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Į V A D A S   
 

 

2006 m. ataskaita, teikiama Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų nustatyta tvarka, 

atspindi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) veiklos 

kryptis, prioritetus bei atitinkamą veiklą. 

LGGRTC, kaip ir kitos institucijos, greta strateginio veiklos planavimo numato 

kiekvienų ateinančių metų darbus. Tai struktūrinių padalinių vykdomų tęstinių programų 

perspektyvų detalizacija bei numatomi nauji projektai. Lyginant 2006 m. planus su šia 

ataskaita, galima konstatuoti, kad pagal turimus išteklius, planai buvo visiškai įgyvendinti. 

Jau ne pirmus metus LGGRTC kaip savo prioritetus įvardija informacijos sklaidą bei 

darbą su jaunimu. Jau dabar akivaizdu, kad tai iš esmės pasiteisina. 

Pirmiausia svarbu pabrėžti, kad 2006 m. pagaliau buvo baigtos įrengti Genocido aukų 

muziejaus ekspozicijos, taip pat parengtos dvi kilnojamosios parodos „Karas po karo“ ir 

„Smurto kronika“. Ataskaitoje atsispindi faktas, kad akivaizdžiai daugėja muziejaus lankytojų. 

Deja, tenka pripažinti, kad tai daugiausia užsienio turistai bei oficialios delegacijos. Tokia 

tendencija negali tenkinti, todėl imamasi veiksmų, kad kuo daugiau Lietuvos jaunų žmonių 

susidomėtų savo krašto istorija. Kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija buvo skelbiama 

mėnesio akcija – mokiniai iš visos Lietuvos kviesti ne tik nemokamai apsilankyti muziejuje, bet 

ir pasirinkti ekskursijų temas, pasižiūrėti dokumentinių filmų. Kaip matyti iš ataskaitos, ši 

akcija buvo sėkminga, todėl ji bus kartojama. Tikimasi, kad taip pavyks išugdyti tam tikras 

tradicijas. 

Skatinant susidomėjimą XX a. Lietuvos okupacijų istorija, taip pat atsižvelgiant į 

stiprėjantį propagandos srautą, esą mūsų šalyje nebūta nei sovietinės okupacijos, nei masinių 

trėmimų, o laisvės kovos – tiesiog banditizmas, ir buvo parengtos minėtos kilnojamosios 

parodos. Jos jau eksponuotos ne vienoje Europos valstybėje, o svarbiausia – nuolat keliauja po 

Lietuvos miestus ir miestelius. Taip pedagogams sudaroma galimybė vaizdingiau pasakoti apie 

naujausių laikų Lietuvos istoriją. 

Pabrėžtinas dar vienas projektas, pradėtas rengti 2006 m. Tai tarptautinis interneto 

portalas „KGB files“. Jo iniciatoriai – Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorikai, vykdytojas – 

LGGRTC. Projekto esmė – kuo nuosekliau atskleisti KGB veiklą pirmiausia Baltijos šalyse, bet 

ne vien jose. Svarbiausia šio projekto dalis turėtų būti KGB direktyvinių dokumentų, išlikusių 

mūsų archyvuose, visuma, taip pat aktualūs šios srities tyrinėjimai. Tikėtina, kad portalas gali 
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būti aktualus ne tik istorikams, tyrėjams, bet ir žmonėms, sprendžiantiems praktinius 

klausimus.  

Be viso kito, ataskaitoje pateikta apibendrinta istorinių tyrimų apžvalga, jų 

įgyvendinimas per leidybos projektus bei organizuojant seminarus, diskusijas, konferencijas. 

Taip ne tik atliekama sklaidos funkcija, bet ir mezgami tarptautiniai ryšiai, sudarantys 

galimybes vykdyti bendrus projektus. 

Pažymėtina, kad LGGRTC specialistai aktyviai dalyvauja svarstant (pagal savo 

kompetenciją) įstatymus, teikia siūlymus ir ekspertines išvadas. 

2006 m. buvo baigtas projektas, susijęs su Vokietijos fondo išmokomis Lietuvos 

gyventojams už priverčiamuosius darbus. Ataskaitoje pateikiami suvestiniai duomenys apie šio 

projekto vykdymą – gavėjų skaičių bei finansinę išraišką. 

Vertinant perspektyvas, didžiausia problema ir kartu iššūkis – Tuskulėnų rimties parko 

muziejaus sukūrimo projektas, kuris turėtų būti įgyvendintas iki 2009 m. Kaip žinoma, 2006 m. 

LGGRTC jau perduotas aukų kolumbariumas, 2007 m. bus perduoti oficinos bei Francišeko 

Valickio vilos pastatai. Yra parengtas muziejaus ekspozicijų įrengimo projektas. Norint jį baigti 

laiku, įgyvendinimas turėtų būti pradėtas jau dabar. Nors LGGRTC pateikė lėšų poreikį (tai 

sudaro 600 tūkst. Lt; viso projekto kaina – 2500 tūkst. Lt) 2007 m., jų negavo. Priežastis – LR 

Vyriausybėje nėra patvirtinta naujoji Tuskulėnų rimties parko įkūrimo programa. Todėl kyla 

pagrįstų abejonių, ar projektas bus įgyvendintas numatytu laiku. 
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G E N O C I D O  I R  R E Z I S T E N C I J O S  T Y R I M O  

D E P A R T A M E N T A S  
 

I s t o r i n i ų  t y r i m ų  p r o g r a m ų  s k y r i u s  
 

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 

 

Vykdant įstatymu apibrėžtas funkcijas mokslinio tyrimo programų rezultatai buvo 

skelbiami mokslinėse publikacijose ir konferencijų pranešimuose arba dalyvaujant 

edukacinėse programose.  

Istorinių tyrimų programų skyrius (tiriamąjį darbą departamente dirbo 7 etatiniai 

darbuotojai, iš jų 3 po 0,5 etato ir 7 – pagal terminuotas autorines sutartis), skelbdamas tyrimų 

rezultatus bei dokumentus parengė ar paskelbė 17 straipsnių ir 4 publikacijas (2005 m. – 17, 

2004 m. – 14), 1 monografiją, 2-ąją kartografinio darbo tekstinę dalį, periodinio žurnalo 

„Genocidas ir rezistencija“ du numerius (juose paskelbta 11 straipsnių, 4 publikacijos, 2 

recenzijos, 12 konferencijų pranešimų, iš viso – 406 p. arba 15,75 spaudos lanko). 

Kiekvienoje mokslinio tyrimo programoje buvo vykdomi tyrimai ir skelbiami jų 

rezultatai, organizuotos mokslinės konferencijos ir skelbti jų rezultatai LGGRTC periodiniame 

leidinyje, tyrimų rezultatai paviešinti tarptautinėse ir Lietuvos akademinių institucijų 

konferencijose, dalyvauta edukaciniuose projektuose, recenzuoti tyrimams aktualūs moksliniai 

darbai. 

Vykdant programą „Pirmoji sovietinė ir nacistinė okupacija. Antisovietinė ir antinacinė 

rezistencija 1940–1944 m.“ pagal temą „Holokaustas Lietuvoje“, „Karinės ir policinės 

formuotės Lietuvoje nacių okupacijos metais“ parengti 5 straipsniai, dalyvauta Tarptautinės 
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komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2 seminaruose ir 

edukaciniame projekte, dalyvauta 1 tarptautinėje ir 2 respublikinėse konferencijose, parengtos 2 

recenzijos. 

Vykdant programą „Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje. Antisovietinė 

rezistencija 1944–1953 m.“ parengtas 1 straipsnis ir baigti monografijos „Represinių struktūrų ir 

komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m. “ 

redagavimo bei parengimo spaudai darbai.  

Vykdant programą „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990 m.“ 

parengti 2 straipsniai, dalyvauta 2 respublikinėse konferencijose, parengtos muziejaus 

„Projektas – Homo sovieticus“ teorinės eksplikacijos. 

Vykdant programą „Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose“ parengti 2 straipsniai ir 2 

publikacijos, dalyvauta 2 mokslinėse konferencijose. 

Vykdant mokslinio tyrimo programą „KGB Lietuvoje“ parengti 5 straipsniai, 3 

publikacijos, dalyvauta 2 tarptautinėse konferencijose ir tęsiamas dokumentų rinkinio „KGB 

Lietuvoje“ I tomo sudarymo darbas. 

Vykdant programą „Antisovietinis pasipriešinimas 6–9 dešimtmečiuose“ parengti 2 

memuariniai straipsniai.  

Skatinant studentų tiriamąjį darbą paskelbta 1 Vilniaus universiteto studentės 

publikacija ir dar 2 priimtos spaudai bei recenzuotos. 

Sudarant „Lietuviškos ginkluotos rezistencijos karinių struktūrų kovinių veiksmų 

atlasą“ („Rezistencijos atlasą“), parengta II tomo tekstinė dalis. 

