomas karas”, informacinės skrajutės, skirtos platinti turizmo 
informaciniuose centruose. 

Muziejų per metus aplankė 13 864 lankytojai (2003 m. – 12 248), vesta 351 ekskursija.  
  

Pridedama: 3 priedas (žr.psl. 73–76) 
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LEIDYBOS SKYRIUS 
 
 

Leidybos programos kryptys: 
– mokslinis žurnalas “Genocidas ir rezistencija”; 
– daugiatomis leidinys “Lietuvos gyventojų genocidas” (genocido aukų vardynas); 
– monografijos, studijos; 
– dokumentų rinkiniai; 
– atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, 

suformuluotos ir vykdomos nuo 1997 m. Literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo 
okupaciniams režimams tema iš esmės kryptingai ir nuosekliai leidžia tik LGGRTC Leidybos 
skyrius. 

2004 M. IŠLEISTŲ LEIDINIŲ APŽVALGA 

Į 2005 m. perkeltas planuotas išleisti autorių kolektyvo rengiamas leidinys „Lietuva, 1940–1990 
(Okupuotos Lietuvos istorija)“. Iliustracinės medžiagos rinkimas ir atrinkimas, didelė leidinio 
apimtis, darbas su autoriais redaguojant leidinį parodė, kad tokio pobūdžio (kolektyvinė 
monografija) ir apimties leidiniams parengti spaudai reikia atidaus mokslinio ir kalbinio redagavimo. 
Toks akademinis leidinys, nagrinėjantis okupuotos Lietuvos istoriją, bus išleistas Lietuvoje pirmas. 

2004 m. išleista du žurnalo “Genocidas ir rezistencija“ numeriai, dviejų mokslinių konferencijų 
medžiaga, albumas, atspindintis laisvės kovas Lietuvoje, verstinė knyga-dienoraštis, kurį priskirtume 
prie memuarinio pobūdžio literatūros. 

Išleista du nedidelės apimties – (po 4 sp. l.) spalvoti leidinėliai (“Siberia” ir “The Unknown 
War”) anglų kalba, skirti užsieniečiams, turistams, besidominantiems mūsų šalies istorija, parodos 
katalogas “Karas po karo” (lietuvių ir anglų kalba). Šie leidinėliai pasirodė labai laiku, 
susidomėjimas didelis, jie išleisti palyginti nemažais tiražais. 

2004 m. išleisti leidiniai atspindi visas LGGRTC Leidybos programos kryptis. Svarbus ir 
reikšmingas Hermano Kruko dienoraščio “Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos” išleidimas. Šis 
holokausto klasikos kūrinys yra išleistas jidiš, anglų ir dabar lietuvių kalba. Holokausto tema 
LGGRTC leidiniai leidžiami nuosekliai: 2003 m. buvo išleista getų ir koncentracijos stovyklų kalinių 
atsiminimai “Su adata širdyje” lietuvių ir anglų kalbomis. Žurnale “Genocidas ir rezistencija” 
publikuojami holokausto istoriją nagrinėjantys straipsniai (ši tema tyrinėjama vienoje iš GRT 
departamento programų). 

Išleisti tarptautinių mokslinių konferencijų straipsnių rinkiniai (“Sunkių traumų psichologija: 
politinių represijų padariniai” ir “Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir 
ypatumai, 1939–1956”) taip pat atspindi LGGRTC vykdomų mokslinio tyrimo programų temas. 

STATISTIKA. 1997–2004 m. išleista: monografijų ir studijų – 19; dokumentų rinkinių –7; 
žurnalo “Genocidas ir rezistencija” – 16 numerių; vardyno „Lietuvos gyventojų genocidas“ – 3 
tomai; populiariosios literatūros (atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra) – 28 
leidiniai. Anglų kalba išleisti 7 leidiniai. 

Leidybos skyrius redaguoja, maketuoja ir spausdina lankstukus, kalendorius, kvietimus, renginių 
programas pagal poreikį kitiems LGGRTC padaliniams. Redaguojama ir Centro internetinėje 
svetainėje skelbiama informacija, medžiaga 
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LGGRTC IŠLEISTŲ LEIDINIŲ REKLAMA  

Internetinis katalogas-knygynas 

2004 m. toliau buvo tvarkomas 2003 m. Leidybos skyriaus sukurtas savo 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 leidinį įsigyti.  

Šiame puslapyje skelbiama informacija apie naujus leidinius, renginius, kuriuose jie numatomi 
pristatyti. Puslapio sukūrimas padeda ir užsienyje gyvenantiems pirkėjams užsisakyti LGGRTC 
leidinių. 

LGGRTC leidinių reklama užsienyje 

Knygos siunčiamos lietuvių kalba leidžiamiems leidiniams. Tai – „Draugas“, „Akiračiai“ (JAV), 
„Tėviškės žiburiai“ ir „Lithuanian Radio Programme“ (Kanada). Tokios praktikos rezultatai 
akivaizdūs – mes turime pastovius užsakovus (pavienius asmenis, organizacijas, mokslo tiriamąsias 
įstaigas, knygynus).  

Dėl didelių pašto išlaidų LGGRTC mažiau leidinių siunčia Lietuvos ambasadoms ir karo atašė 
(tokių pageidavimų iš jų gaunama, siunčiama arba perduodama pagal galimybes). Užsienio reikalų 
ministerija ir Krašto apsaugos ministerija užsakė tik po 100–200 egz. anglų kalba išleistų mūsų 
minėtų leidinėlių. 

Tarptautinės knygų mugės 

1998 m. LGGRTC Leidybos skyrius tapo Lietuvos leidėjų asociacijos nariu (ši asociacija 2003 
m. tapo Europos leidėjų asociacijos nare). Tai leidžia eksponuoti naujausius LGGRTC leidinius 
tarptautinėse knygų mugėse, patekti į tų mugių leidžiamus katalogus, naudotis tam skiriamomis Ūkio 
ir Kultūros ministerijų lėšomis. 2004 m. Leidybos skyrius leidinius eksponavo šiose tarptautinėse 
knygų mugėse: Baltijos šalių Vilniuje, Londono, Geteborgo, Maskvos (šioje mugėje stendą rengė 
“Lietuviškos knygos” kartu su Lietuvos ambasada Maskvoje. Jų prašymu buvo perduota ekspozicijai 
ir LGGRTC leidinių), Frankfurto. 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, todėl prieš kiekvieną 
mugę leidiniai atrenkami atsižvelgiant į formuojamą bendrą stendą. Visose minėtose mugėse buvo 
eksponuojami šie leidiniai: 

1. Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR. Compiled by Dalia Kuodytė and 
Rokas Tracevskis, 2004 
2. The Unknown War. Armed anti-Soviet resistance in Lithuania in 1944–1953. Compiled by 
Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis, 2004 
3. Laurynas Jonušauskas. Likimo vedami: Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla, 1940–
1991), 2003 
4. 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 
5. Severinas Vaitiekus. Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944–1947), 2002 
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6. Liongino Baliukevičiaus–partizano Dzūko dienoraštis (1948 m. birželio 23 d.–1949 m. 
birželio 6 d.), 2002 
7. The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States. General editor Arvydas Anušauskas, 2002 
8. Whoever saves one life…(The efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 1944). 
Compiled by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius, 2002 
9. Išgelbėję pasaulį… (Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 1941–1944). Sudarė Dalia Kuodytė ir 
Rimantas Stankevičius, 2001  
10. Alfonsas Eidintas, President of Lithuania: Prisoner of the Gulag. A Biografy of Aleksandras 
Stulginskis, 2001 

Leidinių pristatymas Lietuvos visuomenei 

Sausio 31 d. Karininkų ramovėje (Vilniuje) buvo pristatytas leidinys “Esame. Stefanija 
Ladigienė”. Pristatymas, surengtas kartu su S. Ladigienės šeima, sulaukė itin didelio visuomenės 
susidomėjimo. Po renginio buvo paskelbtos prof. A. Kačerauskienės plačios publikacijos “XXI 
amžiuje” ir “Lietuvos aide”.  

Vasario 19–22 d. vyko 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 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. 

Kovo 12 d. Pasvalio J.Katiliškio bibliotekoje buvo pristatyta L. Jonušausko monografija “Likimo 
vedami”. 

Spalio 4 d. – LGGRTC leidinių paroda Šiaulių “Aušros “ muziejuje. 
Lapkričio 23 d. Vilniaus rotušėje buvo pristatytas albumas “Už tėvynę ir laisvę”. 
2004 m. pasirodęs leidinys “Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos” kartu su Žydų kultūros centru 

Vilniaus rotušėje buvo pristatytas 2005 m. sausio 26 d. 
Kaip minėta, su naujausiais leidiniais pirmiausia susipažįsta interneto vartotojai. Naujus 

leidinius pirmiausia pristatome platinti internetiniams knygynams „Super parduotuvė“ (bendraujame 
ketvirti metai) ir „Patogu pirkti“ (sutartis sudaryta 2003 m.). Tai kartu ir nemokama reklama 
skaitytojams. 

LGGRTC leidiniai nuolat pristatomi, anonsuojami laikraščiuose “Atgimimas” ir “XXI amžius”, 
“Tremtinys”. 

 
 
 
 
 

 
LEIDINIŲ PLATINIMAS 

Leidybos skyrius platina leidinius Lietuvoje ir užsienyje. Platinti leidinius savo jėgomis visoje 
Lietuvoje netikslinga. Tam tikslui sudaryta sutartis su knygų platinimo firma „Vagos prekyba“. 
Leidybos skyrius leidinius platina knygynuose Vilniuje tiesiogiai, be prekybinio antkainio perka 
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Krašto apsaugos ministerija, Karo akademija, Vilniaus universiteto biblioteka, Tremtinių grįžimo 
fondas, taip pat kai kurie knygynai: Varėnos, „Septynios vienatvės“ (Kaunas), „Baltos lankos“ 
(Klaipėdos skyrius), UAB Masiulio knygynas (Panevėžys).  

Leidinius platiname ir įvairiuose renginiuose: 2004 m. dalyvavome 16 tokių renginių. Sėkmingai 
leidiniai platinami Genocido aukų muziejuje, kur tinkamai įrengtas knygynėlis, ir Leidybos skyriuje.  

Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ prenumeruojamas.  
Trumpai dar vienas kasmetinis pastebėjimas: tenka apgailestauti, kad, stiprėjant šalies 

ekonomikai, lėšų kultūrai skiriama, matyt, mažokai, o gal paskirstymo principas kaltas? Turima 
omenyje lėšos, skiriamos bibliotekoms naujiems leidiniams įsigyti. LGGRTC leidžiamų leidinių 
bibliotekoms perkama maždaug 40 knygų (kiekvieno leidinio). Tai sudaro tik 4–6 proc. vidutinio 
tiražo.  

 Taigi LGGRTC leidinių sunku rasti bibliotekose, juos gauna tik didžiosios. Kaip ir visi leidėjai, 
tikimės geresnių poslinkių įgyvendinant Vyriausybės programą dėl geresnio bibliotekų aprūpinimo 
knygomis. 

Visi išleisti leidiniai siunčiami Lituanistikos centrui (JAV), Lietuviškos bibliotekos knygynėliui 
(Kanada), Lietuvių kolegijai (Italija), taip pat pavieniams pastoviems užsakovams – J. Prakapas 
(JAV), K. Šviežikas (JAV), A. Dundzila (JAV), G. Kazėnas (JAV), Vida Grayson (JAV), K. Česonis 
(JAV). Žurnalą „Genocidas ir rezistencija“ – V. Doniela (Australija), Ch. Dikmanas (Vokietija). 

Leidinius anglų kalba, surinkę užsakymus, nuolat perka knygų platinimo firma „Otto 
Harrassowitz“ (Vokietija), „Dawson Books“ (UK).  

 
Pridedama: 4 priedas (žr. psl. 77) 
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SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS 
 

NUSIKALTIMŲ ŽMONIŠKUMUI TYRIMAI 

Skyriuje vykdomų tyrimų turinį sudaro kompleksinis darbas renkant, sisteminant bei analizuojant 
istorinius archyvinius duomenis apie praeityje įvykdytus žmonių nužudymus arba kitokias represijas. 
Šiomis pastangomis siekiama nustatyti įvykių eigą, aplinkybes, aukas, kaltininkus, kitus dalyvius ir t. 
t., taip pat represijų pobūdį, t. y. surasti pakankamai argumentų tam, kad kompetentingos institucijos 
galėtų vykdyti teisinį tokių įvykių vertinimą laikantis tarptautinės humanitarinės teisės normų. 
Tyrimus savo pavedimais, susijusiais su baudžiamosiomis bylomis arba atliekamais patikrinimais 
daugiausia inicijuoja Lietuvos prokuratūros ir Valstybės saugumo departamentas. Analogiškas darbas 
vykdomas ir pagal kitų institucijų bei piliečių prašymus. 

Pastebimas akivaizdus Lietuvos teisinių institucijų dėmesio nusikaltimams žmoniškumui 
silpnėjimas. Lyginant su 2002 m., 2004 m. iš prokuratūrų gaunamų pavedimų sumažėjo maždaug 2–3 
kartus. Nors gerokai daugiau nei ankstesniais metais gauta pavedimų iš Valstybės saugumo 
departamento, bendros tendencijos tai neveikia. 

Nusikaltimų žmoniškumui teisinio vertinimo srityje 2003–2004 m. gana aktyviai buvo 
bendradarbiaujama su Lenkijos Tautos atminties institutu.  

DUOMENŲ APIE NUKENTĖJUSIUS ASMENIS KAUPIMAS 

Vykdant “Atsiminimų rinkimų programą”, pagal skyriaus parengtą klausimyną “Nusikaltimai 
žmoniškumui” 1999–2004 m. surinkta 17 871 prisiminimų komplektas. 2004 m. sausio–balandžio 
mėn. gauta 1560. Per metus medžiaga buvo sisteminama ir tikslinama. Tikslinant duomenis, 
buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams (maždaug 600 asmenų) buvo išsiuntinėti laiškai su 
papildomais klausimais, tačiau gauta tik 162 atsakymai (nemažai adresatų mirė). Surinktą medžiagą 
skyriaus darbuotojai naudojo vykdomiems tyrimams. Nors jau ne vieneri metai vykdomas 
parengiamasis darbas duomenų kompiuterizavimui, tačiau atitinkamos programos nefunkcionuoja, 
todėl duomenys dar nepradėti kompiuterizuoti.  

Tęsiant programą “Partizaninio karo nuostoliai” kompiuterinėje bazėje sukaupti duomenys apie 
daugiau kaip 33 tūkst. asmenų, aktyviai ar pasyviai rėmusių sovietinį okupacinį režimą ir dėl to 
nužudytų ginkluoto pasipriešinimo dalyvių. Per metus įvesta 5988 LYA kartotekos kortelių 
duomenys, informacija papildyta iš 11 755 kortelių.  

PALAIDOJIMŲ VIETŲ PAIEŠKA 

Pagal galimybes skyrius vykdė tokių vietų paiešką, apie jas buvo renkama archyvinė medžiaga. 
Zarasų r. Nadūnų k. buvo atliktas lauko tyrimas, filmuota, užfiksuota J. Jurgelio informacija apie 
galimą masinę kapavietę Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose, Lentvario gatvės rajone. Tačiau 
apčiuopiamų rezultatų nepavyko pasiekti. Tyrimas planuojamas tęsti 2005 m., patikrinant visas 
galimas aukų užkasimo vietas remiantis liudininkų parodymais. 

 
 

SEMINARAI, KONFERENCIJOS 
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Skyrius surengė du seminarus: 
1. “Įrodymų rinkimo, pakankamumo ir vertinimo problematika tiriant genocido bylas: agentų 
smogikų grupių veiklos tyrimų pavyzdys” (2004-03-18, Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje). 
Jame dalyvavo Generalinės prokuratūros, Aukščiausiojo Teismo, Valstybės saugumo 
departamento pareigūnai, advokatai, LGGRTC darbuotojai, problematika besidomintys 
visuomenės atstovai. Skyriaus darbuotojas B. Gailius skaitė pranešimą “Kaltinimo ir teismo 
argumentacija buvusių LSSR MGB agentų smogikų byloje” (pranešimo pagrindu “Naujajame 
židinyje – Aiduose” paskelbtas straipsnis “Karas, agentai smogikai ir posovietinė visuomenė”). 
Atsakingas už seminaro organizavimą buvo S. Samulevičius. Seminarą pravedė R. Narvydas ir S. 
Samulevičius. 
Seminaras aptartas “Žinių radijo” laidoje (2004-03-18), dalyvavo S. Samulevičius ir B. Gailius, jo 
medžiaga paskelbta leidinyje “Genocido ir rezistencijos”, 2004, Nr. 2 (medžiagą spaudai parengė 
S. Samulevičius). 
2. Seminaras-diskusija “Partizanų valdžia – istorinė realija ar teisinė fikcija?” (2004-10-01, 
GAM). Pranešimus skaitė B. Gailius (parengtas straipsnis “Nematomi įstatymai” paskelbtas 
“Atgimime”) ir dr. M. Adomėnas, diskusijose dalyvavo V. Ališauskas, dr. N. Šepetys, dr. A. 
Kasperavičius, Seimo narys A. N. Stasiškis, LGGRTC darbuotojai, visuomenės atstovai. 
Atsakingas už seminaro organizavimą buvo B. Gailius. Seminarą pravedė R. Narvydas. 
Informacinis pranešimas parengtas LGGRTC interneto tinklalapiui, seminaro medžiaga rengiama 

leidiniui “Genocido ir rezistencijos”. 
 Seminare “Sovietų represijų vertinimas genocido sampratos kontekste: teorija ir praktika” 

(Talinas, 2004-10-22) dalyvavo R. Narvydas ir B. Gailius, pastarasis skaitė pranešimą “Genocido 
nusikaltimų tyrimas Lietuvoje: agentų-smogikų ir trėmimų bylos” (anglų kalba, tekstas paskelbtas 
LGGRTC interneto tinklalapyje – “Lithuanian experience of the soviet genocide investigation: 
problematic cases and general conclusions”).  

G. Šidlauskas, kartu su A. Jonušu dalyvavo rengiant ir atidarant parodą, skirtą Vasario 16-osios ir 
LLKS Deklaracijos 55-osioms metinėms ta proga įvykusiame minėjime (Telšiai, 2004-02-13). 

R. Narvydas ir B. Gailius dalyvavo LRS pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo 
okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdyje (2004-05-06). Šiam posėdžiui B. 
Gailius parengė išvadas dėl Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių 
atkūrimo įstatymo pataisų. Vėliau jis buvo įtrauktas į darbo grupės sudėtį ir dalyvavo trijuose jos 
posėdžiuose. 

S. Samulevičius spalio mėn. dalyvavo grupės, rengusios LGGRTC interneto svetainės tobulinimo 
projektą, darbe. 

ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ KGB DARBUOTOJŲ DABARTINĖS VEIKLOS APRIBOJIMO VYKDYMAS  

Išnagrinėti 3 atvejai. 
 
 
 

STRAIPSNIAI 

Skyriaus darbuotojai parengė šiuos straipsnius:  
A. Abromaitis, „Liūdnas Pirčiupių jubiliejus“ (paskelbtas internete); 
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A. Gelžinis, „Anykštėnai laukia pokario įvykių teisinio įvertinimo“, XXI amžius, 2004-06-02, Nr. 
42; Anykšta; Tremtinys, 2004-07-08; 
A. Gelžinis, „Atliktas tyrimas dėl partizanų ryšininkės nužudymo“ (LGGRTC interneto 
tinklalapis);
B. Gailius, „Karas, agentai-smogikai ir posovietinę visuomenė“, Naujasis židinys – Aidai, 2004, 
Nr. 5; 
B. Gailius, „Neatimtų teisių atkūrimas. Keletas minčių partizanų reabilitacijos tema“, Naujasis 
židinys – Aidai, 2004, Nr. 7/8; 
B. Gailius, „Nematomi įstatymai. Partizanų valdžios pripažinimas ir jo reikšmė“, Atgimimas, 
2004, Nr. 37 (814); 
G. Šidlauskas, „Lietuvoje genocido bylos kol kas vadinamos „neperspektyviomis“, XXI amžius, 
2004-02-25, Nr. 16; 
G. Šidlauskas, „Trėmimų operacijos „Priboj“ užkulisiai“ (LGGRTC interneto tinklalapis); 
G. Šidlauskas, „Tiriama prisipažinusio emgėbisto veikla“ (LGGRTC interneto tinklalapis); 
R. Čekutis, „Teisė rinktis: agentūrinė laisvė“, Atgimimas, 2004, Nr. 12 (789) (pagal skyriaus 
pateiktą medžiagą); 
R. Narvydas, „Laisvės kovos idealai“, Trimitas, 2004, Nr. 2; 
G. Šidlauskas parengė ir redagavo leidinį “Lietuvos laisvės lyga: nuo “Laisvės šauklio” iki 
Nepriklausomybės”, dalyvavo rengiant leidinį “Už laisvę ir Tėvynę”, parengė du straipsnius 
Visuotinei lietuvių enciklopedijai, Telšių vyskupijos represuotų dvasininkų žinyną (paskelbtas 
internete). 
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PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJA 

 
2004 m. įvyko 14 Komisijos darbo posėdžių. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 1389 rezistentų ir 

186 nukentėjusių asmenų prašymai. Kario savanorio teisinis statusas pripažintas 346 asmenims, 
laisvės kovų dalyvio teisinis statusas – 457 asmenims. Nepatenkinti buvo 635 prašymai, iš jų 198 – 
kario savanorio teisiniam statusui, 251 – laisvės kovų dalyvio teisiniam statusui ir 186 – nuo 
okupacijos nukentėjusio asmens teisiniam statusui gauti. 