 

T a r p i n s t i t u c i n i s  i r  t a r p t a u t i n i s  b e n d r a d a r b i a v i m a s  

 

Buvo vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas organizuojant visuomenei aktualias 

konferencijas ir kitus renginius. Su Vilniaus ir Varšuvos Goethes’s institutais, Latvijos 

totalitarizmo padarinių dokumentavimo centru Vilniuje 2006 m. balandžio 6–7 d. organizuota 

tarptautinė konferencija „KGB palikimas Baltijos šalyse – politika, liustracija, istorija“ 

dalyvaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos ir Ukrainos specialistams. 

Dalyvauta Rygoje vykusiose konferencijose „Development of Democracy: Baltic and Taiwan 

Experience“ (organizuota Latvijos mokslų akademijos ir „Taivano demokratijos fondo“), 

„Sowjetische Zwangsarbeiter und ihr Nachkriegsschicksal“ (Liudwiko Boltzmanno karo 

padarinių tyrimo institutas). 
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Dalyvauta Lietuvos akademinių ir švietimo institucijų organizuotose konferencijose: 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams tirti ir B’nai 

B’rith International seminaruose „Holokaustas Lietuvoje: mokymasis ir mokymas“, 

„Valstybės istorija: laisvės gynimo įvykiai vadovėliuose ir pamokose“ (Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Šilalės rajono Švietimo centras), 

„Nenugalėtoji Lietuva: tremtis, sukilimas, rezistencija“ (Rokiškio krašto muziejaus), „1941, 

1944–1953 m. – masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“ (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos Kauno skyrius, Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius), 

„Lietuviškieji atminties ženklai“ (Lietuvos istorijos institutas), „Adolfas Šapoka Lietuvos 

istorijos edukacijoje“ (Vilniaus pedagoginis universitetas), „Istorinis parlamentinės demokratijos 

tyrimas“ (Taikomosios dailės muziejus, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, 

Vilnius). Skaityti pranešimai 15 konferencijų. 

Buvo tęsiamas ir plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas su Totalitarizmo padarinių 

dokumentavimo centru (Latvija), Lenkijos tautos atminties institutu, Estijos „S-Centre“. 

Užmegzti ryšiai su Ukrainos specialistais – Ukrainos išsivadavimo judėjimo tyrimo centru 

(Lvovas). Tarptautiniai ryšiai buvo palaikomi keičiantis informacija, dokumentine medžiaga, 

straipsniais, organizuojant bendrus renginius. 

 

A t s a k y m a i  v a l s t y b i n ėm s  į s t a i g o m s ,  v i s u o m e n i n ėm s  

o r g a n i z a c i j o m s  i r  p r i v a t i e m s  a s m e n i m s  

 

Tarp rengiamų atsakymų daugėja prašymų atlikti ekspertizes baudžiamosiose 

bylose dėl tautinės, religinės nesantaikos kurstymo bei atlikti analogiškus vertinimus kitų 

valstybinių institucijų prašymu. Tokie atsakymai parengti Vilniaus miesto Vyriausiojo 

policijos komisariato transporto policijos komisariatui dėl Vilniaus miesto geležinkelio 

stoties kabančių piešinių ir ženklų interpretacijos bei jų turinio ekspertizės; Šiaulių 

miesto apylinkės teismui dėl dalyvavimo teismo posėdyje, kuriame svarstyta byla, 

susijusi su tautinės ir religinės nesantaikos kurstymu; dėl LR VSD Šiaulių apygardos 

skyriaus užklausimo apie Šiaulių apskrities laikraščio internetinėje versijoje 

pasirodžiusius antisemitinius komentarus; Lietuvos radijo ir televizijos komisijai dėl 

filmo „Pabaltijo nacizmas“ vertinimo. Bendro informacinio pobūdžio užklausimų ir 

parengiamų raštų skaičius turi tendenciją mažėti (2004 m. – 83 atsakymai, 2005 m. – 69 

atsakymai, 2006 m. – 54 atsakymai). Toliau auga elektroniniu paštu gautų užklausimų ir 

atsakymų skaičius. Parengta 90 atsakymų (2003 m. – 35 atsakymai, 2004 m. – 84 
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atsakymai, 2005 m. – 85 atsakymai). Ypač daugėja tokių užklausimų iš užsienio 

valstybių. 

 

I s t o r i n ė s  p a i e š k o s  g r u p ė  

 

Skyriuje veikianti Istorinės paieškos grupė (3 nuolatiniai darbuotojai) rinko ir 

analizavo archyvinę medžiagą, reikalingą parengti atsakymus – peržiūrėjo LYA ir LCVA 907 

archyvines bylas, rengė archyvines ir istorines pažymas, reikalingas paminklinių vietų 

projektavimui. Iš viso parengtos 38 archyvinės pažymos apie 526 rezistencijos dalyvius (2005 

m. – 34 pažymos apie 446 žm.), 4 archyvinės istorinės pažymos (2005 m. – 4 pažymos). 

Darbas toliau buvo sutelktas ties „Rezistencijos atlaso“ informacijos paieška ir analize. 

Tikslinti anketiniai duomenys apie 230 žuvusių partizanų (2003–2005 m. šiam projektui 

surinkti ir patikslinti 3950 partizanų anketiniai duomenys, jų žuvimo aplinkybės). Tekstinę 

dalį rengiamasi perduoti spaudai. 
 

A r c h y v i n i s  v a r d y n ų  s k y r i u s  
 

Vykdant pagrindinę skyriaus funkciją – tirti okupacinių režimų nusikaltimus 

žmoniškumui, jų padarinius Lietuvos visuomenei – per 17 darbo metų iš nukentėjusių asmenų 

ar jų artimųjų pateiktos informacijos, archyvinių dokumentų, įvairių publikacijų bei sąrašų 

surinkta ir susisteminta duomenų apie 171 tūkst. žuvusių, ištremtų, įkalintų Lietuvos piliečių. 

Iki 2006 m. iš šių duomenų suformuota kompiuterinė duomenų bazė, parengta 115 820 per 

1939–1941 m. ir 1944–1947 m. nukentėjusių Lietuvos piliečių biogramų, sudarytos 4 knygos 

(460 spaudos lankų) tęstinio leidinio – „Lietuvos gyventojų genocidas“ (toliau – Vardynas). 

Per 2006 m. surinkta informacija iš įvairių šaltinių ir parengta 55 180 biogramų 1948 m. 

nukentėjusiems asmenims, kurios sudarys Vardyno III tomo dvi knygas. Atlikti išankstiniai 

šiuo laikotarpiu represuotų asmenų statistiniai tyrimai, kurie leido, remiantis personalinėmis 

biogramomis, nustatyti kalinių ir tremtinių mirtingumo mastus, Lietuvoje žuvusių laisvės 

kovotojų bei stribų nužudytų civilių gyventojų skaičius. Pavyzdžiui, 1948 m. iš Lietuvos buvo 

ištremtas 42 271 asm., iš jų žuvo tremtyje 5159 asm., suimta Lietuvoje ir kalinta lageriuose 

7206 asm., žuvo lageriuose ir kalėjimuose 370 asm. Taip pat nustatyta, kad 1948 m. žuvo 

1080 partizanų ir buvo nužudyti 127 civiliai gyventojai. Šie skaičiai dar tikslinami ir pildomi.  

Pridedama 

I PRIEDAS (žr. p.58–69) 
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M E M O R I A L I N I S  D E P A R T A M E N T A S  

 

Memorialinio departamento uždaviniai yra rinkti, kaupti sisteminti ir eksponuoti medžiagą 

apie Lietuvos gyventojų genocido aukas ir rezistencijos dalyvius, pasipriešinimą okupaciniams 

režimams, partizaninį judėjimą ir laisvės kovų dalyvius, organizuoti laisvės kovotojų ir genocido 

aukų atminimą bei įamžinimą. Departamentas vykdo valstybinę „Atminimo ženklų, simbolių ir 

paminklų genocido aukoms ir asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams 

režimams, programą“. 

Memorialinio departamento pagrindinės veiklos kryptys – informacinės teorinės bazės 

kūrimas, atminimo įamžinimas bei informacijos sklaida, orientuota į jaunimo patriotinį 

ugdymą – įgyvendinamos per šias programas, kurių bendras tikslas yra įamžinti bei 

populiarinti XX a. antrosios pusės Lietuvos istoriją:  

– „Gyvosios atminties“ programa;  

– Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos ir sąvado sudarymo 

programa; 

– „Tremties ir kalinimo vietų“ programa; 

– „Pokario istorija jaunimui“ programa; 

– „Politinių represijų psichologiniai padariniai nukentėjusiųjų šeimoms“ (antros kartos 

tyrimas). 

  

Memorialinį departamentą sudaro Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius, Atminimo 

programų skyrius, Genocido aukų muziejus (GAM).  

 

M e m o r i a l i n i o  m e n o  i r  e k s p e r t i z ė s  s k y r i u s  
 

Šio skyriaus vykdomos „Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir 

asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams režimams“ tęstinės 2003–2008 m. 

programos pagrindiniai tikslai yra paminklais įamžinti devynias partizanų apygardas, 

atminimo ženklais ir atminimo lentomis pažymėti partizanų žuvimo, palaikų užkasimo, 

gimtųjų sodybų, kalinimo bei kankinimo ir kt. vietas. Taip pat inicijuoti, skatinti ir remti 

valstybinių įstaigų, visuomeninių organizacijų bei asmenų vykdomus atminimo įamžinimo 

projektus bei jų įgyvendinimą. 
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Pastatytas paminklas VYČIO apygardos partizanams Vadokliuose, Panevėžio r. 

Baigta paminklo KĘSTUČIO apygardos partizanams Tauragėje skulptūrinės dalies 

gamyba. 

Užbaigti paminklo PRISIKĖLIMO apygardos partizanams projektavimo darbai 

(parengtas projektas ir maketas M 1:1). 

Pagal LGGRTC parengtus projektus pastatyti paminklai Lietuvos tremtiniams Aukų g. 

Vilniuje ir paminklinis ženklas kovotojams už laisvę Rozalime Pakruojo r. 

Pastatyti 27 atminimo ženklai (iš jų 7 – savivaldybių lėšomis) partizanų žuvimo, 

užkasimo ir kt. vietose. 

Įrengtos 8 atminimo lentos (iš jų 2 – savivaldybių lėšomis) ant buvusių NKVD pastatų. 

Parengtas memorialinio ženklo ir atminimo lentos prie buvusios KGB būstinės 

Gedimino pr. 40, Vilniuje projektas. 

Kaupti, analizuoti ir aprobuoti istoriniai-archyviniai duomenys apie rezistentų ir 

genocido aukų žūties faktų nustatymą, kurių pagrindu vykdomas įamžinimas paminklais, 

atminimo ženklais, atminimo lentomis ir kt. 

Atminimo įamžinimo klausimais buvo konsultuojamos valstybinės įstaigos, 

visuomeninės organizacijos bei asmenys, koordinuotas kitų vykdomas šios srities įamžinimas. 

Skyriaus darbuotojai dalyvavo paminklų, atminimo ženklų, atminimo lentų atidengimo 

ir kituose renginiuose. 

 

A t m i n i m o  p r o g r a mų  s k y r i u s  
 

Skyrius rengia ir įgyvendina ilgalaikes bei trumpalaikes programas, susijusias su 

Lietuvos gyventojų genocido ir laisvės kovų atminimu, kaupia ir sistemina rašytinę, 

fotografuotą ir filmuotą medžiagą apie genocidą ir rezistenciją, rūpinasi jos sklaida, rengia ir 

vykdo edukacines programas. Teikia siūlymus dėl laisvės kovų dalyvių apdovanojimo, taip pat 

turėtų apdovanojimų atkūrimo, kasmet rengiamas atmintinų datų kalendorius bei lankstukai 

atminimo renginiams įvairiose Lietuvos vietose. 

 

„G y v o s i o s  a t m i n t i e s “  p r o g r a m a  

 

„Gyvosios atminties“ programos uždavinys yra istorinių įvykių dalyvių – partizanų, 

ryšininkų rėmėjų ir to laiko įvykių liudytojų – prisiminimų rinkimas bei fiksavimas.  
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Iš šiais metais numatytų fiksuoti 40 pasipriešinimo dalyvių atsiminimų garso ir vaizdo 

būdu fiksuoti 42 asmenų prisiminimai. Greta filmuojami renginiai (per metus nufilmuota 14 

renginių, t. y. 15 val. filmuotos medžiagos). Sukaupta filmuota medžiaga perrašoma į DVD 

sistemą; šiais metais perrašyta 50 val. (Kauno KTU). Taip pat sukaupta medžiaga kaip 

informacinis šaltinis yra parenkama LGGRTC padaliniams pagal poreikį (perrašyta 30 val.). 

Per metus pateikti 25 asmenys valstybės apdovanojimams: surinkti duomenys bei 

užpildyta kompiuterinė bazė.  

Sukaupta ir perduota Genocido aukų muziejui skenuoti 100 istorinių partizanų 

fotografijų. 

Tęsiami radijo laidų „Laisvės kryžkelės“ kūrimo darbai ir vykdomas projektas 

www.bernardinai.lt. Projekto vykdymo metu sukurta, apipavidalinta ir publikuota 40 straipsnių. 

Koordinuota jaunimo stovykloje Estijoje.  

Vykdyta K. Liuberskio palaikų paieška (kasimo darbai) Akmenės rajone, Liepkalnio 

kaime.  

 

 

M e m o r i a l i n i ų  v i e t ų  i r  j o s e  p a s t a t y t ų  s t a t i n i ų  i n v e n t o r i z a c i j o s  i r  

s ą v a d o  s u d a r y m o  p r o g r a m a  

 

Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos bei sąvado sudarymo 

programos pagrindinis uždavinys yra fiksuoti ir istoriškai pagrįsti paminklais įamžintų vietovių 

ir statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistencija, lokalinį išdėstymą, atlikti 

jų istorinės archyvinės medžiagos ir įvairių informacijos šaltinių analizę, taip pat fotofiksaciją 

bei matavimus.  

Surinkta medžiaga, užpildyti vietovių ir statinių aprašai kompiuterinėje duomenų 

bazėje apie 201 objektą, 16 objektų aprašai papildyti nauja informacija. Parengta istorinė 

archyvinė medžiaga apie 5 objektus Kultūros paveldo centrui dėl šių objektų siūlymo įtraukti į 

LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, sudaryti ar tikslinti vietovių bei statinių sąrašai 7 

savivaldybėms, Utenos krašto muziejui bei Dzūkijos nacionaliniam parkui.  

Parengta istorinė archyvinė medžiaga apie žuvusius partizanus Prienų r. Pakuonio sen. 

ir Jurbarko r. Seredžiaus sen. dėl jų įamžinimo. 

Naujai rengiamam LGGRTC leidiniui „Rezistencijos atlasas“ pažymėtos paminklais 

įamžintos vietos Tauro, Dainavos ir Žemaičių apygardose, parengta trumpa čia pastatytų 

paminklų metrika, atrinktos jų nuotraukos.  
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Programai „Pokario istorija jaunimui“ parengtas lankytinų vietų maršrutas 

moksleiviams Kęstučio apygardoje.  

Pagal gautas programos „Tremties ir kalinimo vietos“ anketas parengti papildomi 

klausimai 11 asmenų.  

Paruošti straipsniai dienraščiui „Lietuvos rytas“ apie 3 lankytinus objektus, susijusius 

su Lietuvos gyventojų sovietiniu genocidu ir rezistenciniu judėjimu.  

Parengti ir skaityti pranešimai: 

– Sankt Peterburge tarptautiniame seminare „Gulago nekropolis: padėtis ir 

vystymasis“ tema „Bendra padėtis Lietuvoje įamžinant sovietinio genocido aukų ir 

laisvės kovų dalyvių atminimą“; 

– Raseinių krašto muziejuje vykusioje konferencijoje „Jungtinė Kęstučio apygarda 

prieš 60 metų“ tema „XX a. devintojo dešimtmečio paminklai genocido aukoms ir 

rezistencijos dalyviams atminti Raseinių krašte“. 

Sukurta prezentacinė vaizdinė „Memorialinių vietovių ir statinių“ programa 

edukaciniam demonstravimui. 

LGGRTC internetiniame puslapyje parengtas Ukmergės r. vietovių ir statinių sąrašas 

bei naujai papildyti informacija 4 anksčiau paruoštų  rajonų sąrašai. Taip pat parengtos ir 

papildytos 5 partizanų apygardų vadų biografijos. 

Parengti ir koordinuoti straipsniai žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ skyreliui „Kronika“. 

 

 

 

 

„ T r e m t i e s  i r  k a l i n i m o  v i e t ų “  p r o g r a m a  

 

„Tremties ir kalinimo vietų“ programos tikslas yra rinkti atsiminimus apie Lietuvos 

gyventojų tremties ir kalinimo vietas bei identifikuoti tremties ir kalinimo vietas, kaupti 

duomenis apie politinių kalinių bei tremtinių darbo ir gyvenimo sąlygas, sudaryti kompiuterinę 

duomenų bazę, kaupti fototeką, identifikuoti asmenis.  