Pagrindinės priežastys, dėl kurių buvo atmesti rezistentų prašymai teisiniam statusui gauti, yra 
šios:  
– jų veikla neatitiko veikiančio įstatymo nuostatų, t. y. jie buvo represuoti už veiklą nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo metais, kaip buvę šaulių organizacijos, Tautininkų partijos vadovaujantys 
asmenys, valstybės tarnautojai, karininkai ir t. t; 
– nepakankamos archyvinės žinios apie rezistentų veiklą ir jų žūtį (mirtį) tam tikru laiku ir tam 
tikromis aplinkybėmis. Šiais atvejais būdavo duodami nukreipimai į teismus; 
– trūko bendražygių patvirtinimų apie rezistentų veiklą arba gauti patvirtinimai Komisijos narių 
pripažinti nepakankamais. 

Nukentėjusių asmenų prašymai buvo nepatenkinti daugiausia dėl tos priežasties, kad daugelis jų 
nepateikė reikiamų dokumentų tremtinio statusui gauti. Tokį statusą gauti siekia buvę politinių kalinių 
šeimų nariai, kurių įrašymo į tremiamų asmenų sąrašus nepatvirtino Lietuvos ypatingasis archyvas dėl 
duomenų trūkumo ir kurie tvirtina nukentėję ne mažiau už tuos asmenis, kurie buvo įrašyti į tremiamų 
asmenų sąrašus. 
2004 m. buvo apsvarstyta mažiau rezistentų prašymų negu 2003 m., nes: 
– rezistentų bylas svarstymui rengė mažiau archyvistų nei pereitais metais; 
– svarstymui buvo rengiamos kur kas painesnės ir sudėtingesnės bylos, kurios reikalavo ilgesnių 
archyvinių paieškų. Nemažai atvejų, kai į Komisiją kreipiasi buvę mažamečiai vaikai, kurie pateikia 
labai mažai žinių apie tėvų, mirusių įkalinimo vietoje, rezistencinę veiklą ir jų likimą. Tenka 
įvairiuose archyvuose kruopščiai ieškoti žinių apie tai, o neradus dar nukreipti pareiškėją į teismą dėl 
juridinio žūties (mirties) fakto nustatymo; 
– mažas rengiamų svarstymui bylų rezervas, nes ne visas bylas galima pateikti svarstymui dėl 
vienokių ar kitokių trūkumų. Per 2004 m. dėl šių priežasčių buvo atidėtos kaip nevisiškai tinkamos 
Komisijos sprendimui priimti 137 rezistentų bylos.  

2005 m. sausio 1 d. liko neapsvarstyta 590 rezistentų prašymų. Tuo tarpu 2004 m. sausio 1 d. 
buvo likę svarstyti 1516 rezistentų prašymų. Taigi gaunamų rezistentų prašymų skaičius tolygiai 
mažėjo, tačiau jų srautas dar nėra išsekęs. 2004 m. buvo gauta 640 rezistentų prašymų. Apie 400 tokių 
prašymų numatoma gauti 2005 m. Tai užtikrins Komisijai pakankamą darbo krūvį iki 2005 m. 
pabaigos, atsižvelgiant į tai, kad gaunama nemažai prašymų iš asmenų, jau turinčių laisvės kovų 
dalyvių teisinius statusus ir manančių, kad jiems turėtų būti pripažintas kario savanorio teisinis 
statusas. 

2004 m. buvo parengta ir išduota 215 pažymų vienkartinei valstybinei pašalpai gauti kovos lauke 
ar suėmimo metu žuvusių, įkalinimo vietoje mirusių karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių šeimų 
nariams. 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti 67 karių savanorių dokumentai Pirmojo 
laipsnio valstybinei pensijai gauti. Tam reikalui nukopijuota ir patvirtinta 601 dokumentas. 
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Kad parengtų rezistentų bylas svarstymui, archyvistams analitikams teko peržiūrėti 7446 Lietuvos 
ypatingojo archyvo bylas, atlikti 69 papildomus archyvinius tyrimus ir apie 17 tūkst. kompiuterinių 
paieškų. 

Buvo tikslinami ir rengiami svarstymui 4 Dainavos apygardoje žuvusių partizanų sąrašai.  
Per 2004 m. buvo pripažintas teisinis statusas 2195 nukentėjusiems asmenims, iš jų daugiausia 

tremtiniams – 839 ir 615 – asmenims prilygintiems tremtiniams. Nepripažintas statusas dėl reikiamų 
dokumentų trūkumo 186 nukentėjusiems nuo okupacijų asmenims. 

Išduoti nauji teisiniai pažymėjimai 365 juos vienokiu ar kitokiu būdu praradusiems asmenims. 
Gavusių nukentėjusių asmenų pažymėjimus asmenų 2004 m. lyginant su 2003 m. sumažėjo 32 

proc., tačiau prašymų srautas nėra galutinai išsekęs, nes, turimomis žiniomis, dar nemažai pretendentų 
į politinio kalinio ar tremtinio statusą nėra gavę atitinkamų statuso pažymėjimų ir kreipiasi tik sulaukę 
pensinio amžiaus, kai juos paprašo pateikti „Sodros“ skyriai. 

2005 m. prašymų iš nukentėjusių asmenų skaičius gali išaugti, nes bus gaunama daugiau prašymų 
iš buvusių perkeltųjų 1940–1941 m. asmenų, taip pat iš asmenų, dirbusių Černobylio AE avarijos 
likvidavimo darbus. 
 

Pridedama: 5 priedas (žr. psl. 78–79) 
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CENTRINĖ PRAŠYMŲ PRIĖMIMO ĮSTAIGA 
DĖL KOMPENSACIJŲ GAVIMO IŠ VOKIETIJOS FONDO  

„ATMINTIS, ATSAKOMYBĖ IR ATEITIS“ 
 

Jau ketverius metus LGGRTC dirba su Vokietijos ir Rusijos fondais, vykdydamas programą, 
pagal kurią priverčiamuosius darbus nacistinėje Vokietijoje dirbę asmenys gauna kompensacijas. 

2004 m. buvo išsiųsta 520 anketų pretendentams. Gauta 514 užpildytų anketų. Sutvarkyta ir 
išsiųsta į Rusijos Federacijos savitarpio supratimo ir santarvės fondą 506 anketos. 

Iš viso į Rusijos fondą 2001–2004 m. išsiųsta 13 332 anketos. 
2004 m. Vokietijos fondas pervedė I kompensacijų dalį 1550 asmenų, iš kurių 107 mirė jų 

nesulaukę. II kompensacijų dalį pervedė 3477 asmenims, iš kurių 228 mirė nesulaukę kompensacijų II 
dalies. Iš viso 2004 m. buvo 5018 pervedimų. 

2001–2004 m. Vokietijos fondas I kompensacijų dalį pervedė 10 800 asmenų, iš kurių 451 jau 
mirę, II kompensacijų dalį – 3477 asmenims, iš kurių 228 mirė. 

2004 m. į pretendentų sąskaitas pervesta 5 408 173,93 EUR (18 673 342,95 Lt). 
Iš viso 2001–2004 m. į pretendentų sąskaitas pervesta 10 889 397,14 EUE (37 598 910,45 Lt). 
2004 m. iš Rusijos fondo gauta 1344 neigiami Ekspertų komisijos sprendimai dėl kompensacijų 

mokėjimo. Iš viso 2001–2004 m. gauta 2201 neigiamas sprendimas. 
2004 m. Skundų skyrius Lietuvoje išnagrinėjo 346 skundus, iš kurių 251 patenkino (72,54 proc.), 

65 atmetė (18,79 proc.), dėl 30 skundų (8,67 proc.) įpareigojo Rusijos fondą užklausti Tarptautinę 
paieškos tarnybą Arolzene. Iš viso 2001–2004 m. Skundų skyrius Lietuvoje išnagrinėjo 650 skundų. 

2004 m. skundų gerokai padaugėjo. Pirmajame pusmetyje vidutiniškai per mėnesį buvo 
užregistruojama po 31,67 skundo, o antrajame pusmetyje – jau po 72,17 skundo. 
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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 būtina pagalba – užtikrinamas informacinių sistemų valdymas bei tvarkymas. Vykdant 
2004 m. darbo planą, buvo atlikti šie pagrindiniai darbai: 

1. Nuolat prižiūrima kompiuterinė technika Didžioji g. 17/1, Gedimino pr. 40 ir Aukų g. Pildoma 
bei tikslinama LGGRTC kompiuterinės technikos gedimų, remonto ir modernizacijos apskaitos 
duomenų bazė. 
2. Tvarkomos bei administruojamos LGGRTC duomenų bazės. 
3. Vykdoma techninė LGGRTC lokalinio tinklo priežiūra. 
4. Vykdoma telefono pokalbių stotelių ,,Alcatel“ (Gedimino pr. 40/1 ir Didžioji g. 17/1)) 
pokalbių apskaitos programos priežiūra ir kartą per mėnesį formuojamos telefoninių pokalbių 
ataskaitos. 
5. Du kartus per mėnesį LGGRTC kompiuteriuose atnaujinamas NORTON (ar PANDA) 
antivirusinės programos. 
6. Nuolat daromos rezervinės serverių bei LGGRTC padalinių kompiuterių duomenų kopijos; 
7. Pagal LGGRTC padalinių teikiamą informaciją nuolat (du kartus per mėnesį, o esant reikalui 
ir dažniau) buvo pildomas, atnaujinamas LGGRTC tinklalapis. 
8. Kas ketvirtį ruošiami duomenys apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas ir 
perduodami į „Sodrą“ elektroniniu paštu.l 
9. Dirbta su asmenų, kuriems skirtos kompensacijos, sąrašais, gautais iš Vokietijos fondo 
„Atmintis, atsakomybė ir ateitis“. 
 
Siekiant LGGRTC INFORMACINĖS SISTEMOS duomenų bazes laipsniškai konvertuoti į 

vieningą duomenų bazių serverį ir sukurti programinį paketą atlikta LGGRTC duomenų bazių 
struktūros analizė, numatyti tolesni šių duomenų bazių vystymo, darbui su ja programinės įrangos 
kūrimo planai ir perspektyvos. Naudojant Microsoft Com+ technologiją, atlikta Vardyno duomenų 
perdavimo spartos analizė vietiniame tinkle. Kadangi LGGRTC būsima duomenų bazių techninė bei 
programinė įranga nėra žinoma, tai dėl konkrečios technologijos panaudojimo nėra apsispręsta. Atlikti 
Vardyno DB (ši bazė turi didelį duomenų laukų kiekį) duomenų perkėlimo į skirtingas aplinkas testai, 
leidžiantys išsiaiškinti šių duomenų perdavimo galimybes vietiniame tinkle. Ieškant optimalaus būdo 
duomenų perdavimui LGGRTC vietiniame kompiuterių tinkle, buvo sukurti keli vardyno duomenų 
bazės, klientinių programų variantai. 

Buvo nutiesta kompiuterinio tinklo atšaka (Gedimino pr. 40) nuo Muziejaus patalpų iki serverio 
dislokacijos vietos – tokiu būdu sujungtas ne tik kompiuterinis tinklas, bet ir telefonai į vieną bendrą 
stotelę. Iki tol kabelis, jungiantis Gedimino pr. 40 esančius kompiuterius bei serverį su Genocido aukų 
muziejaus kompiuteriais, ėjo išorine pastato siena.  
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APSKAITOS SKYRIUS 
 

LGGRTC PADALINIŲ IŠLAIDOS 2004 METAIS 
 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras iš valstybės biudžeto finansuojamoms 
programoms vykdyti 2004 m. gavo 4 923,8 tūkst.Lt. asignavimų, iš jų: 

– 3834,6 tūkst. Lt programai „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas“ (kodas 1.1.) 
iš patvirtintų sąmatoje 3834,7 tūkst. Lt; 
– 863,1 tūkst. Lt programai „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos įamžinimas“ (kodas 
1.2.) iš patvirtintų sąmatoje 863,1 tūkst. Lt; 
– 189,2 tūkst. Lt programai „Vokietijos kompensacijų, skiriamų Lietuvos piliečiams, tvarkymo 
programa“ (kodas - 1.4.) iš patvirtintų sąmatoje 189,2 tūkst. Lt; 
– 36,9 tūkst. Lt programai „Specialioji Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo ir 
įamžinimo programa“ (kodas 88.1) iš patvirtintų sąmatoje 45,0 tūkst. Lt. LGGRTC į valstybinės 
mokesčių inspekcijos sąskaitą 2004 m. įmokėjo 41,5 tūkst. Lt specialiųjų lėšų. 

 
Siekiant įvertinti LGGRTC ir jo struktūrinių padalinių 2004 m. veiklos veiksmingumą buvo 

apskaičiuotos bendros LGGRTC išlaidos (1 lentelė) ir kiekvieno padalinio veiklos išlaidos (2 lentelė). 
 

1 lentelė (tūkst. Lt) 

IŠLAIDŲ PAVADINIMAS 2004 m. išlaidos 

Paprastosios išlaidos  

Šildymas 73,5 
Elektros energija 48,0 
Ryšių paslaugos 95,0 
Transporto išlaikymas 53,2 
Vanduo ir kanalizacija 4,4 
Aparatūros remontas ir profilaktika 9,0 
Signalizacijos priežiūra (UAB „Gauda“ 118 Lt/mėn.) 1,4 
Teritorijos valymas Didžioji g. 17/1 („Senamiesčio ūkis“) 1,6 
Šiukšlių išvežimas 3,6 
Teisinė sistema „Litlex“ 0,9 
Laikraščių ir žurnalų prenumerata 2,8 
Katalogų prenumerata, spec. literatūra 1,0 
Knygų įsigijimas LGGRTC Bibliotekos fondams 1,2 
Publikacijos "Atgimime" (12 publikacijų) 14,0 
LGGRTC duomenų paskelbimas informaciniuose kataloguose „Eniro 
Lietuva“, „Infomedia“, „Findexa“ 2,0 
Lietuvos ypatingojo archyvo sąskaitos už kopijas 4,9 
Programos "Telehansa" mokestis (30 Lt/mėn.) 0,4 
Kilimėlių keitimas GAM 0,4 
Kopijavimo aparatų profilaktika 1,1 
Kvalifikacijos kėlimo kursai darbuotojams 2,0 
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IŠLAIDŲ PAVADINIMAS 2004 m. išlaidos 

Kitos smulkios išlaidos (gryni pinigai, išduodami kas mėnesį 
atskaitingiems asmenims, skelbimai laikraščiuose, gėlės, kt. smulkios 
paslaugos 4,7 

Nepaprastosios išlaidos  
Kompiuterinės įrangos įsigijimas 11,2 
Automobilio „Škoda Fabia“ įsigijimas 34,0 
Genocido aukų muziejaus rekonstravimas 972,0 

Iš viso 1342,3 

 
2 lentelė (tūkst.Lt) 

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS  2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 401,1 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 124,0 

Mokslo tiriamųjų programų autorinės sutartys (2004 m. iš viso – 44 340 Lt):  
Sociologinių tyrimų programa: „Moksleivių nuostatos praeities totalitarinių 
režimų represijų atžvilgiu ir edukacinės iniciatyvos“ parengimas, atlikimas 
ir ataskaitos pateikimas (autoriai I. Šutinienė, T. Tamošiūnas, O. Guseva) 10,2 
Moksliniai tyrimai tema „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 
1940–1990 m.“ (autorė M. Matulytė) 3,0 
Moksliniai tyrimai pagal programą „Lietuvos visuomenė 1940–1991 m. 
Tautinė savimonė ir jos naikinimas“ (autorė K. Burinskaitė) 5,0 
Dokumentų rinkinio „Ideologija ir kultūra Lietuvoje 1940–1989 m“ dalies 
„Ideologija ir kultūra 1940–1956 m.“ parengimas, straipsnio „Sovietinės 
socialinės-ekonomines sanklodos formavimo kaime ideologiniai aspektai“ 
parengimas (autorius J. R. Bagušauskas) 5,4 
Moksliniai tyrimai tema „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m.“ archyvinių 
ir kitų šaltinių pagrindu rengiant mokslines studijas (autorius A. Bubnys) 7,2 
Parengti dienoraščio „Sugrįžus po septynerių metų kova tęsiama“ medžiaga 
ir komentarai (autorius A. Terleckas) 6,0 
Moksliniai tyrimai pagal programą „Rezistencijos atlasas“ (autorė 
L. Okuličiūtė) 3,0 
Moksliniai tyrimai pagal programą "„Rezistencijos atlasas“ (autorė 
G. M. Kilikevičienė) 2,6 
LGGRTC parengiamų straipsnių ir mokslinių programų recenzavimas 
(autoriai: E. Grunskis, A. Bubnys, A. Tyla, V. Tininis, L. Truska, 
A. Jakubčionis) 1,5 
Knygos „Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija“ recenzija 
(A. Kasperavičius) 0,5 

Kitos išlaidos  
Komandiruočių išlaidos 1,3 
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GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS  2004 M. 
IŠLAIDOS 

Kompiuterinės programos priežiūra 0,5 
UAB „Baltijos kopija“ už kortelių gamybą 0,9 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 5,3 

Iš viso 577,5 
 
 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS 2004 M. 
IŠLAIDOS

Darbuotojų darbo užmokestis 149,5 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 46,3 
Autorinis atlyginimas pagal sutartį su B. Gailiumi 3,6 

Kitos išlaidos  
Seminarų organizavimas 0,8 
Komandiruočių išlaidos 0,7 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 2,4 

Iš viso  203,3 
 
 
REZISTENTŲ TEISIŲ KOMISIJA 2004 M. 

IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 279,3 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 86,5 

Kitos išlaidos  
Publikacijos „Tremtinyje“ (sąrašų rezistentų vardui gauti skelbimas) 1,2 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 11,7 

Iš viso  378,7 
 
 

MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 278,8 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 86,4 

Paminklai, atminimo ženklai ir lentos  
Paminklas „Tauro apygarda“ (aut. A. Ambraziūnas) 70,0 
Paminklas „Vyčio apygarda“ (aut. G. Karalius ) 172,0 
Paminklo „Vyčio“ apygardos partizanams projekto ekspertizė (aut. sut. su 
A. Ambraziūnu, A.Vyšniūnu, A. Puriu) 0,3 
Paminklo „Žemaičių apygarda“ projektavimas (autorius G. Midvikis) 50,0 
Premijos už projektus paminklams 5,0 
Paminklo „Žemaičių“ apygardos partizanams projekto ekspertizė (aut. sut. 
su V. Krutiniu, E. Stasiuliu) 0,3 
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MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Atminimo lentų ir ženklų gamyba (AB „Anykščių kvarcas“) 23,5 
Atminimo lenta O. Šimaitei (V. Zarankos projekto studija) 3,0 

Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologiniai padariniai  
Autoriniai darbai pagal sutartis su V. Lukšiu, D. Gailiene, 
V. Domanskaite-Gota, E. Kazlausku 23,1 
Narystė traumų asociacijoje (mokestis ir žurnalas) 0,8 

Pokario istorija jaunimui  
Respublikinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei 
netekčių istorija“ 4,5 
Stovykla Minaičiuose 0,7 
Stovykla „Vyčio apygarda“ 3,1 
Komandiruočių, susijusių su stovyklomis, išlaidos 3,5 

Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir sąvado 
sudarymas  

Autoriniai darbai (aut. sutartys su A. Malinauskaite, V. Almonaičiu, 
V. Striužu, V. Meškausku) 2,6 

Tremties ir kalinimo vietos  
Autoriniai darbai (aut. sutartys su D. Narušiene, R. Sidorenenkiene, 
B. Verbicku, Teišerskiene, Meškauskiene, D. Drižiu) 7,1 
Trėmimo vietų ir tremtinių informacinės sistemos sukūrimas (autorius 
D. Leonavičius) 8,0 

Gyvosios atminties programa  
Tyrimas „Vokiečiai lietuvių partizanų kovose prieš sovietų okupaciją“ 
(autorinė sut. su M. Jakimavičiene) 3,0 
Darbai pagal sutartį dėl DVD su KTU inform. tech. plėtros institutu 4,0 
Duomenų bazės papildymas (Vilniaus universitetas) 0,4 

Renginiai  
Gedulo ir vilties diena LGGRTC kiemelyje 0,4 
Partizanų pagerbimo, kariuomenės diena 1,9 
Gėlės renginiams, nuotraukų gamyba 3,4 
Renginys (memorialinės lentos O. Šimaitei atidengimo iškilmės VU 
Daukanto kiemelyje) 0,3 

Kitos išlaidos  
Komandiruočių išlaidos 1,5 
Trys biografiniai literatūriniai radijo scenarijai apie rezistentų meilę: 
1. Ištikimybė; 2. Laukimas; 3. Sugrįžimas (aut. S. Siudika) 7,5 
Video filmas „Išgelbėti ateitį“ kasetėse (UAB „Spaudos televizija“) 5,9 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 12,6 

Iš viso 783,6 
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GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 290,0 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 89,8 

Kitos išlaidos  
UAB „Ekspozicijų sistemos“ už parodos gamybą  19,8 
Parodos „Karas po karo“ apžvalginių tekstų vertimas į anglų k. 0,9 
Parodos „Karas po karo“ persiuntimas (UAB „TNT“) 0,2 
Komandiruotė į Daniją dėl parodos „Karas po karo“ 8,4 
Kitos komandiruočių išlaidos 1,3 
Parodos eksponato įforminimo paslaugas (UAB „AD REM“) 0,2 
Renginio techninis aptarnavimas (UAB „Muzikos faktorius“) 0,2 
Nuotraukų apipavidalinimas (UAB „Abina“) 0,7 
Už kino dokumentų paiešką ir kopijavimą į DVD (Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas) 0,2 
Nuotraukų gamyba (UAB „Micratas“) 0,5 
Eksponatų restauravimas (Lietuvos dailės muziejus) 1,6 
Eksponatų konservavimo darbai (Lietuvos dailės muziejus) 0,6 
GAM ekpsponatų valymas (UAB „Švara“) 0,2 
Transporto nuoma „Vilnius–Grūto parkas–Vilnius“ (UAB „AAA 
WRISLIT“) 0,9 
Edukacinis multimedijos siužetas „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–
1953 m.“ (autorinė sutartis su E. Jovaiša) 11,8 
Sumokėtas avansas už „Virtualus Genocido aukų muziejus“ sistemos 
modelio sukūrimą (autorinė sutartis su E. Jovaiša) 1,5 
Tuskulėnų rimties parko muziejaus koncepcijos projektas (aut. sutartys) 0,8 
Autorinis atlyginimas už darbus parodai tremties tema 3,4 
Sukurti ir pagaminti partizanų dėvėti rūbai (aut. sutartis) 0,7 
Už GAM nuolatinės ekspozicijos tema „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–
1953“ tekstų anglų k. tema vertimą (autorinė sutartis su J. A. Everat ) 2,3 
Avansas už II aukšto meninės idėjos realiazavimą (autorinė sutartis su 
S. Vaitkevičiūtė) 3,5 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 16,4 
Seifų atidarymas GAM (Kurkino TŪB „Silka“) 0,4 
Kasos aparato profilaktika (Jankausko firma „Milena“) 0,3 

Iš viso  456,6 
 

LEIDYBOS SKYRIUS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 83,8 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 26,0 

Kitos išlaidos  
Sumokėta autoriams pagal autorines sutartis  56,6 
Apmokėta spaustuvėms už leidinių spaudą 84,4 
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LEIDYBOS SKYRIUS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

M. Mažvydo biblioteka už ISBN suteikimą 0,1 
LLA nario mokestis 0,3 
Dalyvavimas knygų mugėse 0,8 
Leidinių siuntimo į užsienį išlaidos 1,6 
Parodos „Vilniaus knygų mugė 2004“ ir „2005“ katalogai (AB „KOPA“) 0,7 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 6,7 
Pajamos už realizuotus LGGRTC leidinius Lietuvoje ir užsienyje -65,5 

Iš viso  195,5 
 

VOKIETIJOS FONDO KOMPENSACIJŲ GRUPĖ 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 81,5 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 25,2 

Kitos išlaidos  
Atlyginimas advokatei (1000 Lt/mėn.) 12,0 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 5,3 

Iš viso  124,0 
 

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 86,6 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 26,8 

Kitos išlaidos  
Komandiruočių išlaidos 0,2 
Vertimai 1,3 
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 0,8 

Iš viso  115,7 
 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 103,8 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 32,1 
Autorinis atlyginis pagal sut. su D. Mazinkij 13,2 

Kitos išlaidos  
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 3,7 

Iš viso  152,8 
 

DIREKCIJA IR SEKRETORIATAS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 159,8 
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DIREKCIJA IR SEKRETORIATAS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Soc. draudimo mok. (31 proc.) 49,5 
Kitos išlaidos  

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 2,6 
Iš viso  211,9 
 

APSKAITOS SKYRIUS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 85,5 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 26,5 

Kitos išlaidos  
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 1,6 

Iš viso  113,6 
 

ŪKIO SKYRIUS 2004 M. 
IŠLAIDOS 

Darbuotojų darbo užmokestis 162,6 
Soc. draudimo mok. (31 proc.) 50,4 

Kitos išlaidos  
Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 8,6 

Iš viso  221,6 
 

Pridedama: 5 priedas (žr. psl. 80–95) 
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PRIDEDAMA: 
 
 

1 priedas Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas, 9 puslapiai; 

2 priedas Memorialinis departamentas, 31 puslapis; 

3 priedas Genocido aukų muziejus, 4 puslapiai; 

4 priedas Leidybos skyrius, 2 puslapiai; 

5 priedas Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija, 2 puslapiai; 

6 priedas Apskaitos skyrius, 15 puslapių. 
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1 PRIEDAS
 

 
GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS 

 
ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMŲ SKYRIUS 

 
TIRIAMŲJŲ PROGRAMŲ REZULTATAI 

Mokslo tiriamosios programos buvo vykdomos 5 etatinių darbuotojų ir pagal 5 autorines sutartis 
(A. Bubnys, J. Bagušauskas, A. Terleckas, M. Matulytė, K. Burinskaitė (nuo 2004-11-01 pervesta į 
specialisto 0,5 etato).  

Vykdant mokslo tiriamąsias programas buvo išleisti (atlikti redagavimo darbai, su žurnalo 
straipsniais iš anksto supažindinti redkolegijos nariai) periodinio žurnalo “Genocidas ir rezistencija” 2 
numeriai. 
 
I. Vykdant programos “Pirmoji sovietinė ir nacistinė okupacija. Antisovietinė ir antinacinė 
rezistencija 1940–1944 m.” temas “Holokaustas Lietuvoje”, ”Okupacinė darbo prievolių politika 
Lietuvoje 1941–1944 metais”, “Karinės ir policinės formuotės Lietuvoje nacių okupacijos metais” 
daugiausia dėmesio buvo skiriama: 

1. Tyrimams ir jų rezultatų skelbimui. 
  Išspausdinti anksčiau įteikti tekstai:  

a) V. Brandišauskas, “Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais”, Genocidas 
ir rezistencija, 2004, Nr. 1(15), p. 86–107; 
b) V. Brandišauskas, “Nauji dokumentai apie Vilniaus miesto komitetą”, Akiračiai, 2004, Nr. 
2; 
c) A. Bubnys, „Kauno getas (1941–1944)“, Genocidas ir rezistencija, 2004, Nr. 2(16), p. 71–
93. 
d) A. Bubnys, Kauno žydų žudynės ir Kauno getas (1941-1944), straipsnis žurnalui 
“Genocidas ir rezistencija”, 42 psl. 

2. Dalyvavimas mokslinėse konferencijose 
Vasario 3–5 d. V. Brandišauskas dalyvavo Vienuoliktoje kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje 

judaikos klausimais Koroliove, Rusijoje. Skaitė pranešimą “Lietuvos Katalikų Bažnyčios požiūris į 
žydus holokausto akivaizdoje”. Konferencijos medžiaga bus išleista atskiru leidiniu. 
 
II. Vykdant programą “Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje 1944–1953 m.” daugiausia 
dėmesio buvo skiriama: 

Tyrimams ir jų rezultatų skelbimui. 
1. J. Starkauskas, „Komunistų partijos įtaka čekistams 1944–1953 m.“, Genocidas ir rezistencija, 
2004, Nr. 1(15), p. 7–41. 
2. J. Starkauskas parengė recenzavimui monografiją “Komunistų partijos ir represinių struktūrų 
Lietuvoje ryšiai”, 770 psl. 
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III. Vykdant programos “Lietuvos rusifikacija ir sovietizacija. Religinės sąmonės slopinimas” temą 
“Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990 m. ir jo padariniai” daugiausia dėmesio 
buvo skiriama: 

Tyrimams ir jų rezultatų skelbimui. 
1. A. Streikus, Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1956–1990 m., Genocidas ir rezistencija, 2004, Nr. 
1 (15), p. 43–67. 
2. R. Bagušauskas, „Komunistų partijos ideologinė apologetika slopinant tautos pasipriešinimą 
(1944–1953)“, Genocidas ir rezistencija, 2004, Nr. 2(16), p. 71–93. 
3. A. Streikaus ir J. Bagušausko sudarytas dokumentų rinkinys “Ideologija, politika ir kultūra” 
(462 psl.) 

 
IV. Vykdant mokslo tyrimo programą “Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose” daugiausia dėmesio buvo 
skiriama: 

1. Tyrimams ir jų rezultatų skelbimui.  
a) „XX a. šeštojo dešimtmečio Lietuvos laisvinimo Vakaruose idėjos ir darbai“ (3 a. l.); 
b) „Lietuvių politinių organizacijų bendradarbiavimas su LDT keliant Lietuvos laisvės bylą 
1960–1990 m.“ (0,5 a. l. įteikta VDU LII straipsnių rinkiniui); 
c) „Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: Lietuvos laisvinimo procesas (XX a. 6–7 
dešimtmečiai)“, Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2004, Nr. 1, p. 28–35; 
d) „Straipsniai Visuotinei Lietuvių enciklopedijai (J-K)“ ( 0,5 a. l.); 

Publicistiniai straipsniai: 
e) J. Banionis, „Juozas Brazaitis Vakarų išeivijoje“, Suvalkija (etnokultūros žurnalas), 2004, 
Nr. 1, p. 28–31; 
f) J. Banionis, „Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: lietuvių išeivijos politinė veikla XX a. 
6-7 dešimtmečiais“, Trimitas, 2004, Nr. 8, p. 38–39; 

2. Dalyvavimui konferencijose: 
a) „Lietuvių išeivija diplomatijoje 1940–1991 m.“ (skirta S. ir S. Lozoraičių atminimui, 
Kaunas,VDU LII, 2004-02-12, skaitytas pranešimas “Lietuvių politinių organizacijų 
bendradarbiavimas su LDT, keliant Lietuvos laisvės bylą 1960–1990 m.”); 
b) Parlamentarizmo idėja Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijoje (Vilnius, LR 
Seimas, 2004-02-17, skaitytas pranešimas “Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: Lietuvos 
laisvinimo procesas (XX a. 6–7 dešimtmečiai “). 

 
V. Vykdant mokslo tiriamąją programą “Lietuvos istorija 1940-1990 m.” daugiausia dėmesio buvo 
skiriama moksliniam redagavimui (A. Anušauskas) – rankraštis po pirminio redagavimo papildytas 13 
straipsnių 47 psl. papildomo teksto ir atliktos dar 4 redakcijos. 
 
VI. Vykdant mokslo tiriamąją programą “Lietuvos visuomenė 1940–1941 metais. Tautinė savimonė ir 
jos naikinimas“ K. Burinskaitė parengė 5 a. l. tekstą, 2 straipsnius (2 a. l.) 
 
VII. Pagal mokslo tiriamąją programą “Antisovietinis pasipriešinimas 6–9 dešimtmečiais” daugiausia 
dėmesio buvo skiriama: 

1. Dokumentinės medžiagos surinkimui ir apibendrinimui. 
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a) Tema “Lietuvos laisvės lygos indėlis į Lietuvos valstybingumo atkūrimą” pateikti 1966 m. 
suredaguoti dienoraščiai (A. Terleckas). 

2. Tyrimų skelbimui. 
a) A. Anušauskas, „Pogrindinės bei alternatyviosios spaudos raida ir vaidmuo (1944–1987 
m.)“, Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2004, Nr. 1, p. 61–68; 
b) A. Anušauskas, „Lietuvos laisvės lygos veiklos įtaka Europos Parlamento nutarimams dėl 
Baltijos valstybių padėties ir ateities“, Lietuvos laisvės lyga: nuo “Laisvės šauklio” iki 
Nepriklausomybės, V., 2004, p. 402–421. 

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI 

Dalyvauta 6 konferencijose ir seminaruose (diskusijose), perskaityti 7 pranešimai (4 – 
A. Anušauskas, 1 – V. Brandišauskas, 2 – J. Banionis): 

1. A. Anušauskas, Pogrindinės bei alternatyviosios spaudos raida ir vaidmuo (1944–1987 m.), 
pranešimas 2004-02-17 konferencijoje “Parlamentarizmo idėja LLKS Tarybos deklaracijoje”, org. 
Seimas. 
2. A. Anušauskas ,“Fiktyvaus parlamentarizmo ir vienpartinės valdžios problemos (1940–1990 
m.)”, Mokslinė konferencija „Lietuvos parlamentarų žodyno” rengimas, LR Seimas ir Vilniaus 
pedagoginis universitetas, 2004-04-07. 
3. A. Anušauskas, „Slaughter Of Military And Civilian Population Perpetrated By The Soviets“, 
tarptautinėje konferencijoje “Totalitarian Regimes In The Baltic. Research Findings And Issues”; 
konferenciją rengia Istorikų komisija prie Latvijos prezidento kanceliarijos, Latvijos universiteto 
Latvijos istorijos institutas ir Istorijos-filosofijos fakultetas., 2004-06-3–4. 
4. J. Banionis, Lietuvių išeivija diplomatijoje 1940–1991 m. (skirta S. ir S. Lozoraičių 
atminimui, Kaunas, VDU LII, 2004-02-12; skaitytas pranešimas “Lietuvių politinių organizacijų 
bendradarbaivimas su LDT, keliant Lietuvos laisvės bylą 1960–1990 m.”). 
5. J. Banionis, „Parlamentarizmo idėja Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijoje“ 
(Vilnius, LR Seimas, 2004-02-17, skaitytas pranešimas “Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: 
Lietuvos laisvinimo procesas (XX a. 6–7 dešimtmečiai“). 
6. V. Brandišauskas, „Lietuvos katalikų Bažnyčios požiūris į žydus holokausto akivaizdoje“, 
2004-02-3–5 Vienuoliktoje kasmetinėje tarptautinėje tarpdisciplininėje konferencijoje judaikos 
klausimais Koroliove, Rusijoje. 
7. A. Anušausko pranešimas “LSSR MGB agentų smogikų svarbiausi veiklos bruožai 1944–1953 
metais”, organizuota LGGRTC STS Karininkų ramovėjė 2004-03-18. 

PARENGTA LEIDINIŲ SPAUDAI 

Parengti ir Leidybos skyriui įteikti išleisti 3 leidiniai: 
1. Žurnalas “Genocidas ir rezistencija” Nr. 15 – 190 psl. (10 a. l.); 
2. Žurnalas “Genocidas ir rezistencija” Nr. 16 – 205 psl. (11 a. l.); 
3.  “Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939–1956 m.”, ats. 
red. A. Anušauskas (396 psl. arba 18 a. l.). 
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ATSAKYMŲ VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS, VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS IR 
PRIVATIEMS ASMENIMS PARENGIMAS 

1. Parengta ir išsiųsta 81 atsakymas valstybinėms institucijoms ir visuomeninėms organizacijoms 
bei privatiems asmenims: Lietuvos Respublikos Seimui, Sodros valdybai ir skyriams, LR 
Generalinei prokuratūrai, Lenkijos Tautos atminties institutui, Nacizmo aukų asociacijai, 
Nacizmo kalinių Vilniaus apskrities bendrijai, Lietuvos ypatingajam archyvui, Archyvų 
departamentui, Valstybės saugumo departamentui ir t. t.  
Atsakymus parengė A. Anušauskas (1/3), E. Jankauskienė ir R. Staveckaitė (2/3). 

 
2. Informacijos teikimas elektroniniu paštu ir informacinis susirašinėjimas (84 gauti ir išsiųsti 
laiškai): 

a) Informacijos teikimas elektroniniu paštu VDU Politikos ir diplomatijos mokslų institutui, 
Amerikiečių koledžui Varšuvoje, Latvijos centriniam archyvui, Švedijos vertėjui J. Ohman, 
Latvijos totalitarizmo padarinių dokumentavimo centrui, Lietuvos ambasadai Varšuvoje, 
Latvijos istorikui A. Stranga, Lenkijos Tautos atminties institutui ir kt.  
b) Informacinis susirašinėjimas su Lenkijos Tautos atminties institutu, Lietuvos nacionalinio 
istorikų komitetu, Švietimo kaitos fondu, Jidiš institutu, Sociologine laboratorija, Totalitarinių 
režimų dokumentacijos centru, Švietimo ir mokslo ministerija ir t. t. 

GRT DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ PAPILDOMA VEIKLA 

1. J. Banionis talkino rengiant LGGRTC ir LR krašto apsaugos savanorių pajėgų konkursą-
viktoriną moksleiviams “Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija”, (Vilnius, 
Karininkų ramovė, 2004-03-20, vertinimo komisijos narys. 
2. Parengtos vykdomų ir įvykdytų programų anotacijos internetinei svetainei: A. Streikus, V. 
Brandišauskas, J. Bagušauskas. 
3. A. Streikus teikė muziejui konsultacijas temos Tuskulėnų memorialui ir papildyta projekto 
“homo sovieticus” teminė dalis. 

TYRIMŲ PLĖTROS PROGRAMA 

Siekiant išplėsti LGGRTC reikalingų specialistų parengimą ir jų atliekamus tyrimus, nuo 2004 m. 
lapkričio mėn. per Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo fondą finansuotas 
universitetinį išsilavinimą turinčių jaunųjų specialistų įsidarbinimas – buvo laikinai įdarbinti 6 jauni 
specialistai.  
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ISTORINĖS PAIEŠKOS DARBO GRUPĖS DARBAS 

3 darbuotojai: E. Jankauskienė (grupės vadovė), A. Mockienė, R. Staveckaitė. 
 