Programos vykdymas apima daug krypčių, tačiau pirmenybė teikiama gautų 

atsiminimų pildymui bei tikslinimui. Dėl kritinio tremtinių ir politinių kalinių amžiaus, vis 

dažniau tenka vykti į įvairius Lietuvos miestus bei miestelius ir atsiminimus užrašyti vaizdo ar 

garso būdu. 
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Visus metus buvo vykdoma gautų atsiminimų registracija (149 nauji) ir analizė, 

pateikiami papildomi klausimai asmenims paštu (108 asmenims apie kalinimą, 709 asmenims 

apie tremtį, 1683 asmenims dėl nuotraukų), gauti atsakymai (apie 600) klasifikuojami pagal 

tremties ir kalinimo vietas. Per metus apsilankė apie 120 asmenų dėl atsiminimų fiksavimo. 

Bylas papildžius naujai gautais atsiminimais, jos inventorinamos, nustatomos dar neaprašytos 

tremties ir kalinimo vietos.  

Šiais metais perklasifikuojamos bylos su rankraščiais apie lagerius pagal kalinimo 

vietas (2738), nes iki šiol buvo klasifikuojamos pagal Lietuvos administracinį suskirstymą. 

Gautos tinkamos nuotraukos registruojamos, dokumentuojamos (sudaroma metrika, 

tvarkoma pateikėjų bei nuotraukų kartoteka), kopijuojamos tikslinimui (sutvarkyta 3460), 

gauti atsakymai surašomi į nuotraukos metriką (1400 vnt.), rengiamos perfotografuoti bei 

grąžinamos pateikėjams (2262 vnt.).  

Kartu gauta 210 eksponatų, kurie perduoti Genocido aukų muziejui.  

 

 

„ P o k a r i o  i s t o r i j a  j a u n i m u i “  p r o g r a m a  

 

Programos „Pokario istorija jaunimui“ tikslas yra supažindinti jaunimą su rezistencijos 

istorija, rengiant edukacinius projektus, kryptingai ir įvairiapusiškai populiarinti moderniąją 

Lietuvos istoriją Lietuvos ir užsienio lietuvių vaikams bei jaunimui, formuoti jaunimo 

pilietiškumą bei tautiškumą, didinti jaunimo pilietinį aktyvumą, skatinti tautinę saviraišką. 

Programos tikslus siekiame įgyvendinti organizuodami tradicinį konkursą „Lietuvos kovų už 

laisvę bei netekčių istorija“. Jis tapo tarptautiniu-nacionaliniu konkursu, išaugo dalyvių 

skaičius (2005 m. dalyvavo – 770 moksleivių, 2006 m. – 938 moksleiviai). Moksleiviai 

kviečiami ne tik rašyti, bet ir piešti bei dainuoti. Konkursas vykdomas ieškant partnerių ir 

rėmėjų, kasmet iš naujo svarstomos konkurso dalys, apdovanojimo galimybės, rėmėjų sąlygos, 

organizuojamas laureatų apdovanojimo renginys. Parengta informacijos sklaida apie konkursą 

mokyklų ir rėmėjų interneto svetainėse, švietimo skyrių languose ŠMM, žurnalai „Ateitis“, 

„Bitutė“, „Vyzdys“, „Trimitas“, Valstiečių laikraštis“, LR radijas, sukurtas vaizdo klipas LRT. 

Gauti 3 tipų darbai: rašiniai, piešiniai, dainos (iš viso: 938 vnt.) Konkursiniai darbai registruoti, 

eksponuoti, organizuotas vertinimas (3 komisijos), parengtas laureatų apdovanojimo scenarijus, 

diplomai, prizai, rėmėjų dovanos, surengtas moksleivių atvykimas į Vilnių bei ekskursijos, 

organizuotas laureatų apdovanojimų renginys kovo 31 d. „Vilniaus mokytojų namuose“.  
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Sukaupus daug piešinių, mokykloms bei gimnazijoms pageidaujant, atsirado poreikis 

eksponuoti turimus moksleivių darbus. 2006 m. moksleivių darbų parodos buvo organizuotos 

Šiauliuose, Panevėžyje, Punske, Seinuose. Kasmet konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei 

netekčių istorija“ piešinių paroda eksponuojama po atviru dangumi Gedulo ir vilties, 

Okupacijos ir genocido dienomis (birželio 14–15 d.). Konkurso laureatams ir dalyviams 

2006 m. liepos 3–9 d. buvo organizuota kasmetinė istorinė-pažintinė stovykla „Kęstučio 

apygarda“, LGGRTC bendradarbiaujant su Lietuvos ateitininkų sąjunga, KASP dragūnų 

mokomojo pulku Klaipėdoje bei 23 savivaldybėmis, kurios finansavo moksleivių maitinimą 

stovyklos metu. Stovykloje dalyvavo 50 moksleivių. Stovyklos programa pagrįsta istoriniais, 

kūrybiniais, fiziniais užsiėmimais ir neformaliojo ugdymo metodais. Organizuoti įvairūs 

susitikimai ir dienos ekskursija po Kęstučio apygardą. Parengti sertifikatai, padėkos raštai, 

organizuota apdovanojimo ceremonija, pakviesti svečiai į stovyklos uždarymą, bendrauta su 

miesto bei rajono žiniasklaida. 

Bendrauta su „Krooni“ klubo atstovais Estijoje. Dalyvavo 10 moksleivių iš Lietuvos. 

 

 

„ P o l i t i n i ų  r e p r e s i j ų  p s i c h o l o g i n i a i  p a d a r i n i a i   

n u k e n t ė j u s i ų j ų  š e i m o m s “  p r o g r a m a  

 

Programos tikslas įvertinti nuo sovietų ir nacių okupacijų nukentėjusiųjų šeimos narių 

psichologinę būklę. Tyrimo metu užsibrėžta nustatyti neigiamo traumų poveikio socialinius ir 

šeimyninius koreliatus, palyginti psichologinius ypatumus represuotųjų šeimose ir kontrolinėje 

grupėje, nustatyti, kokie psichologiniai ir socialiniai veiksniai pozityviai paveikė traumos 

įveikimo procesus skirtingose šeimų grupėse. Iš gautų tyrimo duomenų suformuluoti praktines 

rekomendacijas apie pagalbos represuotųjų šeimos nariams optimalius būdus. 

Numatyta tyrimo metodika: iš dalies struktūruotas interviu, fenomenologinė analizė, 

biografinė analizė, Harvardo traumos klausimynas (HTK), socialinės paramos įvertinimo 

metodika. 

2006 m. buvo atliktas represuotų asmenų šeimos narių tyrimas ir rezultatų analizė. 

Buvo atliktas 250 respondentų apklausa pagal sukurtą tyrimo metodiką.  

 

Atminimo programos skyriaus darbuotojų  skaityti  pranešimai:  

a) LDK etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje; 
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b) Molėtų r. Balninkų vidurinėje mokykloje programos „Pokario istorija jaunimui“ 

pristatymas;  

c) Raseinių krašto muziejuje vykusioje konferencijoje, skirtoje Kęstučio apygardos 

60-mečiui; 

d) seminarui parengta prezentacinė vaizdinė sociologinio tyrimo „Moksleivių 

nuostatos praeities totalitarinių režimų represijų atžvilgiu ir edukacinės 

iniciatyvos“ ir programos „Pokario istorija jaunimui“ medžiaga; 

e) Sankt Peterburgo tarptautinės draugijos „Memorial“ organizuotame 

tarptautiniame seminare „Gulago nekropolis: padėtis ir vystymasis“ tema „Bendra 

padėtis Lietuvoje įamžinant sovietinio genocido aukų ir laisvės kovų dalyvių 

atminimą“; 

f) dalyvauta susitikime-pokalbyje tema: „Mokyklos „Lietuvių namai“ galimybės ir 

perspektyvos integruojant grįžtančius tautiečius į Lietuvos gyvenimą“; pristatyta 

LGGRTC programa „Pokario istorija jaunimui“. 

 

Dalyvauta darbo grupėse:   

a) „Dėl politinių kalinių ir tremtinių kapų bei kapaviečių priežiūros už LR ribų“ 

KM; 

b) nuolat dalyvauta svarstymuose ir aptarimuose dėl buvusių Tuskulėnų dvaro 

pastatų pritaikymo Okupacijų muziejui.  

Dalyvauta renginiuose:  

a) forume „Antrasis pasaulinis karas ir Lietuva“;  

b) Lietuvos istorikų suvažiavime;  

c) „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos“ minėjime;  

d) parodos „Armėnų genocidas. 1915 metai“ atidaryme LRS;  

e) „Lietuvių namų“ įvairiose šventėse visus metus;  

f) knygos „Rokiškio krašto kovotojai“ pristatyme Rokiškyje;  

g) A. Sadecko trilogijos „Tėvynės ilgesy miriau“ pristatyme Kauno karo 

muziejuje;  

h) mokslinėje konferencijoje „Kovo 11-oji istorinių tyrimų akiračiuose“ Lietuvos 

mokslų akademijoje. 
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Dalyvauta organizuojant renginius:  

– kovo 1 d. organizuotas susitikimas su antisovietinio pasipriešinimo dalyviu Baliu 

Gajausku 80-ties metų jubiliejaus proga; 

– dalyvauta organizuojant Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės 

dienos renginius; 

– dalyvauta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ekspedicijos į trėmimo ir žūties 

vietas projekto svarstyme; pateiktos pastabos, siūlymai, informacija; 

– pristatyta paroda „Smurto kronika“ Europos Parlamento galerijoje Briuselyje birželio 6 d.; 

– dalyvauta Valstybinėje renginių komisijoje organizuojant Tautos gedulo ir vilties bei 

Okupacijos ir genocido birželio 14–15 d. renginius, skirtus 65-osioms Lietuvos gyventojų 

trėmimo metinėms paminėti, organizuotas parodos „Negrįžusiems“ LR Seime pristatymas; 

– organizuotas Gedulo ir vilties dienos minėjimas LGGRTC kiemelyje;  

– birželio 24 d. kartu su Baltarusijos lietuvių bendruomene ir LR Seimu organizuota 

aukų pagerbimo išvyka į Červenę; surengtas Červenėje sušaudytų Lietuvos piliečių žuvimo 

65-ųjų metinių minėjimas; 

– birželio 30 d. dalyvauta Punsko licėjaus 50-ųjų metinių minėjime ir lietuvių 

bendruomenės surengtoje mokslinėje konferencijoje; su Punsko lietuvių bendruomene aptartos 

sutarčių sudarymo tarp LGGTRC ir Seinų bei Punsko lietuviškų mokyklų galimybės; 

– visuomeninėms organizacijoms, rengiančioms 65-ųjų trėmimo metinių minėjimą, 

suteikta informacinė ir vizualinė medžiaga; 

– organizuota moksleivių darbų paroda „Piešiame istoriją“ Punske; 

– dalyvauta sprendžiant „Norilsko Vyčių“ konferencijos rengimo organizacinius klausimus; 

– dalyvauta posėdžiuose dėl Tuskulėnų rimties parko komplekso su Kultūros 

ministerija ir UAB „Lietuvos paminklai“; dalyvauta Tuskulėnų muziejaus – edukacinio centro 

koncepcijos rengimo darbo grupėje; parengtas muziejaus-edukacinio centro ekspozicijų temų 

detalizavimas, tikslinamos muziejaus įrengimo sąmatos, derinami įrengimo klausimai; 

– „Juodojo kaspino dienai“ paminėti, rugpjūčio 23 d. LR Seime organizuota paroda 

„Smurto kronika“; 

– dalyvauta posėdžiuose Tautinių mažumų ir išeivijos departamente dėl „Lapteviečių“ 

inicijuoto paminklo statybos ir atidengimo iškilmių organizavimo; 

– derintos bendradarbiavimo galimybės su Adomo Mickevičiaus biblioteka dėl bendro 

„Kultūra 2007“ programos projekto pateikimo (projekto darbinis pavadinimas: „Europos 

vaikai piešia Europą po Antrojo pasaulinio karo“; rasta partnerių Austrijoje; įvairiose šalyse 

ieškoma kitų partnerių, kurie galėtų bibliotekų parodų salėse priimti ir demonstruoti vaikų 
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piešinių parodas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse); moksleivių piešinių parodos projekto 

„Piešiu istoriją“ programos parengimas; 

– susitikta su Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos direktore ir aptartos 

bendradarbiavimo galimybės; 

– organizuotas Tuskulėnų aukų atminimo dienos paminėjimas prie Kolumbariumo rugsėjo 

28 d. Paruoštas renginio „Tuskulėnų aukų dienos“ minėjimo scenarijus ir prie Kolumbariumo 

vestas renginys. Nuotraukos apie renginį įdėtos į LGGRTC interneto puslapį. 

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 

– su Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindine mokykla; 

– su VšĮ Vilniaus mokytojų namais; 

– su Vilniaus specialiais vaikų auklėjimo ir globos namais; 

– su Ateitininkų federacija. 

 

Tęsiamas bendradarbiavimas Memorialinio departamento veiklos klausimais su LR 

Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Krašto apsaugos ministerija, jos Gynybos 

štabu, Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo centru prie KAM, Lietuvos Šaulių 

sąjunga, miestų ir rajonų savivaldybėmis, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios 

istorijos katedra, Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra, 

Laisvės Kovų sąjūdžiu, Norilsko Vyčių, Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“, 

Politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga, VšĮ 

Vilniaus mokytojų namais ir kt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama 

II PRIEDAS (žr. p 70–113) 
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G E N O C I D O  A U K Ų  M U Z I E J U S  
 

2006-ieji muziejui buvo intensyvios veiklos metai. Iš esmės baigtos įrengti muziejaus 

ekspozicijos, parengta kilnojamoji paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“, skirta 

1941 m. Birželio trėmimų 65-osioms metinėms atminti, parengtas ir išleistas katalogas 

„Genocido aukų muziejus: ekspozicijų gidas“ (lietuvių ir anglų kalbomis), įvykdyti ir viršyti 

inventorinimo planai, palyginti su praėjusiais metais suteikta daugiau mokamų bei nemokamų 

paslaugų. 

Dauguma 2006 m. planuotų darbų buvo atlikta, taip pat užbaigti 2005 m. nebaigti 

darbai. Balandžio 7 d. lankytojams buvo atidarytos II aukšto ekspozicijos: „Lietuvos 

gyventojai gulage: 1944–1956 metai“, „Trėmimai:1944–1953 metai“ (dvi salės); „KGB: 

1954–1991 metai“. Ekspozicija „Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1954–1991 metais“ 

iš esmės baigta, tačiau lankytojams dar neatidaryta: pildoma kompiuterinė programa, 

kurioje lankytojams bus pateikta filmuota ir kita vaizdinė bei dokumentinė medžiaga, 

susijusi su ekspozicijos tema, baigiami techniniai įrengimo darbai. Buvo pakeistos 

informacinės lentelės buvusiame KGB vidaus kalėjime, naujai parengta muziejaus 

informacinė navigacinė sistema (nuorodos, rodyklės), išleistas informacinis lankstukas 

lankytojams (lietuvių ir anglų k.) su ekspozicijų išdėstymo planeliais. 

Ataskaitiniais metais muziejus vykdė aktyvią parodinę veiklą. Trys muziejaus 

kilnojamosios parodos eksponuotos 19 užsienio ir krašto miestų. Paroda „Smurto kronika: 

Lietuva 1939–1941 metais“ eksponuota Europos Parlamente, LR Seime, Kėdainių krašto 

muziejaus Daugiakultūriame centre, Kauno miesto muziejuje; „Karas po karo“ eksponuota 

Punske ir Seinuose (Lenkija), Lvovo istorijos muziejuje ir devyniuose Lietuvos miestuose; paroda 

„Mes nemirę“ eksponuota trijuose Lietuvos kariuomenės junginiuose ir Klaipėdoje vykusios 

konferencijos „Pasipriešinimo istorijos dėstymas mokyklose“ metu. Pačiame muziejuje Vengrijos 

Respublikos ambasados iniciatyva surengta paroda „1956-ieji. Laisvės viltis: Vengrijos 

revoliucija“. Nemažai prisidėta prie jos eksponavimo: suredaguoti tekstai lietuvių kalba, 

sumaketuotos ir pagamintos kiekvieno stendo informacinės lentelės, organizuotas parodos 

atidarymo renginys.  

2006 m. muziejaus rinkiniai papildyti 2752 eksponatais, iš jų 328 paskirti į pagrindinį 

fondą, 2424 – į pagalbinį. Šiemet gerokai mažiau gauta originalių, autentiškų eksponatų, nes 

retėja pagrindinių mūsų pateikėjų – buvusių partizanų, tremtinių – gretos. Pagalbinis fondas, kaip 

ir ankstesniais metais, daugiausia papildytas negatyvais – 2255 vnt. Rankraštinėje knygoje 
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suinventorinti 2194 eksponatai (planuota 1350), į kompiuterinę apskaitos programą įtraukti 2175 

eksponatai (planuota 1950). Nemažai nuveikta skaitmeninant eksponatus. Nuskenuota į 

kompiuterinę duomenų bazę 2772 vnt. negatyvų, skaitmenine laikmena reprodukuota 2382 

nuotraukos.  

Muziejų per metus aplankė 25 873 lankytojai (2005 m. – 19 688), vestos 454 

ekskursijos (2005 m. – 382), iš jų 14 – oficialioms delegacijoms. Muziejuje filmavo 17 

Lietuvos ir užsienio televizijos kompanijų bei kino studijų.  

Dėl objektyvių priežasčių dalis planuotų darbų neįvykdyta. Parengto muziejaus 

išorinės reklamos projekto nederino Vilniaus miesto savivaldybė, nes muziejaus prieigos 

numatomos projektuoti kompleksiškai su Lukiškių aikšte. Muziejaus laiptinės 

apipavidalinimo projektas neįgyvendintas dėl kilusių abejonių pasirinkto sprendimo 

tinkamumu. Dėl 2006 m. nustatytos Merkinės tremties ir rezistencijos muziejaus pastato 

avarinės būklės ekspozicijų rengimas atidėtas. 