PLANINIAI DARBAI 
I. Parengtos istorinės archyvinės pažymos: 

1. Dėl duomenų apie Kęstučio apygardos partizanų Kybartų šeimos partizaninę veiklą. 
2. Dėl partizanų Kudelių šeimos atminimo įamžinimo. 
3. Dėl Ukmergės apsk. 1945 m. vasario 6 d. ir 1948 m. gegužės 17 d. žuvusių partizanų. 
4. Dėl 1944 m. rugpjūčio mėn. Plokštinės miške prie Platelių ežero vykusios LLA Vanagų 
stovyklos, joje dalyvavusių kuopų, būrių ir skyrių bei jiems atstovavusių asmenų. 
5. Dėl duomenų apie 1951 m. Telšių rajone žuvusį Vakarų (Jūros) srities štabo narį A. Liesį. 
6. Dėl duomenų apie brolių Veverskių (Kauno apsk., Kęstučio apygarda) partizaninę veiklą. 
7. Dėl duomenų apie Didžiosios Kovos apygardos partizaną A. Grušnį. 
8. Dėl duomenų apie Didžiosios Kovos apygardos partizaną S. Šimėną. 
9. Dėl persiuntimo kalėjimo Vilniuje Kosciuškos g. egzistavimo. 
10. Dėl 1948 m. spalio mėn. ir 1947 m. rugsėjo mėn. žuvusių Tauro apygardos partizanų. 
11. Dėl Molėtų r. Alantos vlsč. 1949 m. balandžio 30 d. žuvusių partizanų. 
12. Dėl 1947 m. spalio 31 d. žuvusių Dainavos apygardos partizanų. 
13. Dėl 1950 m. sausio 19 d. Kauno r. Rokų k. žuvusių partizanų. 
14. Dėl 1945 m. gruodžio 25 d. Kauno apskr. Rokų k. žuvusio partizano. 
15. Dėl 1945 m. sausio 10 d. Rokiškio aps. Panemunio vlsč. Pažąselių k. J. Pugžlio vadovaujamo 
būrio žuvusių partizanų. 
16. Dėl Švenčionių aps. žuvusių Vytauto apygardos partizanų. 
17. Dėl duomenų apie partizaną J. Putį-Alksnį, Zubrų. 
18. Dėl Ukmergės aps. Ažumakio miške žuvusių partizanų. 
19. Dėl Pasvalio r. Telžių k. žuvusių partizanų. 
20. Dėl duomenų apie Algimanto apygardos partizanų Laužikų šeimą. 
21. Dėl 1949 m. žuvusių Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų. 
22. Dėl duomenų apie Marijampolės NKVD būstinėje kalintų asmenų (22 asmenys). 
23. Dėl duomenų apie DKA partizano Stepono Grigo-Švyturio žūtį 1946 m. žiemą. 
24. Dėl duomenų apie partizanus J. Stonį, A. Stonį ir J. Turulį. 
25. Dėl Plunksnočių miške buvusio bunkerio, kuriame 1949 m. lapkričio 14 d. žuvo Algimanto 
apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanai, plano. 
26. Dėl Tauro apygardos partizano J. Naujokaičio–Tautmylio žūties. 
27. Dėl Mažeikių apskrityje 1945 m. liepos mėn. žuvusių Žemaičių apygardos partizanų. 
28. Dėl metropolito Sergijaus žūties aplinkybių. 
29. Dėl Rokiškio apsk. 1949 m. kovo 19 d. žuvusių Algimanto apygardos partizanų. 
30. Dėl Joniškio NKVD būstinėje kalintų asmenų (12 asmenų). 
31. Dėl Trakų aps. Semeliškių vlsč. Pagrendos miške 1945 m. sausio mėn. žuvusių partizanų. 
32. Dėl duomenų apie DKA partizanus, žuvusius Kaukinės miške ir apylinkėse 1945–1949 m. 
33. Dėl 1947 m. vasario mėn. Utenos aps. Biliakiemio k. žuvusių partizanų. 
34. Dėl 1945 m. gruodžio mėn. Utenos aps. Biliakiemio k. žuvusių partizanų. 
35. Dėl 1940–1941 m. Kosciuškos g. veikusio kalėjimo. 
36. Dėl 1940–1944 m. Kosciuškos g. veikusių kalėjimų. 
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37. Dėl persiuntimo kalėjimo Vilniuje 1945–1949 m. (duomenų papildymas). 
38. Dėl duomenų apie Trakų aps. partizanus S. Jaraminą ir M. Puzą. 
39. Dėl 1944 m. gruodžio mėn. Utenos aps. Alantos vlsč. žuvusių partizanų. 
40. Dėl duomenų apie partizano Dominyko Mišeikio žūtį. 
41. Dėl duomenų apie žuvusius partizanus, palaidotus Anykščių ir Utenos rajonų kapinėse (19 
partizanų). 
42. Dėl partizano J. Savulionio žūties. 
43. Dėl duomenų apie Narimanto kuopos partizanus, žuvusius Kretingos aps. 
44. Dėl Tigro rinktinės partizanų, žuvusių Švenčionių aps. Kaltanėnų vlsč. 
45. Dėl duomenų apie partizaną E. Augūną. 
46. Dėl pastato Kaune Perkūno al. 4 (buvęs “Smerš” štabo pastatas). 
Rengiant šias pažymas Lietuvos ypatingajame archyve buvo peržiūrėta NKVD–MVD, NKGB–

MGB skyrių agentūrinio-operatyvinio darbo medžiaga – 299 operatyvės bylos, 56 baudžiamosio 
bylos, 18 tremties ir 69 Lietuvos SSR VRM fondų bei LCVA fondų bylos. Aprašytos karinės-
čekistinės operacijos, rasti duomenys apie 237 asmenis, prašymuose buvo pateiktos 222 rezistencijos 
kovų dalyvių pavardės. 

Darbus atliko R. Staveckaitė 
 
II. Parengti raštai dėl vokiečių okupacijos metais Lietuvoje veikusių getų, koncentracijos ar kitokio 
tipo prievartinių stovyklų statuso patvirtinimo, rusų kilmės žmonių panaudojimo priverčiamiems 
darbams: 

1. Dėl Dūkšto priverčiamųjų darbų stovyklos. 
2. Dėl Bonos m. Vokietijoje priverčiamųjų darbų stovyklos. 
3. Dėl Vilniuje Ribiškių g. remonto dirbtuvėse buvusios stovyklos. 
4. Dėl Vilniuje Ribiškių g. remonto dirbtuvėse egzistavusios darbų stovyklos ir dėl Počinok 
miesto (Smolensko sr., Rusija) stovyklos statuso. 
5. Dėl Vokietijoje veikusios Balingės priverčiamųjų darbų stovyklos statuso. 
6. Dėl Balingės koncentracijos stovyklos statuso (Vokietijoje). 
7. Dėl Baltarusijoje Baranovičių r. veikusios karo belaisvių ir civilių žmonių stovyklos Nr. 337. 
8. Dėl Latvijoje Kraslavo m. egzistavusios stovyklos statuso. 
9. Dėl Baltarusijoje Vitebsko sr. Polocko r. Goranų k. egzistavusios stovyklos statuso. 
10. Dėl Baltarusijoje Vitebsko sr. Oršos m. egzistavusios stovyklos statuso. 
11. Dėl Ukrainoje Vinicos sr. Jampolsko r. Dzigovkos k. egzistavusio geto statuso. 
12. Dėl Latvijoje Daugpilio apsk. Kraslavos m. veikusios civilių žmonių stovyklos egzistavimo. 
13. Atsakymas į raštą dėl “Pylimo” lagerio egzistavimo Vilniuje. 
14. Dėl Rusijoje Prochladnij mieste ir Lenkijoje Čenstochovos mieste veikusių stovyklų. 
15. Dėl Latvijoje Liepojos m. egzistavusios karo belaisvių ir civilių žmonių stovyklos. 
16. Dėl Baltarusijos teritorijoje veikusių stovyklų Vetrino gyvenvietėje ir “Prokiški”. 
17. Istorinė archyvinė pažyma dėl Alytaus karo belaisvių ir civilių asmenų stovyklos aukų 
skaičiaus. 
Darbus atliko E. Jankauskienė, R. Staveckaitė. 

 
III. Pradinės informacijos rengimas pagal mokslinio tyrimo programą “Rezistencijos atlasas”. 

Parengti Kęstučio, Žemaičių, Prisikėlimo, Vyčio, Vytauto, Algimanto partizanų apygardų teritorijoje 
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1944–1954 m. vykusių kautynių aprašymai. Rengiant aprašus ir tikslinant žinomus duomenis Lietuvos 
ypatingajame archyve buvo peržiūrėta daugiau kaip 650 LSSR NKVD–MVD NKGB–MGB skyrių 
agentūrinio-operatyvinio darbo bei baudžiamųjų bylų ir istorinė literatūra: knygos – N. Gaškaitė, D. 
Kuodytė, A. Kašėta, B. Ulevičius, Lietuvos partizanai 1944–1953 m., Kaunas, 1996; Lietuvos 
naikinimas ir tautos kova 1940–1998, Vilnius, 1999, V. Steponaitis, Laisvės kovų aukos Pietų 
Žemaitijoje, Kaunas, 1996; Genocidas ir rezistencija, 2001, Nr. 1(9); A. Šimėnas, Kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, Kaunas, 1998; R. Kaunietis, Aukštaitijos partizanų prisiminimai, I–IV dalys, Vilnius; J. 
Žičkus, Nueitas kelias, Vilnius, 1999; M. Alūzaitė, Erškėčių keliu, Kaunas, 1996; V. Ramojus, 
Kritusieji už laisvę, Čikaga, 1967; Laisvės kovų archyvas, Nr. 7, 8, 10, 16, 20–24, 26, 27, 29, 30; N. 
Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų Prezidentas, Vilnius, 1998; A. Vilutienė, Trečioji vėliavos spalva, 
Vilnius, 1996; Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, Vilnius, 1999; S. Norbutas, Partizano Tautvydo 
tėvūnija, Joniškis, 1999; Daugyvenės kraštas, Kaunas, 1998; S. Žižys, Jaunystę atidavėm Tėvynei, 
Ukmergė, 1998; E. Šveistienė, Mūsų jaunystė, Radviliškis, 1997; Partizanų kovos Šiaulių krašte, 
Šiauliai, 1996; Saldutiškio krašto partizanai, jų rėmėjai ir ryšininkai, Vilnius, 1999; Lietuvos 
partizanų apygardos Tigro rinktinė 1945–1950 m., Vilnius, 2003; J. Semaškaitė, Vaičėno būrio žūtis, 
Vilnius, 1994; periodinės spaudos straipsniai ir kt. Aprašyta apie 800 kautynių (2003 m. – 360 
kautynių). Remiantis minėta literatūra ir rezistencijos kovų dalyvių asmens bylomis statusui suteikti, 
patikrinti anketiniai duomenys apie 2000 žuvusių partizanų (2003 m. – 1200). Iš esmės baigta rengti 
“Rezistencijos atlaso” tekstinė dalis (220 psl. arba 10 a. l.) ir atliekamas galutinis tikslinimo darbas. 

Darbus atliko E. Jankauskienė, A. Mockienė, L. Okuličiūtė, G. Kilikevičienė. 
 
PAPILDOMI DARBAI 

1. Dalyvavimas Lietuvos archyvų departamento ekspertų komisijos neįtrauktiems į apskaitą 
ypatingosios valstybinio archyvų fondo dalies dokumentams vertinti posėdžiuose: 1 darbinis 
posėdis 2004 m. balandžio 27 d. 
2. Atlikta 18 vertimų. darbus atliko R. Staveckaitė. 
3. Sudarytas svarbiausių Lietuvos įvykių 2002–2003 m. sąrašas. 
4. Parengta 11 atsakymų privatiems asmenims. 
5. Suregistruoti nuotraukų pavadinimai knygai “Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos 
istorija”. 
Darbus atliko R. Staveckaitė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHYVINIS VARDYNŲ SKYRIUS 
 
PLANINIAI DARBAI 

Vykdytojai: Vanda Urbonaitė, Janina Kasperavičienė, Nijolė Vijeikienė, Vitalija Zinkevičiūtė, 
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Jolita Bernotienė 
 
I. Vardyno II t. 3 kn duomenų bazės:  

Eil. nr. Šaltiniai Iš viso 
1. Baudž. bylų ir baudž. bylų kartotekos, asm.  962 
2. Tremties bylos, asm. 911 
3. Partizanų katalogas ir kt. skyrių duomenys apie partizanus, kort.  1317 
4. Operatyvinės bylos 1828 
5. KARTOS sąrašai, asm. 803 
6. LYA sąrašai (kaliniai, išvežti į Komijos ir Archangelsko sr. lagerius 

toliau tardyti, ešeloniniai sąrašai ir kt.), asm. 1616 
7. Filtracinių lagerių kartotekos 181 
8. Apklausos anketos, vnt 249 
9. Inf. iš VRM knygos ir KIT, vnt 894 

 
II. Vardyno teksto rengimas 

Eil. nr. Darbai  Iš viso 
1. Teksto formavimas ir pirmoji redakcija, asm. 18 708 

(+10500 PFL) 
2. Teksto redagavimas, korektūra, papildymai iki a) maketo, 

b) sumaketavus ir c) plėvelėse, psl. 866 
 
III. Vardyno II t. 1 kn. papildymai ir duomenų bazės korektūra: 

Eil. nr. Darbų pavadinimas Iš viso 
1. Iš apklausos anketų, laiškų, vnt. 4419 
2. Iš tremties, baudž. ir operat. bylų, vnt. 1609 
3. Lietuvos vietovių ir pavardžių norminimas pagal žinynus 15 477 
4  Tremties vietovardžių bazės pildymas 7050 
5  Lietuvos vietovių žinyno tikslinimas  
 Nedirbta darbo dienų (atostogos+ligos) 83+102 

 
IV. Surinkta ir parengta informacija vardyno duomenų bazei iš LYA archyvinių dokumentų 

Darbuotojas 
Tremties ir F. 

135, F. 145 bylų, 
vnt. 

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

BBK (FBK) 
vnt. 

Užpildyta anketų 
(kortelių partizanams) 

vnt. 

Veronika 
Basanavičiūtė – 308 (588) 281 330 

Regina 
Dževeckaitė – 337 (753) 229 

361 (+ 36 kortelės 
partizanams) 

Darija 
Lenkutienė 1 635 – – 

1479 (+ 394 kortelės 
partizanams) 

Virginija 
Sasnauskaitė – 206 (390) 236 

280 (+ 117 kortelės 
partizanams) 
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Darbuotojas 
Tremties ir F. 

135, F. 145 bylų, 
vnt. 

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

BBK (FBK) 
vnt. 

Užpildyta anketų 
(kortelių partizanams) 

vnt. 

Vida 
Vosyliūtė – 207 (559) 309 

318 (+ 157 kortelės 
partizanams) 

Vanda 
Žilinskienė – 1 127 (+4 B.B)  1127 

 
V. Vardyno III t. duomenų bazės formavimas: 

1948 m. represuotų asmenų 
duomenų bazės formavimas 

iš katalogo, asm. 
Darbuotojas 

partizanų duomenų 
bazės pildymas 

1948–1990 m. 
įkalintų asmenų 
duomenų bazės 

formavimas iš BBK įv. naujų papildyta 
Silvija Aperavičienė 1122 2680 (+12 ank.) 420 1040 
Alma Laucevičiūtė 877 1914 (+24 ank.) 432 1030 
Vitalija Maskaliūnienė  5168 (+181 ank.) 410 1005 
Birutė Mikulėnienė 3205 –   
Lina Zakarauskaitė  4861 (+28 ank.) 469 750 

    
VI. Naujos informacijos analizė ir sisteminimas 

Darbuotojas 
Iš apklausos 

anketų 

Iš 
žmonių 
laiškų 

Iš 
publikacijų 

Įv. šaltiniai 
ANK ir kort. inf. 
tikslinimas 3-ajai 

knygai 
Darija Lenkutienė 1178 – – – 4712 vnt. 
Laima Maldutytė 
(0,5 et.) 

1755 24  289 87 psl. 

Elena Mincevičienė 3605 – 250   
Daiva Striogaitė 1120 – – 40 psl. 110 psl. 

Jovita Valevičienė  1555 šeimos 172 – 8862 
(partizanų 
katalogas) 

633 
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2 PRIEDAS 
 
 

MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS 
 

MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIUS 
 

Darbo kryptys Atlikti darbai 
Pastatyta ir įrengta 1. Tipiniai atminimo ženklai: 14 vnt. 

– LGGRTC lėšos – 6 vnt. (sukaupta istorinė archyvinė medžiaga, sukurti 
užrašo tekstai ir jų komponavimo projektai, tekstai suderinti su iniciatoriais 
bei apygardų vadovybėmis, gauti leidimai iš savivaldybių ir kt. valstybinių 
įstaigų dėl statybos, parengti užsakymai Rangovui dėl gamybos ir 
pastatymo): 

1. Alytaus r. Kalesninkų miškas (K. Pypliui) – 1 vnt. 
2. Kelmės r. Kaspariškės k. – 1 vnt. 
3. Plungės r. Alsėdžiuose – 3 vnt. 
4. Plungės r. Plokštinės miške – 1 vnt. 

– savivaldybių lėšos – 8 vnt. (sukaupta istorinė archyvinė medžiaga, sukurti 
užrašo tekstai ir jų komponavimo projektai, tekstai suderinti su iniciatoriais, 
apygardų vadovybėmis bei savivaldybėmis. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymu, parengta medžiaga dėl gamybos ir pastatymo): 

1. Rokiškio r. Pablizgės k. – 1 vnt.  
2. Rokiškio r. Pažąsėlių k. – 1 vnt. 
3. Rokiškio r. Plunksnočių miškas – 1 vnt. 
4. Širvintų r. Leščiūnų k. – 1 vnt. 
5. Širvintų r. Padaciūnų k. – 1 vnt. 
6. Širvintų r. Pigašių k. – 1 vnt. 
7. Širvintų r. Vindeikių k. – 1 vnt. 
8. Utenos r. Kaliekių k. – 1 vnt. 

2. Tipinės atminimo lentos ant buvusių NKVD pastatų – 17 vnt.  
– LGGRTC lėšos – 16 vnt. (sukaupta istorinė-archyvinė medžiaga, 
patikslinti užrašo tekstai, gauti leidimai iš savivaldybių ir kt. valstybinių 
įstaigų dėl atminimo lentų įrengimo, parengti užsakymai Rangovui dėl 
gamybos ir įrengimo): 

1. Kretingos r. – 4 vnt. 
2. Ignalinos r. – 7 vnt. 
3. Utenos r. – 5 vnt. 

– savivaldybių lėšos – 1 vnt. (sukaupta istorinė archyvinė medžiaga, 
patikslinti užrašo tekstai ir suderinti su savivaldybėmis. Vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų įstatymu, parengta medžiaga dėl gamybos ir įrengimo): 

1. Jurbarko r. – 1 vnt. 
 
Parengti projektai 

 
– Grinkevičių šeimos paminklo projektas Eigulių kapinėse, Kaune; 
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Darbo kryptys Atlikti darbai 
–  paminklinio ženklo projektas kovotojams už Lietuvos laisvę Rozalime, 
Pakruojo r. 
– paminklinių plokščių projektas partizanų užkasimo vietoje Kamajuose, 
Rokiškio r. 
– paminklo projektas lietuvių tremčiai atminti Jakutske 

 
Vykdyti darbai 

 
 – dėl paminklo Žemaičių apygardos partizanams Telšių mieste (įvyko 
supaprastinto paminklo projekto konkursas, nustatyti nugalėtojai (skulpt. R. 
Midvikis, arch. R. Banys), pasirašyta autorinė sutartis su skulptoriumi dėl 
paminklo projektavimo, gamybos ir statybos, parengtas įsakymas dėl premijų 
išmokėjimo 2-os ir 3-ios vietos laimėtojams, suformuota Ekspertų komisija, 
atlikta paminklo projekto ekspertizė); 
– dėl paminklo Vyčio apygardos partizanams Vadokliuose, Panevėžio r. 
(pasirašyta autorinė sutartis su G. Karaliumi dėl paminklo gamybos ir 
statybos, atlikta paminklo projekto ir gamybos ekspertizė); 
– dėl buvusios internavimo stovyklos Subačiaus g. (sukaupta istorinė 
archyvinė medžiaga, kurios pagrindu parengtas pagrindimas Vilniaus m. 
savivaldybei, susirašinėta su VĮ Registrų centru ir nustatytas pastato 
savininkas, padaryta pastato fasado fragmento nuotrauka bei sukurtas 
tekstas, kuris suderintas su iniciatoriais ir Vilniaus m. savivaldybės 
Valstybinės kalbos kontrolės tarnyba. Parengtas ir išsiųstas raštas Vilniaus 
m. savivaldybei dėl leidimo įrengti atminimo lentą); 
– dėl buvusio kalėjimo Kosciuškos g. (sukaupta istorinė archyvinė medžiaga 
ir parengta archyvinė istorinė pažyma, kurios pagrindu paruoštas 
pagrindimas Vilniaus m. savivaldybei, susirašinėta su VĮ Registrų centru ir 
nustatytas pastato savininkas, padaryta pastato fasado fragmento nuotrauka 
bei sukurtas tekstas, kuris suderintas su iniciatoriais); 
– dėl buvusios prievartinio įkalinimo stovyklos VI forte Kaune (sukaupta 
istorinė archyvinė medžiaga, kurios pagrindu parengtas tekstas, padaryta 
pastato fasado fragmento nuotrauka, nustatytas pastato savininkas ir gautas 
jo sutikimas, parengtas ir išsiųstas raštas Kauno m. savivaldybei dėl leidimo 
įrengti atminimo lentą); 
– dėl atminimo lentos karo aukų masinės kapavietės vietoje Alytaus miške 
(sukaupta istorinė archyvinė medžiaga, kurios pagrindu parengtas tekstas, 
padaryta esamo obelisko, ant kurio planuojama įrengti atminimo lentą, 
nuotrauka, parengtas ir išsiųstas raštas Alytaus m. savivaldybei dėl leidimo 
įrengti atminimo lentą); 
– kaupti, analizuoti ir aprobuoti duomenys apie Lietuvos partizanų žūties 
faktų nustatymą LYA (peržiūrėtos 72 baudžiamosios bylos, 39 tomai, 56 
priedai, padaryta 40 kopijų, peržiūrėtos 6 BBK kortelės, 10 operatyvinių 
bylų), Rezistentų teisių komisijos archyve (peržiūrėtos 142 rezistentų bylos, 
padarytos 69 kopijos, rezistentų kartoteka), GRT departamento kartotekoje ir 
rašytiniuose šaltiniuose pagal iš valstybinių įstaigų, visuomeninių 
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Darbo kryptys Atlikti darbai 
organizacijų ir asmenų gautus prašymus paminklų bei atminimo ženklų 
statybai ir atminimo lentų įrengimui. 

 
Dalyvauta 

 
– išvykose į: 

1. Telšius dėl Žemaičių apygardos paminklo realizavimo darbų. 
2. Vadoklius, Panevėžio r. dėl Vyčio apygardos paminklo realizavimo 
darbų. 
3. Tauragę dėl Kęstučio apygardos paminklo realizavimo darbų. 
4. Alytų ir Kauną dėl Grinkevičių šeimos paminklo gamybos ir statybos 
darbų. 
5. Rozalimą, Pakruojo r. dėl paminklinio ženklo projektavimo ir 
gamybos darbų. 
6. Kamajus, Rokiškio r. dėl paminklinių plokščių projektavimo bei 
gamybos darbų ir atidengimo iškilmes. 
7. Pablizgės k., Rokiškio r. į atminimo ženklo atidengimo iškilmes. 
8. Alovės sen., Alytaus r. dėl atminimo ženklo statybos ir į atidengimo 
iškilmes. 
9. Varėnos r. dėl atminimo ženklų statybos; 
10. Alsėdžius ir Platelius, Plungės r. dėl atminimo ženklų statybos ir į 
atidengimo iškilmes. 
11. Macikus, Šilutės r. į paminklo atidengimo iškilmes. 
12. Alytų ir į Kauną dėl žuvusiųjų nacių okupacijos metais įmžinimo. 