Tenka pripažinti, kad per mažai dirbta edukacijos srityje. Muziejuje yra tik 5 

muziejininkai, kurie iki šiol buvo labai užimti ekspozicijų ir parodų rengimu, inventorinimu, 

paslaugų teikimu. Jau keleri metai planuota edukacinė programa „Partizaninis karas: tautos kova 

už išlikimą“ nėra iki galo įgyvendinta. Vedamos tik teminės ekskursijos, po kurių demonstruojami 

dokumentiniai filmai ar kitos filmuotos dokumentinės medžiagos fragmentai (juos šioje ataskaitoje 

įvardijame kaip edukacinius užsiėmimus). Dėl darbuotojų kaitos neparengta ir šiais metais 

planuota edukacinio užsiėmimo tema. 

 

O r g a n i z a c i n ė  v e i k l a  

 

1. Atspaustas naujas parodos „Karas po karo: ginkluotas antisovietinis 

pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ egzempliorius. 

2. Įrengti evakuaciniai šviestuvai II aukšto ekspozicijoje. 

3. Dėl naujų ekspozicijų atidarymo iki 4 Lt padidinta bilieto kaina muziejaus 

lankytojams (nuo gegužės 1 d.). 

4. Užsakyti, pagaminti ir sumontuoti baldai muziejaus informaciniam centrui ir 

budėtojų kambariui. 

5. Susipažinta su Merkinės tremties ir rezistencijos muziejaus ekspozicija, aptartos 

metodinės ir techninės paramos suteikimo dėl jos atnaujinimo galimybės.  

6. Naujai parengta muziejaus informacinė navigacinė sistema (nuorodos 

lankytojams). 
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7. Atliktas dalies III aukšto koridoriaus remontas. 

8. Baigtas įrengti muziejaus evakuacinis išėjimas. 

9. Detalizuojama Tuskulėnų rimties parko-edukacinio centro koncepcija. Parengtas 

reikalingos garso ir vaizdo aparatūros sąrašas, rengti pasitarimai su atskirų temų 

tyrinėtojais. 

10. Atlikta muziejaus vidaus kiemelio rekonstrukcija: atkurta pokario metais buvusi medinė 

tvora, sutvarkyta danga, paliekant įvairių periodų pavyzdžius; remiantis istoriniais duomenimis 

parengtas kiemelio apželdinimo projektas ir sąmata. 

11. Muziejaus konferencijų salėje ir fondų saugyklose įrengtos langų žaliuzės.  

 

 

R i n k i n i ų  k o m p l e k t a v i m a s ,  t y r i m a s ,  a p s k a i t a  i r  a p s a u g a  

 

1. Per metus rinkiniai papildyti 2752 vnt. muziejinių vertybių, iš jų 328 vnt. – 

pagrindinio, 2424 vnt. – pagalbinio fondo. Pagal rinkinius gausiausiai papildyti neginkluotos 

rezistencijos (šifras R) ir tremties (T) rinkiniai (atitinkamai 145 ir 161 vnt.) bei negatyvų 

pagalbinis (Ng) – 2255 vnt.  

2. Į pirminės apskaitos knygą (GEK) įrašyta 1060 eksponatų. Iš jų 250 – į 

rankraštinę knygą, 810 – į kompiuterinę apskaitos programą. 

3. Iš viso suinventorinta (rankraštinėje knygoje) – 2194 eksponatai. Iš jų 1841 – 

pagrindinio, 353 – pagalbinio fondo. 

4. Į kompiuterinę apskaitą įrašyti 2175 eksponatai. Iš jų pagrindinio fondo − 1570, pagalbinio − 

605 eksponatai. 

5. Į kompiuterinę apskaitos programą įtraukta 32 vnt. moksliniam archyvui priskirtos 

medžiagos ir 14 vnt. pagalbinės bibliotekos knygų. 

6. Restauruoti 24, konservuoti 48 eksponatai. 

7. Nuskenuota į kompiuterinę duomenų bazę 2772 vnt. negatyvų. 

8. Reprodukuota 2255 nuotraukos (pagaminti negatyvai, atspausti kontaktiniai lapai), iš jų 

1922 vnt. – Memorialinio departamento programai „Tremties ir kalinimo vietos“. 

9. Skaitmenine laikmena reprodukuota 2382 nuotraukos.  

10. Tvarkytos rinkinių saugyklos, valyti nuolatinėms ekspozicijoms atrinkti 

eksponatai. 
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11. Parengti eksponatų išdėstymo II aukšto ekspozicijose schematiniai planai ir 

eksponatų sąrašai, tvarkyta rinkinių apskaitos dokumentacija. 

12. Depozito teisėmis išduota 610 eksponatų. 

 

E k s p o z i c i j ų  i r  p a r o d ų  r e n g i m a s  

 

1. Užbaigtos įrengti ir lankytojams atidarytos ekspozicijos II muziejaus aukšte: „Lietuvos 

gyventojai gulage: 1944–1956 metai“; „Trėmimai: 1944–1953 metai“; „Gyvenimas tęsiasi…“ 

(apie kalinių ir tremtinių buitį, laisvalaikį, grįžimą į Tėvynę); „KGB 1954–1991 metai“. Surengtas 

ekspozicijų atidarymo renginys (balandžio 7 d.). 

2. Baigta rengti istorinė dokumentinė medžiaga ekspozicijai tema „Pilietinis antisovietinis 

pasipriešinimas 1954–1991 m.“ Parengta kompiuterinė programa, papildysianti ekspoziciją. 

Rengiami aprašai, skenuojami eksponatai kompiuterinei programai.  

3. Pagamintos naujos informacinės lentelės prie buvusio KGB kalėjimo patalpų.  

4. Parengta kilnojamoji paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“, skirta 65-

osioms 1941 m. Birželio trėmimų metinėms atminti. Paroda eksponuota:  

– Europos Parlamento rūmuose Briuselyje (Belgija, birželio 6–9 d.); 

– Lietuvos Respublikos Seimo Parlamento galerijoje (rugpjūčio 23–rugsėjo 6 d.); 

– Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre (spalio 13–lapkričio 9 d.); 

– Kauno miesto muziejuje (lapkričio16–sausio 1 d.). 

5. Kilnojamoji paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 

1944–1953 m.“ (yra pagaminti trys kilnojamosios parodos egzemplioriai) eksponuota: 

– Jonavos krašto muziejuje (sausio 12–vasario 16 d.); 

– Seinų (Lenkija) lietuvių namuose (vasario 19–kovo 17 d.); 

– Lvovo (Ukraina) istorijos muziejuje (kovo 11–19 d.); 

– Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namuose (kovo 20–balandžio 24 d.); 

– Lazdijų kultūros namuose (gegužės 11–birželio 4 d.); 

– Marijampolės kraštotyros muziejuje (birželio 14–liepos 21 d.); 

– Latvijos okupacijos muziejuje (birželio 17–spalio 20 d.);  

– Panevėžio r. Vadoklių vidurinėje mokykloje (spalio 29–gruodžio 4 d);  

– Kauno miesto muziejuje (lapkričio16–sausio 1 d.); 

– Lietuvos nacionaliniame dramos teatre prieš spektaklį „Bunkeris“ (spalio 30 d. ir 

gruodžio 29 d.). 

6.  Paroda „Mes nemirę“ (yra parengti du jos egzemplioriai) eksponuota: 
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– Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje (vasario 15–

kovo 21 d.); 

– jaunimo stovykloje Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione Klaipėdoje (liepos 3–

26 d.); 

– Klaipėdoje vykusios konferencijos „Pasipriešinimo istorijos dėstymas mokyklose“ metu 

(lapkričio 22 d.); 

– Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų junginyje Vilniuje (nuo kovo 20 d.). 

7. Muziejuje eksponuota Vengrijos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos, Vengrijos 

nacionalinio muziejaus ir Vengrijos naujienų tarnybos parengta paroda „1956-ieji. Laisvės 

viltis: Vengrijos revoliucija“ (spalio 25–lapkričio 9 d.). Suredaguoti tekstai lietuvių kalba, 

sumaketuotos ir pagamintos kiekvieno stendo informacinės lentelės. Surengtas parodos 

atidarymo renginys. 

 

 

R y š i a i  s u  v i s u o m e n e ,  l e i d y b a  

 

1. Dalyvaujama LGGRTC tinklalapio redkolegijos darbe. Pasirūpinta 2005 m. atnaujintos 

muziejaus svetainės tekstų vertimu į anglų kalbą, skaityta korektūra, tikslintas vertimas. 

Medžiaga jau patalpinta LGGRTC ir Lietuvos muziejų tinklalapiuose.  

2. Nuolat atnaujinama medžiaga muziejaus internetinėse svetainėse (LGGRTC 

tinklalapyje, muziejų portale). Patalpinta informacija apie naujas muziejaus ekspozicijas, 

pasirūpinta jos vertimu į anglų kalbą. Nuolat pateikiama informacija apie muziejuje 

vykstančius renginius. 

3. Informacija apie muziejų patalpinta interneto portaluose: worldtravelserver.com; 

worldTourismExpo.com; travelvilnius.com; www.lithuanian-products.com; www.apsistok.lt; 

patikslinta ir papildyta informacija svetainėse travel.lt; delfi.lt; anonsas.lt; turizmas.vilnius.lt ir kt. 

4. Rengti garso įrašai LGGRTC inicijuotai Žinių radijo laidai „Laisvės kryžkelės“ (kas 

savaitę). 

5. Prisidėta rengiant susitikimą su buvusiu politiniu kaliniu Baliu Gajausku. 

Sumaketuotas kvietimas, parengta vaizdo medžiaga. 

6. Vilniaus apskrities mokytojų konferencijos „Valstybės istorija: laisvės gynimo įvykiai 

vadovėliuose ir pamokose“ dalyviams pravestas seminaras tema „Karas po karo: ginkluotasis 

antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ (kovo 16 d.).  
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7. Seminaro „Tolerancijos ugdymo centro (TUC) vadyba: komandinio darbo įgūdžiai ir 

pasirengimas istorinių atminties dienų paminėjimui“ dalyviams buvo perskaitytas pranešimas 

apie ginkluotojo pasipriešinimo dalyvių likimus ir jų atspindį ekspozicijoje (kovo 23 d.).  

8.  Tolerancijos dienos (lapkričio 16 d.) proga surengtas nemokamas muziejaus lankymas.  

9. Muziejaus kilnojamąsias parodas priimantiems muziejams ir organizacijoms pateiktos 

parodų anotacijos, kita informacija apie jas, išsiųsti jų aprašai vertimams pasirengti (Ukrainos 

išsivadavimo judėjimo tyrimo centrui, Lietuvos Respublikos ambasadai Lenkijos 

Respublikoje), medžiagos išdėstymo schemos. Parodos „Karas po karo“ stendų nuotraukos 

išsiųstos Didžiosios Britanijos ambasadai. 

10. Muziejaus skrajutės anglų kalba platintos Vilniaus TIC sporto turizmo ir laisvalaikio 

parodoje „Vivattur 2006“ (kovo 3–5 d.). 

11. Informacija apie muziejaus ekspozicijas (su nuotraukomis) pateikta leidiniui 

„Exploring Vilnius“, internetiniam renginių gidui Whatsonwhen Ltd ir Vilniaus turizmo 

informacijos centrui, apie naujai atidarytas ekspozicijas žurnalo – „Kultūros barai“ redakcijai 

(publikuota Nr. 4), muziejaus pastato nuotrauka – „Tyto alba“ leidyklai (1 vnt.); muziejaus 

pastato ir ekspozicijų nuotraukos – laikraščiui „Culture Droit“ (Prancūzija, 5 vnt.), taip pat 

mokslininkams ir žurnalistams, rengusiems straipsnius apie muziejų: Nancy Harrison, Elin 

Astrom, dr. Paului Williamsui ir kt. 

12. Nuskenuotos ir pateiktos nuotraukos (iš viso 63 vnt.) ir kita informacija krašto bei 

užsienio organizacijoms, žurnalistams, mokslininkams, rašiusiems represijų ir pasipriešinimo 

sovietiniam režimui temomis: informaciniams žurnalams „Vilnius NOW“ (11 vnt.) ir „Hello 

Vilnius (7 vnt.), Vidaus reikalų ministerijai (1 vnt.), „Žiemgalos“ leidyklai (4 vnt., muziejaus 

rengti tekstai); apie 1956–1957 m. Vėlines žurnalo „XXI amžius“ redakcijai (8 vnt.) ir LTV 

istorinės dokumentikos ciklo „Amžininkai“ kūrėjams (6 vnt.); Venclovų namų-muziejaus 

darbuotojams – 2 vnt., Laurentui Kleinhentzui iš Prancūzijos, rašančiam apie karo belaisvius 

sovietiniuose lageriuose (10 vnt.); žurnalistei Ingridai Vėgelytei (3 vnt.); Pakruojo M. 

Katiliškio bibliotekai, rengiamai knygai apie Julijoną Būtėną (3 vnt.); Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institutui (4 vnt.); skulptoriui Tadui Gutauskui, kuriančiam 

Adolfo Ramanausko biustą (3 vnt.); Lietuvos turizmo informacijos centrui Helsinkyje – 

A. Ramanausko ir J. Žemaičio biografijos ir kt. 

13. Pagal sutartį su LR Švietimo ir mokslo ministerija vykdytas bendras projektas 

„Juodasis Birželis“, skirtas 65-osioms 1941 m. Birželio trėmimų metinėms atminti (pravestos 109 

teminės ir apžvalginės ekskursijos, surengtos 76 dokumentinių filmų peržiūros). 
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14. Užpildyti ir išsiųsti turistinių firmų „Tumlare Corporation AS“ ir „Vision of 

Scandinavia “ klausimynai apie muziejaus teikiamas paslaugas ir jų kainas. 

15. Portalui „Lietuvos muziejai“ (kuriamoms duomenų bazėms) nusiųsta informacija ir 

iliustracijos apie muziejaus rengtas parodas užsienyje, pradėta rengti medžiaga apie turimas 

kolekcijas. 

16. Vesti 89 edukaciniai užsiėmimai (įskaičiuoti ir teminiai užsiėmimai, vesti projekto 

„Juodasis Birželis“ vykdymo metu, kai moksleiviams buvo demonstruojami dokumentiniai 

filmai ar pasipriešinimo dalyvių atsiminimų fragmentai). 

17. Vesta mokomoji ekskursija Vilniaus turizmo informacijos centro organizuojamų gidų 

kursų lankytojams (spalio 28 d.). 

18. Parengtas ir išleistas informacinis lankstukas muziejaus lankytojams (lietuvių ir 

anglų k.). 

19. Parengtas ir išleistas muziejaus ekspozicijų katalogas „Genocido aukų muziejus: 

ekspozicijų gidas“ (lietuvių ir anglų k.). Leidinys iš dalies finansuotas LR Kultūros 

ministerijos. 

20. Parašyti straipsneliai žurnalui „Genocidas ir rezistencija“: „Naujų Genocido aukų 

muziejaus ekspozicijų pristatymas“; „Paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ 

Europos Parlamente ir LR Seime“. 

21. Parengtas lankstukas paminklo Lietuvos tremtiniams atidarymo renginiui, lankstukas 

ir kvietimas LPKS Anykščių skyriaus organizuojamam paminklo Trakinių kaime žuvusiems 

partizanams šventinimo renginiui, kvietimas į Tuskulėnų aukų pagerbimo renginį. 

22. Muziejaus konferencijų salėje vyko šie renginiai, inicijuoti kitų LGGRTC skyrių ir 

visuomeninių organizacijų: 

– apskritojo stalo diskusija „Baltijos šalys ir Ukraina – istorinio teisingumo 

paieškos“, kurioje dalyvavo LGGRTC surengtos konferencijos „KGB palikimas 

Baltijos šalyse: politika, liustracija, istorija“ dalyviai (balandžio 7 d.); 

– naujo Vytauto Urbanavičiaus dokumentinio filmo „Prezidentų likimai“ apie 

skirtingus trijų tarpukario Baltijos valstybių prezidentų likimus peržiūra (balandžio 

26 d.); 

– Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos posėdis; dalyviams 

parodytas filmas „Sibiro Lietuva“, surengta ekskursija po muziejų (birželio 16 d.); 

– susitikimas su Lietuvoje viešinčiu Vengrijos revoliucijos dalyviu L. Hrabovszky’iu 

ir Lietuvos žmonių, dalyvavusių 1956 m. solidarumo akcijose, apdovanojimas atminimo 

medaliais (spalio 18 d.); 
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– metinė (ataskaitinė) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

konferencija (gruodžio 22 d.). 

 

L a n k y t o j ų  a p t a r n a v i m a s  
 

1. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus rengtam albumui apie 

Anykščių krašto partizanus atrinktos nuotraukos, pateikta informacija aprašams (57 vnt.). 

2. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų junginio prašymu atrinktos ginkluoto 

pasipriešinimo dalyvių nuotraukos ir jų leista spauda, pateikta informacija aprašams (17 

vnt.). 

3. A. Ramanausko kovinio rengimo centrui atrinktos 24 nuotraukos, susijusios su A. 

Ramanausko veikla, pateikta informacija aprašams. 