– pristatymuose: 
1. Programos “Moksleivių nuostatos praeities totalitarinių režimų 
represijų atžvilgiu ir edukacinės iniciatyvos”. 
2. Knygos “Už laisvę ir Tėvynę”. 

– seminaruose: 
1. Dėl ES struktūrinių fondų. 

– renginiuose: 
1.  Okupacijos ir genocido dienai paminėti Verkių rūmuose. 

 
Vyko 
susirašinėjimas ir 
konsultacijos 

 
– su valstybinėmis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir asmenimis 
dėl 1944–1953 m. rezistencijos vietų įamžinimo visoje Lietuvoje (parengta 
180 raštų) 

 
Parengta 

 
–  archyvinės pažymos (5 vnt.): apie buvusią internavimo stovyklą Subačiaus 
g., apie buv. kalėjimą T. Kosciuškos g. (2 vnt.), apie žuvusiuosius 
Kaltanėnuose, apie žuvusiuosius Alsėdžių valsčiuje; 
– tarnybiniai pranešimai dėl archyvinių pažymų GRT departamentui (38 
vnt.) 
– l lankstukas apie K. Pyplį ir J. Makarevičių 
– kalendorius apie K. Veverskį. 
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Darbo kryptys Atlikti darbai 
Kiti darbai – darbas su VU Istorijos fakulteto studentėmis 

–  kaupta ir aprobuota medžiaga LGGIR fondui 
– dalyvauta rengiant konkursą “Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei 
netekčių istorija“ (užrašyta 40 diplomų) 

 
Kompiuterinė 
programa “Lietuvos 
partizanų 
įamžinimas” 

 
– įvesti aprobuoti duomenys apie Lietuvos partizanus: Alytaus r. (1 poz.), 
Rokiškio r. (3 poz.), Plungės r. (1 poz.), Kauno r. (1 poz.), Švenčionių r. (1 
poz.) 
 

 
 

ATMINIMO PROGRAMŲ SKYRIUS 
 

PROGRAMA 
 MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR STATINIŲ INVENTORIZACIJA BEI SĄVADO SUDARYMAS  

 
Darbo kryptys Atlikti ir atliekami 

darbai  
Darbo rezultatai 

„Rezistencijos atlasas“  
 
 
 
 
 

 – parengta vietovių, susijusių su partizaniniu 
judėjimu, medžiaga rezistencijos atlasui “Tauro 
apygarda”, “Kęstučio apygarda”, “Prisikėlimo 
apygarda” ir “Vyčio apygarda”. Pagal parengtą 
archyvinę medžiagą atrinktos mūšių ir kautynių 
vietose pastatytų paminklų nuotraukos Tauro, 
Kęstučio ir Žemaičių apygardoms  
 

Vietovės ir 
paminklai 
 

inventorizuota ir 
lokalizuota 

–  55 vietovės bei 12 statinių Panevėžio r. ir mieste, 
11 vietovių ir 1 statinys Kaišiadorių r., 5 vietovės ir 1 
statinys Biržų r., 2 statiniai Kėdainių r. ir 1 vietovė 
Šiaulių r. 
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Darbo kryptys Atlikti ir atliekami 
darbai  

Darbo rezultatai 

į kompiuterinę duomenų 
bazę suvesta medžiaga 
apie vietoves ir statinius 

– Jonavos r. – 31 objektas  
– Kaišiadorių r. – 10 objektų 
– Panevėžio r. – 2 objektai  
– Ukmergės m. ir r. – 77 objektai 
– Širvintų r. – 33 objektai 
– Biržų r. – 30 objektų (pateikė V. Striužas) 
– Kauno, Pagėgių ir Raseinių r. – 26 objektai 
(pateikė V. Meškauskas ir V. Almonaitis)  
– Jurbarko r. – 11 objektų (pateikė V. Meškauskas) 
– Akmenės, Joniškio, Kėdainių, Pakruojo, 
Radviliškio, Šiaulių r. – 42 objektai (pateikė A. 
Malinauskaitė) 
– pagal atsiųstą LPKTS medžiagą į kompiuterinę 
duomenų bazę suvestos Širvintų ir Raseinių r. 
vietovių bei statinių koordinatės, padarytos GPS 
aparatu 
 

pažintinės vasaros 
poilsio stovyklos 
 

– parengti lankytinų vietų Vyčio apygardoje 
maršrutai 

parengta LR Valstybinės 
paminklosaugos 
komisijos istorijos 
pakomisei  
 

– pasiūlymai dėl istorijos pakomisės veiklos 
– dėl rezistencijos memorialinių vietų tyrinėjimų ir 
dokumentikos parengimo jų įrašymui į LR 
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 

kartu su KPC – dalyvauta darbo grupės veikloje dėl objektų 
įrašymo į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą 

pastabos ir pasiūlymai – KM, VPK, KVAD ir KPC “Dėl siūlomų įrašyti į 
LR NKVR memorialinių vietovių vertinimo kriterijų” 
– LR Seimui ir KVAD dėl Sajų sodybos Balandiškių 
k., Radviliškio r. išsaugojimo 
 

Žuvusių partizanų 
įamžinimas  
 
 

– baigta tikslinti istorinė-archyvinė pažyma apie 
Kamajuose užkastus partizanus. Partizanų sąrašas 
suderintas 
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Darbo kryptys Atlikti ir atliekami 
darbai  

Darbo rezultatai 

pagal LPKTS gautą 
medžiagą 

– parengti sąrašai vietovių ir statinių, esančių 
Panevėžio m., Anykščių, Biržų, Panevėžio, Pasvalio, 
Kupiškio, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir 
Šilutės r. (VU IF III k. istorijos spec. studentas 
Darius Drižys) 
 

parengta medžiaga  
 

– KVAD Utenos teritoriniam padaliniui dėl Utenos 
aps. buvusių NKVD–MVD–MGB ir stribų valsčiaus 
poskyrių 
– Jurbarko r. merui dėl Seredžiaus šlaite užkastų 
partizanų įamžinimo 
– KPC dėl siūlymo įtraukti į LR NKVR: 
– Bazilionių kapinės, Šiaulių r. 
– Volungių k. esanti užkasimo vieta, Šiaulių r. 
– Šimonyse esanti užkasimo vieta, Kupiškio r. 
– Baisogalos kapinės, Radviliškio r. 
– Andrioniškio, Kavarsko, Kurklių ir Šapio kapinės 
Anykščių r. 
– NKVD–MVD pastatas Marijampolėje, Vytauto 19. 
– Rokiškio r. savivaldybei parengta medžiaga apie 
bunkerį Plunksnuočių miške, kuriame 1949 11 14 
žuvo Algimanto apygardos partizanai 
– Prienų r. savivaldybei dėl esančių šiuose rajonuose 
vietovių bei statinių įtraukimo į vietinį NKVR – 16 
objektų 
 

pradėta rengti medžiaga – istorinė archyvinė medžiaga apie sovietiniais 
laikais pastatytus paminklus Rokiškio r., kurie buvo 
įtraukti į senuosius paminklų sąrašus dėl jų 
paminklinio statuso nustatymo 
 

recenzuota – valstybinio pilietinio pasipriešinimo centro leidinys 
“Paminklai 1944–1953 m. Laisvės kovoms Joniškio 
rajone atminti” 
 

internetas – parengtas Jonavos, Prienų ir Raseinių vietovių ir 
statinių sąrašas, atrinktos paminklų nuotraukos: 
– pagal karių kapų projektą peržiūrėtos ir naujai 
parengtos 164 žuvusių partizanų biografijos (S–Z). 

Publikacijos – Žurnalo “Genocidas ir 
rezistencija” kronika 
(R.Trimonienė)  

– parengtas straipsnis apie Rokiškio r. Kamajuose 
užkastus 1944–1953 m. žuvusius Vytauto ir 
Algimanto apygardų partizanus ir jų atminimo 
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Darbo kryptys Atlikti ir atliekami 
darbai  

Darbo rezultatai 

įamžinimą 
– suderinti straipsniai – 3 (D. Žygelis, “Moksleivių 
stovykla Estijoje”, A. Šiušaitė “Edukaciniai LGGRT 
Centro projektai”, E. Gelumbauskas, “Tarptautinis 
Kengyro sukilimo 50-mečio minėjimas”)  

– atmintinos datos 
– parengti ir suderinti 
straipsniai kalendoriams 
ir lankstukams 
 

– J. Žemaičio-Vytauto ir A. Yliaus-Vilko 95-osioms 
gimimo metinėms. Kalendoriai atiduoti eksponuoti į 
Palangos ir Marijampolės m. mokyklas, savivaldybes 
ir muziejus 
– P. Paulaičio-Aido 100-osioms gimimo metinėms 
– 50-osioms sukilimo Kengyro lageryje metinėms 
paminėti 
– Miliulio-Neptūno, B. Labensko-Kariūno, DA 
Kazimieraičio rinktinės štabo narių, V. Kaulinio-
Miškinio bei jo bendražygių, P. Pyplio-Mažyčio ir J. 
Makarevičiaus-Žilvičio ir V. Gužo-Kardo 55-osioms 
žuvimo metinėms 
– Milaševičiaus-Ruonio ir A. Grybino-Fausto 55-
osioms žuvimo metinėms. Kalendoriai atiduoti 
eksponuoti į Marijampolės muziejų ir į Šilalės r. 
savivaldybę 
– S. Staniškio-Lito 105-osioms gimimo metinėms 
– Kamajuose užkastų žuvusių partizanų rekonstruoto 
memorialo atidengimui. 
 

Atmintis 

rezistencijos dalyvių ir 
liudininkų apklausa 
(Laura Daugėlaitė) 

– peržiūrėti iš Anykščių, Biržų, Jonavos, Kauno, 
Kelmės, Klaipėdos, Kupiškio, Palangos m., Pakruojo, 
Pasvalio, Plungės, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, 
Šakių, Šilutės, Telšių ir Zarasų r. ir Vilniaus aps. 
gauti prisiminimai 
– parengti papildomi klausimai 94 apklausiamiesiems 
(gauti 48 atsakymai į jau nusiųstus papildomus 
klausimus) 

 
 
 
 
 
 
 

„GYVOSIOS ATMINTIES“ PROGRAMA 

Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 
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Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 
Atsiminimų 
užrašymas į 
vaizdajuoste 

– 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 41 Lietuvos laisvės 
kovotojo ir liudytojo prisiminimai  
(pridedamas 2004 m. filmuotų asmenų 
sąrašas) 
 

Filmuotos 
medžiagos 
tvarkymas 

– filmavimo aktų užpildymas. 
– filmuotos vaizdo medžiagos 
aprašymas ir jos suvedimas į Word 
programą 
 

– kaupiama kompiuterinė duomenų 
bazė 

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 
parengti darbiniai aprašymai apie 70 
valandų filmuotos medžiagos, skirtos 
perrašymui į DVD 
– Kauno KTU ITPI į DVD perrašyta 
apie 70 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 50 val. 
filmuotos medžiagos 
– vaizdo medžiagos parengimas ir 
montavimo darbai su spec. tyrimų 
specialistu B. Gailiumi ir pateikimas 
Aukščiausiajam Teismui 
 

Darbai su 
istorinėmis 
fotografijomis ir 
kita 
fotodokumentine 
medžiaga 

– albumo “Už laisvę ir Tėvynę” 
sudarymo darbai 
 

– sudarytas foto albumas “Už laisvę ir 
Tėvynę” 
(pridedami albumo “Už laisvę ir 
Tėvynę” sudarymo darbai) 
 

 – fotografijų atranka LGGRTC 
leidinių iliustravimui 

– atrinkta istorinė fotodokumentinė 
medžiaga leidiniui “Unknown War” 
– atrinkta istorinė fotodokumentinė 
medžiaga leidiniui “Lietuva 1940–
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Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 
1990. Okupuotos Lietuvos istorija” 
(1944–1953 m. laikotarpiui) 

Renginių 
filmavimas 

– dalyvavimas renginiuose. 
Filmuotos ir fotografuotos medžiagos 
parengimas  
– Filmuotos ir fotografuotos 
medžiagos aprašymas ir 
apipavidalinimas 
 

– dalyvauta14-oje renginių, jie 
filmuoti ir fotografuoti. Iš jų parengta 
apie 20 val. filmuotos medžiagos 
– filmuota medžiaga aprašyta ir 
įvesta į kompiuterinę duomenų bazę 
bei paieškos sistemą 
– parengta fotografuota medžiaga 
panaudota LGGRTC leidiniuose, 
interneto puslapyje ir straipsniuose, 
publikuotuose savaitraštyje 
“Atgimimas” 
– (Pridedamas sąrašas renginių, 
kuriuose buvo dalyvauta atstovaujant 
LGGRT centrui bei parengta filmuota 
ir fotografuota medžiaga) 
 

Valstybės 
apdovanojimai 

– Asmenų teikimas 
apdovanojimams ir su tuo susiję 
darbai – duomenų rinkimas, 
formuliarų pildymas, 
bendradarbiavimas su LRP. 
– apdovanotųjų asmenų 
kompiuterinės bazės kaupimas, 
tvarkymas ir tobulinimas 
– susirašinėjimas su valstybinėmis 
institucijomis ir privačiais asmenimis 
Valstybės apdovanojimų klausimais 
 

– valstybės apdovanojimams pateikti 
25 asmenys 
– papildyta LGGRTC  
– valstybės apdovanojimams 
pateiktų asmenų kompiuterinė bazė 
– valstybės apdovanojimų klausimais 
parengta ir išsiųsta 30 raštų Valstybės 
institucijoms ir privatiems asmenims 
 

Istorinių vietų 
kartografavimas 

– atlaso “Lietuvos partizanų kovų ir 
žūties vietos” sudarymo darbai 
 

– kartografavimo darbai kartu su 
KVAD specialistu R. Žvirbliu 
(Dainavos apygarda, Tauro apygarda, 
Didžiosios Kovos apygarda, Žemaičių 
apygarda) 
 

Medžiagos 
žiniasklaidai bei 
LGGRT centro 
leidiniams 
pateikimas 

– medžiagos straipsniams 
surinkimas ir straipsnių rašymas 
– foto – iliustracinės medžiagos 
parinkimas 
– dalyvavimas televizijos ir radijo 
laidose 
 

– Pridedami parengti straipsniai ir 
dalyvavimas laidose 
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Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 
Partizanų archyvų ir 
muziejinių 
eksponatų paieška 
 

– archyvų ir muziejinių eksponatų 
paieška kompleksinių komandiruočių 
metu 
 

– surasti muziejiniai eksponatai  
– perduoti į GAM 
– papildyti GAM fondai 
 

Bendradarbiavimas 
su kitais LGGRTC 
padaliniais 
 

– asmenų, besidominčių LGGRTC 
sukaupta vaizdo medžiaga, 
aptarnavimas 
– bendrų darbų ir projektų 
vykdymas 
 

Pridedami duomenys 
bendradarbiavimas su kitais LGGRT 
centro padaliniais ir programomis 

Atmintinų datų 
paminėjimas 
 

– atmintinų ir minėtinų datų sąvado 
sudarymas 

– sudarytas atmintinų datų ir minėtinų 
sukakčių sąvadas 2005 m. 
 

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 
 

Rašytinių 
prisiminimų 
rinkimas  
 

– rašytinių prisiminimų rašymo 
inspiravimas, surinkimas, 
apipavidalinimas 

– parengtos trys rašytinių atsiminimų 
bylos 

Istorinės medžiagos 
atrinkimas ir 
pateikimas 
 

– partizanų pavardžių ir tekstų 
parinkimas LLKS inicijuotam 
kenotafui Vilniaus Rasų kapinėse  
– tekstų derinimas su LLKS ir 
KVAD atstovais. 

– sudarytas partizanų pavardžių 
sąrašas iškaltas ant kenotafo 

2004 M. FILMUOTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 

Vardas, pavardė Statusas Filmavimo vieta 

1. Kazimieras Uoka Istorinių įvykių liudininkas (toliau – liudininkas) Vilnius, GAM 
2. Klemensas Straigis 
“Vikruolis” 

Partizanas. Tauro apygarda, Geležinio Vilko 
rinktinė 

Kaunas 

3. Adolfas Jeniselis Tremtinys ’49. Irkutsko sr. Zimos r., Ikonniki Pasvalio r. 
4. Aldona Ulskienė 
(Jeniselytė) 

Tremtinė ’49. Irkutsko sritis, Zimos r., Ikonniki Pasvalio r. 

5. Nina Nausėdaitė Ryšininkė Jurbarkas 
(konferencijos 
metu) 

6. Aušra Vilkienė Liudininkė. Jono Žemaičio dukterėčia ir 
krikštaduktė 

Jurbarkas 
(konferencijos 
metu) 

7. Edvardas Giruckas LVR karys. Partizanas Vilnius 
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Vardas, pavardė Statusas Filmavimo vieta 

8. Antanas Skranadomskas Kęstučio apygardos partizanas Raseinių r. 
9. Vytautas Petrusevičius Pogrindininkas, politinis kalinys Kaunas 
10. Bronė Tamulytė  DKA ir Algimanto apygardos partizanų rėmėja ir 

ryšininkė 
Ukmergė 

11. Stasys Čėpla Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanas, 
būrio vadas 

Lazdijų r.  

12. Bronius Zlatkus  Politinis kalinys (kartu su Čėpla) Lazdijų r. 
13. Edvardas Burokas  Politinis kalinys (kartu su Čėpla) Lazdijų r. 
14. Julija Kuodytė (sesuo 
Ksavera) 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 
bendradarbė 

Kaunas 

15. Vytautas Adomaitis Partizanas. Kalniškės mūšio dalyvis Marijampolė 
16. Salomėja Piliponytė-
Rūta (Užupienė) 

DKA ryšininkė, partizanė Kaunas 

17. Sigitas Tamkevičius Disidentas, politinis kalinys Vilnius 
18. Antanas Terleckas Disidentas, politinis kalinys Vilnius 
19. Jonas Volungevičius Disidentas, politinis kalinys Vilnius 
20. Alfonsas Svarinskas Disidentas, politinis kalinys Vilnius 
21. Nijolė Sadūnaitė Disidentė, politinė kalinė Vilnius 
22. Jonas Kadžionis Algimanto apygardos partizanas Anykščių r. 
23. Petras Širvaitis Tauro apygardos Kelmo būrio partizanas Šakių r. 
24. Edvardas Svilainis Tauro apygardos Birutės rinktinės partizanas Vilnius 
25. Edvardas Simaška Vyčio apygardos partizanų rėmėjas, 

nuodėmklausys 
Šiluva 

26. Vytenis Jodelė LVR karys, partizanas Vilnius 
27. Linas Janulionis TAR, filtracijos stovyklos Vilnius 
28. Augustas Mylė TAR, DP stovyklos Trakų rajonas 
   
29. Vytautas Žvaliauskas Partizanų rėmėjas, Dainavos apygardos Dzūkų 

rinktinės Margio būrio ryšininkas 
Alytaus r. 

30. Stasys Kaunietis  Partizanų rėmėjas, Algimanto apygardos būrio 
vado A. Velanio-Tigro bunkerio laikytojas 

Anykščių r. 

31. Valerija Kaunietienė Istorinių įvykių liudininkė Anykščių r. 
32. Antanas Šiaučiūnas 
“Berželis” 

Algimanto apygardos partizanas Anykščių r. 

33. Jonas Kadžionis Algimanto apygardos partizanas Anykščių r. 
34. Stasys Slučka Algimanto apygardos partizanas Anykščių r. 
35. Br. Krukonienė Istorinių įvykių liudininkė Prienų r. 
36. Jurgis Jurgelis Buvęs VSD vadovas, liudijęs apie galimus 

palaikų užkasimus 
Vilnius 

37. Kazimir Bavro  Istorinių įvykių liudininkas, pasakojęs apie 
galimus palaikų užkasimus 

Vilnius 

38. V. Prusevičienė Istorinių įvykių liudininkė (Klepočių tragedija) Prienų r. 
39. Angelė Raslanaitė - Vytauto apygardos ryšininkė, politinė kalinė Vilnius 
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Vardas, pavardė Statusas Filmavimo vieta 

Abaravičienė (Kazachstano lageriai) 
40. Birutė Antulytė Politinė kalinė (Tolimųjų Rytų – Nižne Amurkaja 

sr. lageriai) 
Vilnius 

41. Benediktas Budrys Tauro apygardos partizanas Molėtai 

ALBUMO „UŽ LAISVĘ IR TĖVYNĘ“ SUDARYMO DARBAI 

1. Fotografijų peržiūra ir atranka GAM fonduose: 
– pateiktos raštiškos pastabos dėl kai kurių fotografijų būklės ir neatidėliotino konservavimo; 
– atlikta papildoma fotografijų identifikacija ir identifikacijos klaidų atitaisymai. 

2. Fotografijų peržiūra, atranka ir identifikacija Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose: 
– Telšių “Alkos” muziejuje, Šiaulių “Aušros” muziejuje, Marijampolės “Tauro” muziejuje, 
Kauno “Tremties” muziejuje, Utenos kraštotyros muziejuje, Skuodo muziejuje, Palangos 
politinių kalinių ir tremtinių muziejuje, Obelių kraštotyros muziejuje; 
– Alfredo Jonušo (Telšiuose), Romo Kauniečio (Panevėžyje), Aldonos Vilutienės 
(Marijampolėje), Vytauto Dirmeikio (Kražiuose), Zitos Paulauskaitės (Plungėje), Leono 
Laurinsko (Tauragėje), Valdo Striužo (Švenčionyse), Jovito Jankausko (Vilniuje), Gintaro 
Vaičiūno (Anykščiuose), Andriaus Dručkaus (Obeliuose) privačiose kolekcijose; 
– Lietuvos ypatingajame archyve užsakyta ir peržiūrėta apie dešimt baudžiamųjų ir 
operatyvinių bylų, kuriose esančios fotografijos buvo atrinktos, perfotografuotos ir 
identifikuotos. 

3. Iš viso peržiūrėto fotografijų kiekio (apie 10–12 tūkst.) albumui galutinai atrinkta 244. 
4. Sudaryti visų albumui atrinktų fotografijų aprašai – iš viso 244 aprašai. 
5. Sudarytos trumpos visų fotografijose ir tekstuose figūruojančių asmenų biografijos – iš viso 
371 biografija. 

RENGINIAI, KURIUOSE DALYVAUTA ATSTOVAUJANT LGGRTC 
IR PARENGTA FILMUOTA BEI FOTOGRAFUOTA MEDŽIAGA (2004 M.) 

1. Alfonso Morkūno-Plieno žūties 55-ųjų metinių minėjimas. Sausio 10 d., Ukmergė. 
2. Iškilmingas Valstybės apdovanojimų įteikimas LRP Vasario 16-osios šventės proga. Vilnius. 
3. Konferencija, skirta Jono Žemaičio gimimo 95-osioms metinėms paminėti: “Jono Žemaičio 
asmenybė istorijoje ir laike”, Jurbarkas. 
4. Paroda Genocido aukų muziejuje: pirmas aukštas – fotografijų ir muziejinių eksponatų 
paroda, skirta kunigo Jono Augustausko atminimui. Rūsyje – dailininkės Marijos Teresės 
Rožanskaitės tapybos ir instaliacijų paroda. Parodos, skirtos 1949 m. kovo 25–28 d. masinių 
trėmimų “Priboj” (Bangų mūša) 55-osioms metinėms paminėti.  Vilnius, GAM, 2004 m. kovo 23 
d. 
5. LGGRTC parengtos ekspozicijos-skaityklos atidarymas Grūto parke. 2004 m. gegužės 1 d.  
6. Iškilmingas Valstybės apdovanojimų įteikimas LRP Partizanų dienos proga. Vilnius, 2004 m. 
gegužės 16d. Vilnius 
7. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos iškilmingas minėjimas. 
Vilnius, Daukanto aikštė, 2004 m. gegužės 16 d. 
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8. Birželio 14-osios – Vilties ir gedulo dienos renginiai. LGGRTC parodos “Karas po karo” 
atidarymas LRS ir iškilmingas minėjimas prie tremtinių paminklo šalia buvusių KGB rūmų. 
Vilnius, 2004 m. birželio 14 d. 
9. Žygio į Minaičius pradžia. Šiluva, 2004 m. birželio 28 d. 
10. Konferencija, skirta Lietuviškos spaudos draudimo šimtmečiui paminėti. Lenkija, Seinai, 
2004 m. rugsėjo 25–26 d. 
11. Kolumbariumo Tuskulėnuose pašventinimo iškilmės. Vilnius, 2004 m. lapkričio 2 d.  
12. Renginys iš ciklo “Trečiadienio vakarai KGB” – S. Kovaliovo teismą prisiminus. Vilnius, 
2004 m. lapkričio 3 d.  
13. Iškilmingas Valstybės apdovanojimų įteikimas lapkričio 23-iosios – Karių dienos proga 
Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Vilnius, 2004 m. lapkričio 23 d.  
14. Albumo “Už laisvę ir Tėvynę” pristatymas Vilniaus rotušėje. Vilnius, 2004 m. lapkričio 23d. 

PARENGTI  STRAIPSNIAI. BENDRADARBIAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA 

1. Straipsnis Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio bei Liūto rinktinės partizanų 
Alberto Guobužo, Alfonso Bivainio, Broniaus Bivainio, Vytauto Pakalnio, Napalio Valančiūno ir 
ryšininko Domo Siručio žūties 55-osioms metinėms paminėti. 
2. Straipsnis Vytauto Gužo-Kardo žūties 55-osioms metinėms paminėti. 
3. Informacija žurnalui “Genocidas ir rezistencija” apie tarptautinę moksleivių stovyklą 
Estijoje. Nuotraukų atranka. 
4. Albumo “Už laisvę ir Tėvynę” pristatymas per Lietuvos radiją. 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS LGGRTC  
PADALINIAIS IR PROGRAMOMIS 

1. Genocido ir rezistencijos tyrimų departamentas – filmuota konferencijos “Pilietinis 
pasipriešinimas ir saugumo struktūros okupacinio ir komunistinių režimų metais Lietuvoje ir 
Lenkijoje 1944–1956 m.” Kauno KTU ITPI perrašyta į DVD formatą, apipavidalinta, aprašyta ir 
perduota GRT. 
2. Bendradarbiauta rengiant atlasą “Lietuvos partizanų kovų ir žūties vietos”. 
3. Genocido aukų muziejus – į muziejaus fondus perduotos identifikuotos istorinės fotografijos, 
muziejiniai eksponatai. Aprašyti ir perduoti negatyvai, kontaktiniai atspaudai bei fotonuotraukos 
iš renginių, kuriuose dalyvavo LGGRTC darbuotojai. Identifikuotos jau GAM fonduose esančios 
istorinės fotonuotraukos. Bendradarbiavimas rengiant partizanų fotografijų albumą – GAM fondų 
peržiūra, nuotraukų atranka, identifikacija, raštiškos pastabos dėl nuotraukų būklės. 
4. Specialiųjų tyrimų skyrius – dalyvauta bendrose komandiruotėse vykdant palaikų paieškas bei 
filmuojant reabilitacijos prašančių partizanų parodymus. Vaizdo medžiaga sumontuota, perrašyta 
ir pateikta Aukščiausiajam Teismui. Perrašyta kita skyrių dominanti vaizdo medžiaga. 
5. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija – pasikeista informacija apie dominančius 
asmenis. 
6. Leidybos skyrius – atrinkta ir pateikta rezistentų ir kitos fotografijos, iliustruojančios 
LGGRTC leidinius. 
7. Memorialinis departamentas: 
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a) Programa “Pokario istorija jaunimui” – dalyvauta (kaip vyriausiasis vadovas) sukarintoje 
tarptautinėje moksleivių stovykloje Estijoje liepos 26–rugpjūčio 2 d. Parengtos 3 val. filmuotos 
medžiagos bei fotografuota medžiaga. Dalyvauta atidarant maršrutą Šiluva–Minaičiai, parengta 
filmuota ir fotografuota medžiaga. 
b) Programa “Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologiniai padariniai” – kartu su Evaldu 
Kazlausku pradėta rinkti filmuota medžiaga mokomajam filmui. 
c) Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvius rinkimo programa – 
programos vykdytojams pateikta juos dominanti komandiruočių metu surinkta medžiaga – 
politinių kalinių ir tremtinių rašytiniai prisiminimai ir fotografijos. 
d) Memorialinių vietovių ir jose pastatytų statinių programa – aprašytos ir perduotos 
paminklinių objektų fotografijos bei negatyvai. Vykta į bendras komandiruotes. 

Visi kreipęsi padalinių darbuotojai buvo aprūpinti juos dominančia filmuota, filmuota ir perrašyta 
bei topografine medžiaga. 

PROGRAMA „POKARIO ISTORIJA JAUNIMUI“ 

Darbo kryptys Atlikti darbai Darbo rezultatai 

Programos “Pokario 
istorija jaunimui” 
bendradarbiavimo ir 
rėmimo formų paieška 

– tarptautinių fondų ir 
bendradarbiavimo galimybių 
paieška 

– peržiūrėti internete esantys 
fondai, sudarytas jų sąrašas 

 – dalyvauta kasmetiniame 
režisierių pasitarime, vykusiame 
Lietuvos liaudies kultūros centre 
 

– buvo pristatyta programa 
“Pokario istorija jaunimui” 

 – sudarytas Šiaulių r. mokytojų, 
parengusių moksleivius 
konkursams, sąrašas 
 

– dalyvauta parodos “Karas po 
karo” atidaryme Šiauliuose spalio 
14 d.  

 
 – atsiliepta į Turkijos kvietimą 

dalyvauti tarptautinėje stovykloje 
– užpildyta paraiška dalyvauti 
tarptautinėje stovykloje Turkijoje 
dėl 6-ių besidominčių Lietuvos 
istorija studentų 
 

 – derinta galimybė būti partneriais 
Varėnos tradiciniame renginyje 
“Gimę SSRS” 
 

– susitikimas su Varėnos 
tradicinio renginio “Gimę SSRS” 
organizatoriais 

 – su Minaičių pagrindinės 
mokyklos direktoriumi suderinti 
bendradarbiavimo aspektai 
 

– parengta bendradarbiavimo 
sutartis su Minaičių pagrindine 
mokykla 

 – kontaktuota su įstaigos “Youth 
for understanding – Jaunimas už 

– informacija apie jų siūlomas 
programas persiųsta stovyklų 
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Darbo kryptys Atlikti darbai Darbo rezultatai 

supratimą” darbuotojais dalyviams 
 – bendradarbiavimo aspektai 

derinti su Lietuvių namų direktore 
 

– parengta bendradarbiavimo 
sutartis su Lietuvių namais 

Respublikinis 
moksleivių konkursas 
“Lietuvos kovų už 
laisvę, kariuomenės 
bei netekčių istorija” 

– gautų darbų (piešinių, rašinių ir 
renginio projektų) duomenys suvesti 
į duomenų bazę 

– 867 darbų duomenys suvesti į 
atskiras pagal konkurso dalis 
duomenų bazes, sudaryti darbų 
sąrašai 

 – sunumeruoti ir parengti 
vertinimui 499 piešiniai 
– Parengti vertinimo protokolai 
– Organizuoti vertinimo komisijų 
posėdžiai 
– Parengtos autorinės sutartys (12) 
ir darbų aprobavimo aktai 
 

– organizuotas darbų vertinimas 

 – piešiniai parengti eksponavimui: 
komponuoti ant kartono plokščių, 
parengti informaciniai užrašai prie 
kiekvieno piešinio 

– organizuota moksleivių piešinių 
paroda Vilniaus Karininkų 
ramovėje. 499 darbai apipavidalinti 
eksponavimui, iš jų – 39 atrinkti 
vertinimo komisijos kaip geriausi 
darbai 
 

 – parengtas apdovanojimų 
ceremonijos scenarijus, atrinktos 
ištraukos skaityti rašinių laureatams, 
apdovanojimų eiga suderinta su 
KAM atstovais 
 

– surengta konkurso nugalėtojų 
apdovanojimų ceremonija 2004 m. 
kovo 20 d. 

 – parengti, užrašyti ir sugrupuoti 
pagal švietimo skyrius laimėtojų bei 
dalyvių diplomai 
 

– parengti 839 diplomai visiems 
konkurso dalyviams 

 – parengtas konkurso aprašymas ir 
atrinktos nuotraukos internetiniam 
puslapiui 
 

– parengta informacija 
internetiniam puslapiui 

 – peržiūrėti įrėminti piešiniai, 
priklijuoti iš naujo, pakeisti suskilę 
rėmai 

– organizuota darbų paroda su 
tikslu perduoti Socialinių įstaigų 
priežiūros ir audito departamento 
prie SADM organizuojamam 
Pasaulio Lietuvių bendruomenių 
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suvažiavimui 
 

Mobili vasaros 
stovykla “Minaičiai 
2004” 

– parengtas stovyklos aprašymas 
nevisuomeninėms organizacijoms 
– Parengtos bendradarbiavimo 
sutartys 

– susitarta su keturiomis 
nevisuomeninėmis organizacijomis 
dėl dalyvavimo stovykloje, 
pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys 
 

 – parengti nuostatai – Patvirtinti mobilios stovyklos 
nuostatai 
 

 – parengti keturi maršrutai 
dalyviams ir keturi užduočių vokai 

 – suderinti klausimai su Minaičių 
mokyklos direktoriumi dėl dalyvių 
maitinimo, apgyvendinimo, vietinių 
gyventojų dalyvavimo, folklorinio 
ansamblio 
– parengtas renginio scenarijus 
 

– organizuota vakaronė, 
maitinimas Minaičių pagrindinėje 
mokykloje 

 – parengti tekstai nugalėtojų 
diplomams, dalyvių sertifikatams ir 
liudininkų padėkoms 
 

– parengti diplomai nugalėtojams 
(10), sertifikatai dalyviams (26), 
padėkos liudininkams (8) 

Tarptautinė vasaros 
stovykla “Vyčio 
apygarda” 

– atsižvelgiant į skautų 
pasiūlymus, suderinta stovyklos 
programa 

– parengta stovyklos programa su 
Lietuvos skautų sąjungos Pilies 
tunto atstovais 
 

 – tartasi dėl finansavimo su 
Švietimo kaitos fondu 

– užpildyta ir pateikta paraiška 
Švietimo kaitos fondui (Fondas 
skyrė lėšų stovyklai )  

 – dalyviai telefonu pakviesti į 
stovyklą 
– parengtas ir dalyviams 
išsiuntinėtas reikalingų daiktų 
sąrašas  
– sutarta su Estijos “Krooni klubi” 
vadovu dėl estų dalyvavimo 
– pakviestos Kaliningrado 
jaunimo organizacijos dalyvauti 
stovykloje  
 

– stovykloje dalyvavo 44 dalyviai: 
35 lietuviai (5 Lenkijos lietuviai), 5 
estai, 4 rusai 

 – pagal dalyvių sąrašą parengti – savivaldybės apmokėjo 14 
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raštai savivaldybėms 
 

moksleivių maitinimą  

 – parengti trijų rūšių lipdukai – 
logotipai 
– atlikta paieška ir įsigytos 
gertuvės 
– susitarta su leidykla parengti 
dainynus  
 

– stovyklos dalyviams įteikti 
dainynai, lipdukai, gertuvės 
– leidykloje užsakyti dainynai 

 – maisto produktų užsakymas ir 
parvežimas į stovyklavietę kasdien 
 

– organizuotas maitinimas tiekiant 
maisto produktus iš “Rimi” 
prekybos centro 

 – pasirengta pristatyti LGGRTC 
veiklą, Vyčio apygardos istoriją 

– stovyklos dalyviams pristatyta 
LGGRTC veikla, genocido sąvoka, 
Lietuvos pokario istorija 
 

 – parengta finansinė ir dalykinė 
ataskaitos Švietimo kaitos fondui 
 

– pateikta ataskaita Švietimo 
kaitos fondui 

Tarptautinis 
moksleivių konkursas 
“Lietuvos kovų už 
laisvę,kariuomenės bei 
netekčių istorija” 

– parengtos konkurso temos 
– organizuota plakato gamintojų 
atranka 
– parengtas plakato projektas 
– kontaktuota su KAM leidybos 
skyriumi, dizainere, plakato 
leidėjais 
– organizuota darbo grupė 
plakatui sukurti 
 

– parengti 2004/2005 m.m. 
tarptautinio konkurso nuostatai, 
reklaminis plakatas 

 – organizuoti susitikimai su 
konkurso organizatoriais 
– parengtos bendradarbiavimo 
sutartys 

– pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys su Švietimo kaitos fondu ir 
Socialinių įstaigų priežiūros ir 
audito departamentu prie SADM 
 

 – plakatai perduoti Švietimo 
aprūpinimo centrui  
– Parengta sutartis 
 

– nuostatai ir plakatai išplatinti 
per Švietimo aprūpinimo centrą 

 – parašyti raštai dėl paramos 
konkurso apdovanojimams: “Tyto 
albai”, “Toks”, “Linavai”, “Turizmo 
tinklui”, “Coca-cola HBC Lietuva”, 
“Javinei”, “Vilniaus duonai plius”, 

– gautos 24 knygos iš “Tyto 
albos” apdovanojimų renginiui 
– susitarta su “Toks”, Joniškio, 
Rokiškio, Švenčionių, Tauragės 
autobusų stotimis dėl nemokamo 
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“Vilniaus pergalei”, Lietuvos rajonų 
autobusų parkams, ”Mcdonalds 
restaurants” 
– parengti ir išsiųsti 8 paklausimai 
užsienio fondams dėl galimybės 
skirti lėšų konkursui 

moksleivių atvežimo į renginį 
 
 
 
 
 
 
– gauti 3 neigiami atsakymai 
 

 – sudarytas konkurso biudžetas ir 
suderintas su konkurso 
organizatoriais  
 

– parengtas konkurso biudžetas, 
suderintas su partneriais 

 – atsakinėta į moksleivių ir 
švietimo skyrių darbuotojų 
klausimus apie konkurso eigą 
 

– teiktos konsultacijos telefonu ir 
el. paštu dėl konkurso nuostatų 

Tarptautinis jaunimo 
seminaras-stovykla 
“Antrojo pasaulinio 
karo palikimas 
Europos valstybių 
pasaulėjautoje” 

– susitikimas su “Amicus amico” 
atstovais 
– parengtas seminaro- stovyklos 
aprašymas 
– galimų rėmėjų paieška 

– parengtas projekto aprašymas ir 
sąmata 
– numatyti galimi rėmėjai 

Programos “Facing 
history and ourselves” 
seminaras 
 

– dalyvauta pristatomajame 
programos seminare 

– liepos 31–rugpjūčio 2 d. 
dalyvauta seminare, atstovautas 
LGGRTC 

Lankstukai, 
kalendoriai 
atmintinoms datoms 

– surinkta informacija, 
koordinuota lankstuko leidyba 

– parengtas lankstukas A. Yliaus 
95-osioms gimimo metinėms 
paminėti 

 –  – parengtas kalendorius 
J. Krikščiūno-Rimvydo 55-osioms 
žuvimo metinėms 

 – užsakyta pateikti atvirukų 
pavyzdžius leidybos firmoje 
– parengtas angliškas sveikinimo 
tekstas nelietuviškoms įstaigoms 
 

– kalėdinių atvirukų pavyzdžių 
užsakymas, užrašyti vokai, 
parengtas angliškas sveikinimas  

Internetinio puslapio 
www.genocid.lt 
redkolegija 

– dalyvauta posėdžiuose 
– domėtasi dėl internetinio 
puslapio sukūrimo  
 

– organizuotas užklausimas dėl 
internetinio puslapio sukūrimo 

Kita – pagalba renginio metu – dalyvauta LGGRTC albumo “Už 

http://www.genocid.lt/
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tėvynę ir laisvę” pristatyme 

PROGRAMA 
„POLITINIŲ REPRESIJŲ PSICHOLOGINIAI PADARINIAI NUKENTĖJUSIŲJŲ ŠEIMOMS“ 

Darbo kryptys Darbo rezultatai Pastabos 

Afganistano karo 
veteranų tyrimas. 
 

– išanalizuoti ir apibendrinti 150-ties 
Afganistano karo veteranų duomenys 
 

– duomenys suvesti į kompiuterinę 
duomenų bazę (V. Lukšys) 

 – parengtas mokslinis straipsnis 
“Traumuojantis patyrimas, 
potrauminio streso sindromas ir 
Lietuvos vyrų adaptacija po 17 metų 
karinės tarnybos Afganistane ir TSRS“ 
 

– straipsnis parengtas lietuvių ir 
anglų kalbomis 
– (V. Domanskaitė-Gota) 

 – atlikti pirmieji reprezentatyvaus 
tyrimo metodikų adaptacijai tolesni 
etapai: 

1. Suvesti ir apdoroti 35 
tiriamųjų pakartotinio testavimo 
rezultatai 
2. Statistiškai palyginti 
pakartotinių testavimų rezultatai 

 

–   parašyta atlikto darbo ataskaita 
(V. Domanskaitė-Gota) 

 – atlikti reprezentatyvaus tyrimo 
metodikų adaptacijai etapai: 

1. Sudaryta tiriamųjų atrinkimo ir 
apklausimo strategija. 
2. Apklausti 35 tiriamieji 
pakartotinam testavimui su 
savaitės intervalu. 
3. Suvesti ir apdoroti pirminiai 
duomenys. 
4. Apklausta papildomai 
tiriamųjų reprezentatyvumo 
kriterijui metodikų adaptacijai 
įgyvendinti. 
5. Apklausti papildomai 37 
tiriamieji pakartotiniu testavimu 
su savaitės intervalu. 
6. Suvesti apklausos duomenys. 
7. Surinkta medžiaga praktinio 

– parašyta atlikto darbo ataskaita 
„Reprezentatyvios tiriamųjų grupės 
(N=35) atlikus pakartotinį testavimą 
su savaitės intervalu potrauminės 
simptomatikos ir PTSS palyginimas“ 
 (V. Domanskaitė-Gota) 
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pagalbos modelio sukūrimui. 
 

Nuo sovietų ir nacių 
okupacijų 
nukentėjusiųjų 
tyrimas. 

– remiantis domenų baze 
“Nukentėjusiųjų nuo politinių 
represijų asmenų klinikiniai ir 
psichologiniai ypatumai, jų kiekybinė 
ir kokybinė analizė“, parengta spaudai 
psichotraumatologinių tekstų 
straipsnių monografijai “Sunkių 
traumų psichologija: politinių represijų 
padariniai” , pateikti išanalizuoti 
duomenys ir jų apibendrinimas 
 

(D. Gailienė) 
 

 – atlikta: 
1. Psichodiagnostinių 
psichotraumatologijos praktinio 
diagnozavimo metodikų 
adaptavimo pirmas etapas: 
metodikų atranka, vertimas iš 
anglų kalbos, numatomo tyrimo 
plano sudarymas. 
2. Nukentėjusių nuo sovietinių 
represijų politinių kalinių 
psichologinių ypatumų kiekybinė 
bei kokybinė analizė. 
3. Atlikta reikšmingiausių įveikos 
būdų analizė, ištiriant apsauginius 
psichologinius viktimizacijos 
veiksnius pirmojoje kartoje. 
4. Išskirti požymiai būdingi 
represuotų asmenų psichologinei 
būsenai ir statistiškai reikšmingai 
koreliuojantys su represijų 
patirtimi. 

 

– parašyta atliktų darbų ataskaita 
“Praktinių viktimizacijos įvertinimo 
metodikų standartizavimas. Duomenų 
rinkimas bei pradinė analizė” 
(E. Kazlauskas) 

 – mokomojo filmo apie sovietinių 
represijų psichologinius padarinius 
rengimas: 

1. 

2. 

Praktinio diagnozavimo 
metodikų rengimas. 

Represijų psichologinio 
poveikio antrai kartai tyrimo 
planavimas. 

–  parašytas mokomojo filmo 
“Sovietinių represijų psichologiniai 
padariniai” aprašas 
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3. Veiksnių darančių įtaką 
politinių represijų poveikiui 
viktimizacijai politinių kalinių 
grupėje analizė 

PROGRAMA„TREMTIES IR KALINIMO VIETOS“ 

TREMTIES VIETOS 

Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 

Atsiminimų rinkimo 
organizavimas 

– organizuotas atsiminimų rinkimas 
Telšiuose ir Klaipėdoje tarp dar 
neapklaustų buvusių kalinių ir tremtinių 
per mokyklas 

– užregistruota apie 270 
atsiminimų 

 – bendrauta su buvusiais tremtiniais, 
kaliniais bei jų artimaisiais asmeniškai ir 
telefonu: apie 90 kartų skambinta į 
įvairius Lietuvos miestus ir rajonus; apie 
100 kartų atsakinėta telefonu į klausimus, 
teikta įvairi informacija, daryti garso 
įrašai 
 

– apsilankė apie 70 asmenų  
– dovanota apie 10 knygų, daug 
atsiminimų, nuotraukų, piešinių, 
planų, žemėlapių, tremties metų 
relikvijų, buityje naudotų daiktų, 
rankdarbių ir t. t.  
– eksponatai perduoti į GAM  
 

 – išsiųsta paštu anketos ir klausimynai 
su lydraščiais nedalyvavusiems 
Programoje tremtiniams 
 

– išsiųsta klausimynai ir anketos 
36 asmenims 

 – išsiųsta papildomi klausimai 
buvusiems tremtiniams į Panevėžio, 
Šiaulių apskritis ir kitus Lietuvos rajonus 
 

– išsiųsta 1430 laiškų, atliktos 
rankraščių kopijos 

 – 2004-02-24 vykta į komandiruotę į 
Panevėžį ir Panevėžio r. Žadeikių k. pas 
buvusius tremtinius Marijoną - Balsienę 
ir Janiselių šeimą 
 

– gauta informacija apie tremties 
vietą, V. Janiselio nupieštas 
tremties vietos – paveikslas, daug 
nuotraukų, padarytas garso įrašas, 
dalyvauta filmuojant pokalbį  

 
Gaunamos 
medžiagos 
tvarkymas 

– gauti atsakymai iš Klaipėdos ir 
Panevėžio apskričių miestų bei rajonų 
(dalis iš įvairių Lietuvos vietovių) 
 

– 570 atsakymų sujungta su 
rankraščiais, nustatytos tremties 
vietos, rankraščiai išskirstyti pagal 
tremties vietas, suteikti atsakymų 
kodai 
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 – baigti skirstyti Panevėžio ir Šiaulių 
apskričių rajonų ir miestų buvusių 
tremtinių atsiminimų rankraščiai  
Iš gaunamų rankraščių: 

1) atrinkti įdomesni atsiminimai iš 
Altajaus kr., Buriatijos, Irkutsko sr., 
Jakutijos, Krasnojarsko kr., Tomsko 
sr., fotoalbumai, kūryba;  
2) surinkti ir apibendrinti duomenys 
apie tremtyje buvusius kunigus; 
3) tvarkytas, pildytas ir koreguotas 
Krasnojarsko kr. Partizanskij r. 
tremtinių sąrašas. 

– suklasifikuota 1550 rankraščių 
– iš viso (su atsakymais) 
sutvarkyta 2120 rankraščių.  

1) sudarytas 122 autorių 
bibliografinis sąrašas;  
2) sudarytas 62 asmenų 
sąrašas. 
3) patikslintas ir papildytas 
775 asmenų sąrašas 

Papildomų klausimų 
rašymas 
neinformatyviems 
rankraščiams 

 

– papildomų klausimų rašymui atrinkti 
rankraščiai gauti iš Panevėžio ir Šiaulių 
apskričių miestų ir rajonų 
 

– atrinkta apie 1600 rankraščių 
 

 – surašyti papildomi klausimai 
neinformatyviems rankraščiams (darbus 
atliko 6 darbuotojai). Išsiųsta į Šiaulių, 
Klaipėdos, Kupiškio, Biržų, Pasvalio, 
Panevėžio, Rokiškio, Vilkaviškio ir kt. 
rajonus 
 

– surašyti ir išsiųsti papildomi 
klausimai 1430 rankraščiams. 
Gauta duomenų apie 70 dar 
neaprašytų tremties vietų  
 

 – patikrinta rankraščiams surašytų 
papildomų klausimų kokybė (tikrinti V. 
Dubonienės, E. Teišerskienės, 
D. Narušienės, G. Raudonytės darbai) 
 

– patikrinta apie 240 darbų 
 

 – darbuotojai apmokyti tirti rankraščius 
ir rašyti papildomus klausimus 
 

– apmokyti 3 žmonės 

Informacijos 
sklaida, 
konsultacijos 

– parašytos dvi informacinės žinutės į 
“Tremtinį” 

– 2 pranešimai 

 – priimti praktikai 6 VU Istorijos 
fakulteto studentai. 

1. 
2. 

3. 1. 
2. 

Atliktas darbas su žemėlapiais: 
Kompiuterizuotas Altajaus krašto 

tremties vietų pavadinimų sąrašas.  
Sutvarkytos studentų praktikos 

ataskaitos 

– priimti studentai 
supažindinti su programos 
medžiaga, aiškintos 
užduotys, tikrinti  
jų atliekami darbai 

Sutvarkyti 4 žemėlapiai. 
Kompiuterizuotas sąrašas 



 64

Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 

 (studentai). 
– parašyti raštai 

 – konsultuoti darbuotojai dėl bylų 
inventorizacijos 
 

 

 – su programuotoju Dariumi 
Leonavičiumi aptarta kuriama duomenų 
kompiuterizavimo programa 

– stebėtas kuriamos programos 
koncepcijos įgyvendinimas, teikti 
pasiūlymai 
 

Neplaninis darbas – į laikiklius įtvirtinti žemėlapiai 
nuolatiniam naudojimui (kartu su 
B. Panumiene) 
 

– 30 žemėlapių  
 

 – kopijuoti ir spausdinti dokumentai, 
laiškai, atsiminimai, atskirų tremties vietų 
planai, anketos, neinformatyvūs 
aprašymai, klausimynai ir kt.  
 

– padaryta apie 3500 kopijų 

 – kompiuterizuota Buriatijos tremties 
vietų rankraščių suvestinė 
 

– sudarytas 110 lapų turinys, 
sudarytas sąrašas “Darbai 
tremtyje”  

Dalyvauta 
renginiuose 

– 2004-03-18 išklausytas seminaras 
apie problemas iškylančias teisininkams 
patraukiant baudžiamojon atsakomybėn 
buvusius sovietinius agentus smogikus 
 

 

 – 2004-06-12 dalyvauta lapteviečių 
draugijos susirinkime Rumšiškėse  
 

 

 – 2004-06-14 dalyvauta Gedulo ir 
Vilties dienos renginiuose 
 

 
 

 – 2004-06-17 dalyvauta LGGRTC ir 
LAD valdymo ir metodikos tarybos 
ekspertų komisijos posėdyje, svarstyta 
Gen. prokuratūros ir rajoninių 
prokuratūrų dokumentai 
 

 

 – 2004-11-23 dalyvauta albumo “Už 
Laisvę ir Tėvynę” pristatyme 

 

 
KALINIMO VIETOS 
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Darbas su rankraščiais – peržiūrėta 968 rankraščiai gauti iš Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų 
ir apskrities rajonų 
 

Papildomų klausimų 
rašymas ir siuntimas 
respondentams 

– papildomi klausimai surašyti 519 rankraščių; į Šiaulių miestą išsiųsti 
146 papildomų klausimų komplektai. Gauti 44 atsakymai suregistruoti, 
sujungti su rankraščiais, išdėlioti į aplankus 
– atrinkti ir peržiūrėti Kengyro sukilime dalyvavusių lietuvių 
rankraščiai 
– surašyti ir išsiųsti 108 papildomų klausimų komplektai 
– gauti 42 atsakymai (iš jų 23 – pakankamai informatyvūs) išanalizuoti, 
sukomplektuoti į atskiras bylas 
– suteikta informacija apie papildomų klausimų rašymo metodiką, 
parengta pagalbinė medžiaga 
– atrinkta, peržiūrėta ir koreguota 591 papildomų klausimų komplektas 
(D. Diržys) 
 

Darbas su nuotraukomis – peržiūrėtos, atrinktos ir suregistruotos 412 nuotraukos (115 pateikėjų) 
iš Kauno miesto ir apskrities rajonų, Vilniaus miesto ir apskrities rajonų 
 

Duomenų apie sovietinius 
lagerius paieška  
 

– renkama, registruojama ir analizuojama mokslinė, publicistinė ir 
memuarinė literatūra, žemėlapiai, schemos, dokumentų rinkiniai ir kt. 
 

Tremties ir kalinimo vietų 
(TKV) žemėlapio 
redagavimas 
 

– atrinkti papildomam įvedimui 102 lietuvių kalinimo vietų 
pavadinimai, suredaguoti ir su kalbininkais suderinti vietovardžiai, 
sutartinių ženklų lentelės tekstas, žemėlapio spalvinė gama 

Darbas su praktiką 
atlikusiais studentais (2 
žm.) 

– peržiūrėti iš Vilniaus ir Kauno apskrities rajonų gauti rankraščiai, 
nustatytos kalinimo vietos, sudaryti sąrašai; išrašytos registracinės 
kortelės rankraščiams su nuotraukomis; padarytos reikiamų straipsnių 
kopijos 
 

Rankraščių inventorizacija 
dėl žalos, patirtos kalinimo 
vietose, kompensavimo 
 

– atliekama kalinimo vietų rankraščių inventorizacija, suregistruoti 304 
rankraščiai perduoti tolesniam nagrinėjimui dėl žalos, patirtos kalinimo 
vietose, kompensavimo 

Parengta – istorinė pažyma apie Kengyro lagerį ir 1954 m. gegužės 16 d.–birželio 
24 d. sukilimą  
– lankstukas apie partizanų vadą, LLKS Tarybos narį Aleksandrą 
Grybiną-Faustą, skirtas 55-osioms žuvimo metinėms 
– straipsniai bei žinutės žurnalui “Genocidas ir rezistencija” ir leidiniui 
“Tremtinys” apie Kengyro sukilimo 50-mečio minėjimą ir tarptautinę 
konferenciją Maskvoje 
– mokslinis straipsnis “Politinių kalinių bendruomenės susiformavimas 
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ir pasipriešinimas GULAG’o ypatingojo režimo lageriuose”, išspausdintas 
žurnale “Genocidas ir rezistencija”  

Dalyvauta 
 
 

renginiuose ir išvykose: 
– Ozerlago lageriuose kalėjusių politinių kalinių susitikime ir nuotraukų 
albumo pristatyme Vilniuje (05–22) 
– Norilsko “Vyčių” organizacijos narių ir sukilimo dalyvių suvažiavime 
Kaune (05–29)  
– Kengyro sukilimo dalyvių suvažiavime Kaune (06–19) 
– Memorialinio departamento organizuotoje vaikų vasaros stovykloje 
Minaičiuose, Radviliškio r. (07–01–03) 
tarptautinėse konferencijose ir seminaruose:  
– seminare apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus (09 17) 
– “Kengyro sukilimas 1954–05–16 – 06–24 ir jo reikšmė” (Maskva, 10–
18–22)  
 

Vyko susirašinėjimas – su tarptautinėmis istorikų organizacijomis, Lietuvos visuomeninėmis, 
politinių kalinių ir tremtinių organizacijomis ir pavieniais asmenimis 
(paprastuoju ir elektroniniu paštu)  

Bendravimas su politiniais 
kaliniais 

– atvykusių interesantų priėmimas darbo vietoje, pokalbiai, 
konsultacijos telefonu  

 
DARBAS SU NUOTRAUKOMIS 

Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 

Gautos nuotraukos  – nuotraukos suregistruotos, 
atrinktos fotografuotinos (palyginus 
su fototekoje sukaupta medžiaga), 
pagal reikalavimus sutvarkytos 
dovanojamos 
 

– iš viso sutvarkyta 3213 nuotraukų: 
1492 parengtos perfotografuoti, 
407  nefotografuotinos, 

1314 dovanotų 
 

Nuotraukų kopijos 
(gautos iš pateikėjų) 
 

– atrinktos gautos nuotraukų kopijos 
ir kreiptasi dėl originalų 
 

– išsiųsti laiškai su prašymais 68 
– pateikėjams (iš jų 6 – reg. paštu su 
grąžinamomis nuotraukomis)  

Papildomi klausimai 
dėl nuotraukų metrikos 

– klausimai rašyti asmenims, 
pateikusiems nuotraukas, dėl: 
– neaiškios fotografavimo vietos 
– fotografavimo metų 
– nufotografuotų asmenų  
– nuotraukoje užfiksuotų įvykių 
 

– išsiųsti 393 laiškai su klausimais 
dėl 1741 nuotraukos metrikos (195 
paštu ir 198 laiškai kartu su 
grąžinamomis nuotraukomis) 
– iš jų 164 įvairūs laiškai 
– 47 pateikėjams skambinta telefonu 
 

Atsakymai į klausimus 
dėl nuotraukų 

– gauti atsakymai surašomi prie 
nuotraukų kopijų metrikos  
 

– gauti 292 laiškai. Patikslinta 1634 
nuotraukų metrika. Atsakė 50,77 
proc. pateikėjų, kuriems 2004 metais 
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klausimai siųsti paštu ir 66,16 proc. – 
reg. paštu 
 

Dovanotų nuotraukų 
skenavimas 
 

– iš fototekos atrinktos dovanotos 
nuotraukos (originalios ir geros 
kokybės), sukomplektuotos po 200, 
sunumeruotos, sudaryti sąrašai pagal 
suteiktus numerius, tremties vietas, 
AKC kodus ir pateikėjų 
 

– parengta ir atiduota skenavimui 
2600 nuotraukų, 2400 po skenavimo 
grąžinta į fototeką 
 
 
 

Nuotraukų grąžinimas 
pateikėjams 
 

– nuotraukos grąžintos 293 
pateikėjams –272 reg. paštu ir 21 
asmeniškai 
 

– grąžintos 1778 nuotraukos 

Pateikëjų kartotekos 
tvarkymas 

– apskaita: gautų nuotraukų skaičius, 
perfotografavimas, suteikti numeriai, 
siunčiami ir gauti laiškai, surašyti 
klausimai, atsakymai ir datos 
fiksuoti pateikėjų kortelėse 
 

 

Kompiuterinės 
nuotraukų bazės 
tvarkymas 

– sukurta kompiuterinė 
perfotografuotų nuotraukų bazė. 
Nuotraukos suskirstytos po 200 
vienetų ir surašytos į atskirus laukus 
 

– į bazę įtrauktos 5177 
perfotografuotos ir 2600 dovanuotos 
skenuotos JPEG formato nuotraukos  

Kompiuterinės 
programos bazės 
kūrimas 

– su programos autorium aptartas 
duomenų – vietovių medžio, 
nuotraukų kaupimo ir jų aprašymų, 
sąrašų ir pačių atsiminimų – 
įtraukimas į programos sistemą. 
Struktūriškai suformuoti šios 
informacijos analizės ir paieškos 
aspektai 
– sukurtas transkribuotas SSSR 
tremties vietų sąrašas 
– sutvarkyta VRM bazė 
transkribuojant ir suderinant su 
SSRS tremties vietų sąrašu 
 

 
 
 
 
 
 
 
– 1571 SSRS tremties vieta 
 
– 113 053 eilučių VRM bazė. VRM 
bazėje įterpta ir užpildyta papildoma 
– respublikos – grafa 
 

Eksponatai GAM 
 
 

– sudarytas pateikėjų ir eksponatų 
sąrašas  
 

– GAM perduoti 106 eksponatai, 
gauti iš 61 pateikėjo 

Komandiruotės – 2004–02–24 komandiruotė į – iš M. Balsienės gautas dainų 
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 Panevėžį pas M. Balsienę ir į 
Pasvalio r. Žadeikių k. pas 
V. Janiselį 

sąsiuvinis 
– pas V. Janiselį įrašytos 2 
garsajuostės atsiminimų apie tremtį ir 
nuotraukas. garsajuostės iššifruotos. 
Gauta informacija apie išgelbėtą 
žydaitę išsiųsta S. Alperavičiui 
 

Dalyvavimas 
neplaniniuose darbuose 
 

– gautų rankraščių bylų 
suinventorimas 
– padarytos visų vietovių 
pavadinimų suvestinės pagal visų 
darbuotojų inventorizacijos sąrašus 
 
– parašyta žinutė į “Tremtinį” (kartu 
su E. Stulgiene). 
 

– Suinventorintos 7 bylos 
 
– gauta: Altajaus kr. 130 vietovių, 
Buriatijos – 53, Jakutijos – 47, 
Kazachstano – 19 
 
 
2004–12–15 

 – parinktos nuotraukos 2004-05-01 
Anykščiuose atidarytai parodai 
 
– pagal pateiktus nuotraukų 
numerius ar vietoves atrenkamos 
nuotraukos įvairiems GAM 
poreikiams 
 

– 16 vienetų. 
 
 
– nuolat 

 – sutvarkyti turimi žemėlapiai ir 
pasiskolinta papildomai 

– iš privačių asmenų pasiskolinta 
apie 20 žemėlapių, į stendo rėmus 
sudėta apie 43 įvairaus dydžio 
žemėlapiai  

 
 
ATSIMINIMŲ RINKIMO APIE TREMTIES IR KALINIMO VIETAS, 
LAISVĖS KOVŲ DALYVIUS REGISTRAVIMAS 

Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 

Tremties vietų analizė: 
papildomi klausimai 
respondentų 
rankraščiams dėl 
tremties vietos 
tikslinimo 

– informacijos tikslinimas apie 
tremties vietas, kurių nėra 
pavadinimo ir ištrėmimo datos 

– išsiųsta papildomų klausimų 
rankraščių pareiškėjams 353 vnt. 
(V. Dubonienė). 
– išsiųsta papildomų klausimų 
rankraščių pareiškėjams 415 vnt. 
(G. Raudonytė). 
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 – nurodytų tremties vietų pavadinimų 
analizavimas ir tikslinimas 
žemėlapiuose bei atlasuose 
 

– identifikuotos 424 tremties 
vietos (V. Dubonienė). 
– identifikuotos 562 tremties 
vietos (G. Raudonytė) 

 – netiksliai nurodytų tremties vietų 
paieška žemėlapyje, orientuojantis 
pagal selsovietus, rajonus bei 
aplinkines gyvenvietes 
 

– išanalizuotos 424 tremties 
vietos (V. Dubonienė). 
– išanalizuotos 562 tremties 
vietos (G. Raudonytė) 

 – rankraščių kopijų atšvietimas 
pareiškėjams, kad jie patikslintų 
paminėtų tremiamų šeimų ir jų 
šeimos narių rekvizitus 
 

– padarytos 229 kopijos 
(V. Dubonienė) 

 – parengti raštai su papildomais 
klausimais, jų aprobavimas ir visos 
šios parengtos korespondencijos 
išsiuntimas 

– išsiųsta papildomi klausimai 
rankraščiams 353 vnt. 
(V. Dubonienė). 
– išsiųsta papildomi klausimai 
rankraščiams 415 vnt. 
(G. Raudonytė). 
 

Atsiminimų rankraščių 
registravimas 
kompiuteryje 

– asmens anketų 
– tremties vietų  
– lagerių 
– nusikaltimų žmoniškumui 
– atmintinų vietų Lietuvoje 

– 844 vnt. 
– 298 vnt. 
– 44 vnt. 
– 343 vnt. 
– 30 vnt. 
– iš viso įregistruota anketų ir 
atsiminimų 1559 vnt. 
(V. Dubonienė) 
 

Bylų inventorizavimas – Buriatijos tremties vietos 
 
– Altajaus kr. ir Jakutijos tremties 
vietos 
 
– Komijos tremties vietos 

– identifikuotos 104 tremties 
vietos iš 57 rankraščių 
– identifikuotos 309 tremties 
vietos iš 124 rankraščių 
– identifikuotos 249 tremties 
vietos iš 138 rankraščių  
      (G. Raudonytė) 

 
REGISTRAVIMAS 

Apskritys, rajonai Asmens 
anketa 

Tremties 
vietos 

Lageriai 
Nusikaltimai 
žmoniškumui 

Atmintinos vietos 
Lietuvoje 

Vilniaus apskritis      
Vilniaus m. ir r. 560 326 53 349 50 
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Apskritys, rajonai Asmens 
anketa 

Tremties 
vietos 

Lageriai 
Nusikaltimai 
žmoniškumui 

Atmintinos vietos 
Lietuvoje 

Švenčionių r. 1 2    
Širvintų r. 3     
Trakų r. 16 3    
Ukmergės r. 
 

17 3  3  

Kauno apskritis      
Kauno m. 329 42 16 68 16 
Kauno r. 37 4 4 9  
Kaišiadorių r. 3 1  2 1 
Kėdainių r. 3 1    
Jonavos r. 16 3  1  
Raseinių r. 3 1    
Prienų r. 
 

5 1    

Šiaulių apskritis      
Šiaulių m. 5 5   1 
Šiaulių r.  2    
Pakruojo r. 3 1  1 1 
Akmenės r.  1    
Kelmės r. 4 4  1 1 
Radviliškio r. 12 2    
Joniškio r. 
 

2     

Klaipėdos apskritis      
Klaipėdos m. 195 119 10 129 9 
Palanga  1 3   
Šilutės r. 7 2  3  
Klaipėdos r. 2 1    
Kretingos r. 
 

1 1    

Tauragės apskritis      
Jurbarko r. 5   1  
Šilalės r. 7     
Tauragės r. 
 

3     

Alytaus apskritis      
Varėnos r. 6  1 3  
Alytaus r. 15 1  4  
Lazdijų r. 14 1  3  
Druskininkų m. 
 

7 3  3  

Marijampolės apskritis      
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Apskritys, rajonai Asmens 
anketa 

Tremties 
vietos 

Lageriai 
Nusikaltimai 
žmoniškumui 

Atmintinos vietos 
Lietuvoje 

Marijampolės r. 28 16 1 5 2 
Šakių r. 5 1    
Vilkaviškio r. 
 

17 4 1 4  

Panevėžio apskritis      
Panevėžio m. 15 5 2 2  
Biržų r. 4  2 5  
Panevėžio r. 8 2 1   
Kupiškio r. 1 1    
Rokiškio r. 3 14 1 1 1 
Pasvalio r. 
 

4     

Telšių aps.      
Telšių r. 56 30 2 38  
Mažeikių r. 1 4    
Plungės r. 
 

31 13  5  

Utenos aps.      
Anykščių r. 4 3  52  
Zarasų r. 3 4  4  
Molėtų r. 13   4  
Utenos r. 4 4 3 3  
Ignalinos r. 
 

5 4    

Sibiras 
 

50 2    

Užsienis 
 

22 1    

XX (be adreso)  12    
Iš viso: 1555 652 100 704 82 

 
Iš viso kompiuteryje registruoti 3093 anketų ir atsiminimų rankraščiai. 
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3 PRIEDAS
 
 

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1. Parengti I ir II aukštų ekspozicijų meninio-techninio sprendimo projektai. 
2. Atlikti remonto darbai I–II aukšte. 
3. Įrengta 50 vietų konferencijoms ir edukacinei veiklai skirta patalpa. 
4. Parengta Tuskulėnų rimties parko muziejaus koncepcija. 
5. Įrengtos eksponatų saugyklos muziejaus II aukšte (tekstilės, metalo gaminių ir organinės 
medžiagos saugojimui). 
6. Pervežti Tuskulėnų aukų palaikai iš muziejaus į Tuskulėnų memorialo kolumbariumą. 
7. Priimti du VU Istorijos fakulteto studentai gamybinei praktikai atlikti. 

RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMAS, TYRIMAS, APSKAITA IR APSAUGA 

1. Per metus rinkiniai papildyti 2290 vnt. muziejinių vertybių, iš jų 387 vnt. – pagrindinio, 1903 
vnt. – pagalbinio fondo. Pagal rinkinius: 

– ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo (P) – 71 vnt.  
– tremties (T) – 281 vnt.  
– neginkluotos rezistencijos (R) – 21 vnt.  
– represinių institucijų veiklos (K) – 30 vnt. 
– Nepriklausomos Lietuvos istorijos – 4 vnt. 
– negatyvų pagrindinis – 8 vnt. 
– daiktų – 75 vnt. 
– negatyvų pagalbinis (Ng) – 1800 vnt.  

2. Į pirminės apskaitos knygą (GEK) įrašyta 2740 eksponatų (iš jų 499 – į rankraštinę knygą, 
2241 – į kompiuterinę apskaitos programą). 
3. Iš viso suinventorinta (rankraštinėje knygoje) – 2541 eksponatas, iš jų 2537 – pagrindinio, 4 – 
pagalbinio fondo. 
4. Į kompiuterinę apskaitą įrašyti 3033 eksponatai. Iš jų pagrindinio fondo − 2770, pagalbinio − 
263 eksponatai. 
5. Į kompiuterinę apskaitos programą įtraukta 84 vnt. moksliniam archyvui priskirtos medžiagos. 
6. Restauruoti 35, konservuoti – 70, chemiškai valyti – 12 eksponatų. 
7. Nuskenuota į kompiuterinę duomenų bazę 1213 vnt. nuotraukų ir negatyvų. Iš jų: GAM 
duomenų bazei −162, MD programai “Tremties ir kalinimo vietos” −1961. 
8. Nuskenuota LGGRTC, visuomeninių organizacijų, privačių asmenų užsakymu, muziejaus 
reikalams − 1093 eksponatų. 
9. Reprodukuota 1800 nuotraukų ( pagaminti negatyvai, atspausti kontaktiniai lapai), iš jų 1591 
vnt. – MD programai “Tremties ir kalinimo vietos”. 
10. Skaitmenine laikmena reprodukuotos 1088 nuotraukos  
11. Tvarkytos rinkinių saugyklos, valyti nuolatinėms ekspozicijoms atrinkti eksponatai. 
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12. Depozito teisėmis išduoti 224 eksponatai. 

EKSPOZICIJŲ IR PARODŲ RENGIMAS 

1. Baigta rengti paroda “Karas po karo: antisovietinis ginkluotasis pasipriešinimas Lietuvoje 
1944−1953 m.“ (tekstai lietuvių ir anglų k.). Paroda eksponuota Thistedo miestelyje, 
Kopenhagoje ir Aalborge (Danija, vasaris–balandis), LR Seime (birželio 14 d.), Utenos 
kraštotyros muziejuje (rugpjūčio 25 d.), Šiaulių fotografijos muziejuje (spalio 14 d.). Dalyvauta 
parodų pristatymo renginiuose. 
2. Surengta dailininkės Teresės Marijos Rožanskaitės instaliacijų ir tapybos darbų  paroda (I 
ketv.). Parengtas parodos plakatas ir lankstukas. 
3. Keičiamų parodų salėje parengta kun. J. Augustausko fotogafijų, tremtyje naudotų liturginių 
daiktų ir jo gyvenimą kelią liudijančių dokumentų paroda „Tikėjimo, Vilties ir Meilės keliu”. 
Parengtas lankstukas ir informacinis lapelis anglų k. 
4. Įrengtos ekspozicijos I muziejaus aukšte (trys patalpos) apie ginkluotą antisovietinį 
pasipriešinimą Lietuvoje 1944–1953 m. ir sovietinių represinių struktūrų priemones jį slopinant. 
5. Rengiamos ekspozicijos II muziejaus aukšte (temos “Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir 
lageriuose“; “Lietuvos gyventojai tremtyje”; „KGB represinė veikla 1954–1988 m.”): parengtas 
istorinės dokumentinės medžiagos išdėstymo planas; atrinktos nuotraukos, daiktai ir dokumentinė 
medžiaga; parengti daiktų aprašai; sumaketuoti kai kurie stendai, rengiami tekstai. 
6. Parengtas CD apie partizaninį karą (skirtas ekspozicijai). 
7. Kilnojamoji paroda “Smurto kronika: Lietuva 1940–1941 m.” eksponuota Druskininkuose (I 
ketv.) 
8. Suteikta istorinė-metodinė pagalba Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejui parengiant 
ekspoziciją apie neginkluotą antisovietinį pasipriešinimą.  
9. Teikiama pagalba Armėnų bendrijai rengiant parodą armėnų tautos genocido tema. Parengtas 
eskizinis parodos projektas (gruodis). 

RYŠIAI SU VISUOMENE, LEIDYBA 

1. Išleistas parodos “Karas po karo: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–
1953 m.” katalogas. 
2. Kartu su LGGRTC parengtas ir išleistas leidinukas “Nežinomas karas” (anglų k.). 
3. Išleistos informacinės skrajutės apie muziejų (anglų k.), skirtos platinimui turizmo 
informaciniuose centruose. 
4. Parengti straipsniai: apie parodą “Karas po karo” ir jos eksponavimą Danijoje (R. Tracevskis, 
“Atgimimas”; žurnalas “Genocidas ir rezistencija”, 2004 Nr.2(16); apie LGGRTC ir VU 
psichologų atliekamą sovietų teroro psichologinių padarinių tyrimą (internetiniame žurnale 
“Transitions Online”, R. Tracevskis); apie GAM (Visuotinei lietuvių enciklopedijai, V. Rudienė). 
5. Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje Veimare (Vokietija) “Komunizmas muziejuje”, 
skaitytas pranešimas apie muziejų (spalio 20–23 d.). 
6. Atlikti praktiniai užsiėmimai tema “Atmintis nemiršta” Tarptautinės komisijos nacių ir 
sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti surengto seminaro dalyviams (spalio 
26 d. ir lapkričio 9 d.). 
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7. Surengtos dvi mokomosios ekskursijos Vilniaus turizmo informacijos centro gidų kursų 
klausytojams ( R. Padvaiskas). 
8. Atlikti 9 edukaciniai užsiėmimai, juose dalyvavo 185 žmonės. 
9. Prisidėta rengiant vakarą-susitikimą, skirtą S. Kovaliovo teismui ir jo aplinkybėms prisiminti. 
10. Nuolat papildomos muziejaus internetinės svetainės Lietuvos muziejų portalo, LGGRTC ir 
TRAVEL tinklalapiuose. Dalyvaujama LGGRTC internetinio tinklalapio pertvarkymo 
redkolegijos darbe (V. Juozevičiūtė). 
11. Muziejuje filmavo, ėmė interviu: JAV TV kanalo “History Chanel filmavimo grupė 
(prodiuserė Molly Bedel); Švedijos televizijos grupė filmavo mokomąją laidą jaunimui; BBC ėmė 
interviu apie sovietų karininkus; interviu duotas Pancūzijos “Notre Damme“ radijui, BBC; BNS 
(įdėtas www.delfi.lt internetiniame portale balandžio 6 d.); su BBC korespondentais parengta 
laida radijui apie muziejų. 
12.  Bendrauta su “The Times” žurnalistu Joan Smith (paskelbė straipsnį apie muziejų liepos 14 d. 
numeryje); su Japonijos leidyklos CPC atstovais (informacija apie muziejų įtraukta į šios 
leidyklos leidinuką turistams apie Lietuvą, Latviją, Estiją). 
13. Parašyti tekstai, atrinktos iliustracijos kalendoriui “Laisvės kovų datos” šioms datoms: Petro 
Paulaičio gimimo 100-osioms metinėms; Kęstučio apygardos Birutės rinktinės vado Edmundo 
Kurtinaičio, Prisikėlimo apygardos štabo narių Petro Bartkaus, Broniaus Liesio ir Vytauto 
Šniuolio, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vado Prano Muningio, štabo narių Kosto Adeikio ir 
kt., Dainavos apygardos vado Vinco Daunoro, Vytauto apygardos Liūto rinktinės vado J. 
Morkūno-Vėjo, Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės vado Juliaus Karpio-Vieversio, 
Didžiosios Kovos apygardos vado Alfonso Morkūno-Plieno žūties metinėms atminti; Klepočių ir 
kitų kaimų sudeginimo 60 metų sukakčiai paminėti.  
14. Sumaketuoti kitų autorių rengti kalendoriai: A. Milaševičiaus-Ruonio, A. Grybino-Fausto, J. 
Krikščiūno-Rimvydo, J. Valentos-Čempiono, K. Tvaskos-Ragelio ir J. Baltušniko-Vienuolio, K. 
Veverskio-Senio, P. Bartkaus-Žadgailos, B. Liesio-Nakties ir V. Šniuolio-Svajūno žūties 
metinėms, S. Staniškio-Lito gimimo metinėms. 
15. Sumaketuoti lankstukai A. Svarinsko kunigystės jubiliejui, Algimanto apygardos partizanų 
apygardai. 
16. Sumaketuoti kvietimai į: V. Selioko gimimo 100-ųjų metinių minėjimą; Kamajų apylinkėse 
žuvusių partizanų paminklo atidarymo iškilmes; K. Pyplio ir J. Makarevičiaus žūties metinių 
paminėjimą; renginį, skirtą S. Kovaliovo bylai prisiminti. 

LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 

1. Atrinkti eksponatai (dokumentai, raštija, nuotraukos) rež. J. Saboliaus kuriamam filmui apie 
partizanę I. Vilimaitę. Konsultuota filmuojant medžiagą. 
2. Atrinktos iliustracijos, parengti aprašai, konsultuoti J. Lukšos atsiminimų knygos švedų kalba 
leidėjai. 
3. Atrinktos iliustracijos, pateikta informacija apie 1949 02 16 LLKS Deklaracijos signatarus 
Lietuvos ypatingojo archyvo virtualios parodos rengėjams. 
4. Atrinktos iliustracijos: Prancūzijos laikraščiui “Ouest France”, rengiančiam žurnalinį priedą 
apie naujai įstojusias į Europos Sąjungą šalis; Šiaulių universiteto leidyklos leidiniui “Sibiro 
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Alma Mater”; Vilniaus universiteto leidiniui jo 425-ųjų įsteigimo metinių proga; LR Seimui, 
parodėlei apie J. Žemaitį 
5.  Priimti ir konsultuoti lankytojai, tarp jų VPU studentės, rašiusios darbą apie Genocido aukų 
muziejų. 
6. Muziejaus ekspozicijas apžiūrėjo 13 864 lankytojai. Iš jų: 
− organizuotomis grupėmis – 5892 (tarp jų 2454 moksleivių); 
−  individualiai – 7972. 

7. Pravesta ekskursijų − 351, iš jų 169 moksleiviams. 

FINANSINĖ VEIKLA 

Per 2004 m. už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuosčių nuoma, 
fotografavimas ir filmavimas), GAM reklaminių bukletų, LGGRTC leidinių pardavimą gauta 
53 773,20 Lt. Iš jų: 

− už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuosčių nuoma, fotografavimas ir 
filmavimas) – 37 192,60 Lt (iš jų už bilietus –20 512 Lt); 
− reklaminių GAM bukletų, atvirukų parduota – už 2980,60 Lt; 
− LGGRTC leidinių parduota už 13 600,00 Lt. 
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4 PRIEDAS 
 
 

LEIDYBOS SKYRIUS 
 
2004 m. Leidybos skyrius išleido 9 leidinius (163 sp. l., 9400 egz.). 
 
Nr. Leidinio pavadinimas Apimtis sp. l. Tiražas egz. 
1.  Genocidas ir rezistencija, Nr. 15 (žurnalas) 12 500 

2. Genocidas ir rezistencija, Nr. 16 (žurnalas) 13 500 

3. Sunkių traumų psichologija: politinių represijų 
padariniai 

17 800 

4. Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: 
sąsajos ir ypatumai, 1939–1956 

25 600 

5. Herman Kruk. Paskutinės Lietuvos Jeruzalės 
dienos, 1939–1944 

52 1000 

6. Už laisvę ir tėvynę ( albumas) (kartu su Seimo 
leidykla)  

32 500 (Centro tiražo 
dalis) 

7. Siberia. Mass deportations from Lithuania to the 
USSR 

4 2000 

8. The Unknown War. Armed anti-Soviet resistance 
in Lithuania in 1944–1953 

4 2500 

9. Karas po karo/War after war 4 1000 (2-as leid.) 
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5 PRIEDAS 
 
 

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJA 
 
2004 M. ĮVYKO 14 KOMISIJOS POSĖDŽIŲ  
   
Iš viso svarstyta prašymų 3770  

Iš jų: Kario savanorio statusui 592  
Laisvės kovų dalyvio statusui 797  
Nukentėjusio asmens statusui 2381  

   
Pripažintas statusas 2998  

Iš jų: Kario savanorio  346  
Laisvės kovų dalyvio 457  
Nukentėjusio asmens 2195  

   
Nepripažintas statusas 635  

Iš jų: Kario savanorio 198  
Laisvės kovų dalyvio 251  
Nukentėjusio asmens 186  

   
Svarstymas atidėtas 137  

Iš jų: Kario savanorio statusui 48  
Laisvės kovų dalyvio statusui 89  

   
Išduota pažymėjimų 2890  

Iš jų: Kario savanorio statusui 319  
Laisvės kovų dalyvio statusui 441  
Nukentėjusio asmens statusui 2130  

   
Komisijos pirmininkas   

Pravedė komisijos posėdžių 14  
Peržiūrėjo ir įvertino pretendentų prašymų 1988  
  Iš jų: rezistentų  1838  
  nukentėjusių asmenų 150  
Atliko tyrimus 40  
Suteikė konsultacijų 3203  
  Iš jų: asmeniškai 1527  
  telefonu 1676  
Įteikė pažymėjimų 760  
Parašė laiškų 840  
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Komisijos atsakingasis sekretorius   
Parengė   

Komisijos posėdžių protokolų 14  
LGGRTC generalinės direktorės įsakymus    

dėl kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvių statusų  
pripažinimo ir nepripažinimo 30  
dėl nukentėjusio asmens statuso pripažinimo  32  
kitais klausimais 54  

Pateikė svarstymui rezistentų bylų 96  
Suteikė konsultacijų 280  

Iš jų: asmeniškai –  
telefonu 280  
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6 PRIEDAS 
 

APSKAITOS SKYRIUS 
 

DIAGRAMOS: 
 

Bendros LGGRTC išlaidos 2004 m (proc.) 
LGGRTC išlaidos 2004 m. (proc.) 
LGGRTC išlaidos valdymui 2004 m. (proc.) 
LGGRTC išlaidos įamžinimui 2004 m. (proc.) 
LGGRTC išlaidos tyrimams 2004 m. (proc.) 
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento išlaidos 2004 m. (proc.) 
Memorialinio departamento išlaidos 2004 m. (proc.) 
Genocido aukų muziejaus išlaidos 2004 m. (proc.) 
Leidybos skyriaus išlaidos 2004 m. (proc.) 
Specialiųjų tyrimų skyriaus išlaidos 2004 m. (proc.) 
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos išlaidos 2004 m. (proc.) 
Vokietijos fondo kompensacijų grupės išlaidos 2004 m. (proc.) 
Informacinių sistemų priežiūros skyriaus išlaidos 2004 m. (proc.) 
Direkcijos, sekretoriato išlaidos 2004 m. (proc.) 
Teisės ir personalo skyriaus išlaidos 2004 m. (proc.) 
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