4. „Taikos“ pagrindinės mokyklos moksleivių rengtai parodėlei apie Sausio 13-ąją atrinktos 

nuotraukos ir dokumentai. 

5. Europinių diktatūrų ir jų perėjimo į demokratiją lyginamųjų studijų fondo (atstovas 

Markus Pieperis, Vokietija) rengiamai parodai apie demokratines revoliucijas Vidurio ir Rytų 

Europoje 1988–1991 m. atrinkta, nuskenuota ir išsiųsta medžiaga, pateikta informacija 

aprašams (13 vnt.). Paroda atidaryta 2006 m. gruodžio 4 d. Erfurte, išleistas jos katalogas 

(pateikta medžiaga jame publikuojama). 

6. VšĮ „Socialiniai ir kultūros projektai“ kuriamo dokumentinių filmų ciklo „XX a. slaptieji 

archyvai“ filmavimui atrinkti eksponatai (dvi temos, pateikti 25 eksponatai).  

7. LR Švietimo ir mokslo ministerijos rengtiems plakatams apie rašytojus – partizaninio 

karo dalyvius ir tremtinius atrinkti, nuskenuoti dokumentai ir nuotraukos, pateikta 

informacija aprašams (9 vnt.). 

8. Lietuvos kariuomenės motorizuotųjų pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“ atrinktos ir 

nuskenuotos „Partizanų rinkinio“ fotografijos, pateikta informacija aprašams (46 vnt.). 

9. LGGRTC rengiamai knygai apie disidentinį sąjūdį Lietuvoje atrinktos, nuskenuotos 

iliustracijos ir pateikta informacija aprašams (69 vnt); pateikta informacija iliustracijų 

aprašams knygai apie sovietinį režimą Lietuvoje; pateiktos nuotraukos kitiems LGGRTC 

darbuotojų vykdomiems projektams. 

10. Su muziejaus rinkinių medžiaga susipažino 16 lankytojų.  

11. Muziejaus ekspozicijas apžiūrėjo 25 873 lankytojai. Iš jų organizuotomis grupėmis – 

13 361 (iš jų 5620 moksleivių); individualiai – 12 512. 

12. Vesta ekskursijų − 454, iš jų 259 moksleiviams. 
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13. Muziejuje lankėsi šios oficialios delegacijos: Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso 

narys F. Jamesas Sensenbrenneris (sausio 12 d.); Gruzijos valstybės ministras europinei ir 

euroatlantinei integracijai Giorgi Baramidze’as ir jį lydinti delegacija (vasario 16 d.); 

Suomijos ambasadorius Timo Lahelma (vasario 25 d.); Vilniaus konferencijoje dalyvavusių 

JAV viceprezidento, Ukrainos, Lenkijos prezidentų sutuoktinės, lydimos ponios Almos 

Adamkienės (gegužės 4 d); Lenkijos Respublikos Senato Pirmininko Bogdano Borusevičiaus 

vadovaujama delegacija (gegužės 19 d.); Gruzijos gynybos ministras Iraklis Okruašvilis ir jį 

lydinti delegacija (birželio 13 d.); Armėnijos Respublikos gynybos ministras Seržas 

Sargsijanas ir jį lydinti delegacija (birželio 15 d); Gruzijos pirmasis užsienio reikalų ministro 

pavaduotojas Valerijus Čečelašvilis ir Gruzijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 

Lietuvoje Davidas Aptsiauris (liepos 4 d.); Vokietijos ambasados Baltarusijos Respublikoje 

darbuotojų grupė (rugpjūčio 5 d.); Suomijos parlamento pirmininko Paavo Lipponeno 

vadovaujama delegacija (rugpjūčio 28 d.); Gruzijos parlamento Užsienio reikalų komiteto 

delegacija (lapkričio 22 d.); NATO Sausumos pajėgų komponento atstovai (gruodžio 1 d.); 

Lietuvos Karo akademijos svečiai iš Kroatijos (gruodžio 5 d.); Islandijos parlamento Užsienio 

reikalų komiteto delegacija (gruodžio 15 d.); Latvijos Parlamento deputatai (gruodžio 15 d.). 

14. Muziejaus ekspozicijas apžiūrėjo Pasaulio paveldo komiteto 30-osios sesijos dalyviai 

(liepos 8–16 d., apie 150 žmonių), 1956 metų Istorijos tyrimų instituto Budapešte direktoriaus 

pavaduotojas, akademikas dr. Pálas Germuska (spalio 25 d.), priimti Komunizmo nusikaltimų 

tyrimo instituto atstovai iš Rumunijos (gruodžio 13 d.). Jie supažindinti su muziejaus ekspozicija, 

Tuskulėnų rimties parku, tartasi dėl bendradarbiavimo. 

15. Muziejuje filmavo: LRT kartu su Prancūzijos prodiuserine kompanija „Films Grain de 

sable“, filmavusi interviu su N. Sadūnaite ir muziejaus ekspoziciją savo kuriamam 

dokumentiniam filmui (sausio 16 d.); Vengrijos nacionalinės televizijos filmavimo grupė 

(vasario 24 d.); Baltarusijos žurnalistai, kuriantys filmą apie protestantų bažnyčios persekiojimą 

sovietų valdžios metais (kovo 8 d.); Pirmasis Baltijos kanalas, rengęs TV reportažą apie 

ekspozicijų atidarymą (balandžio 7 d.); UAB „Baltijos filmų paslaugos“, filmavusios 

audiovizualinį kūrinį „Branduolinės varžybos“ (balandžio 7 d.); A. Fidler (ZDF, Vokietija), 

kurianti dokumentinį filmą apie penkis miestus, tarp kurių ir Vilnius (gegužės 25 d.); 

dokumentinių filmų kūrėjai Davidas K. O’Rourke ir Kenas Gumbertas (Domain Production, 

JAV) kalėjimo patalpose ėmę interviu iš buvusių politinių kalinių, disidentų (birželio 12 d.); 

Leona Gilbert (Deveaux Babin Productions, Kanada), kurianti filmą „Red on White“ (birželio 

13 d.); Prominent Palin Productions Ltd. kartu su BBC (birželio 28 d.); Philipas Teubleris 

(Baltic Holidays, Jungtinė Karalystė) (liepos 7 d.); Belgijos televizijos VRT kanalo pažintinės 
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laidos VLAANDEREN VAKANTIELAND žurnalistai (liepos mėn.); LTV laidos „Amžininkai“ 

kūrybinė grupė (rež. R. Bružas, rugsėjo 19 ir 25, spalio 23 d., gruodžio 7 d.); LNK TV Žinių 

tarnyba (rugsėjo 29 d.); leidybinė firma „Neometa“, kurianti dokumentinį trumpametražį filmą 

apie A. Kraujelį-Siaubūną (spalio 2 d.); UAB „Filmų era“, kurianti dokumentinį filmą „1941 m. 

Birželio sukilimas“ (lapkričio 23 d); LNK laidos „Istorijos“ kūrybinė grupė (lapkričio 30 d.); 

Italijos televizija SAT2000, kurianti dokumentinį filmą apie Lietuvą (gruodžio 8 d.).  

 

F i n a n s i n ė  v e i k l a  
 

Per 2006 m. už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuosčių 

nuoma, fotografavimas ir filmavimas), GAM reklaminių bukletų, LGGRTC leidinių 

pardavimą gauta 99 205,00 Lt. Iš jų: 

– už suteiktas paslaugas (bilietai, ekskursijos, ausinių ir garsajuosčių nuoma, 

fotografavimas ir filmavimas) – 75 949,00 Lt (iš jų už bilietus –50 219,00 Lt); 

– reklaminių GAM bukletų, atvirukų parduota už 240 Lt; 

– LGGRTC leidinių parduota už 23 016,00 Lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27



L E I D Y B O S  S K Y R I U S   
 

Leidybos skyrius vykdo Leidybos programą, kuri rengiama remiantis LR LGGRTC 

1997 m. priimto įstatymo numatytomis funkcijomis. 

Leidybos programos kryptys: 

– mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“; 

– daugiatomis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido 

aukų vardynas); 

– monografijos, studijos; 

– dokumentų rinkiniai; 

– atsiminimai, dienoraščiai, publicistika. 

Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema literatūrą 

šalyje iš esmės kryptingai ir nuosekliai leidžia tik LGGRTC Leidybos skyrius. 

2006 m. išleista 13 leidinių, kurių apimtis – 165,25 spaudos lankų. 

 

2006 m. vykdant Leidybos programą svarbi vieta teko edukacinei leidybos krypčiai. 

Sėkmingai vyko bendradarbiavimas su Tautos fondu (JAV), kuris siekia, kad į 1500 mokyklų 

ir kitų mokymo įstaigų bibliotekas patektų LGGRTC leidžiamos tematikos leidiniai. 

Bendromis pastangomis projektas dėl dviejų LGGRTC leidinių buvo įvykdytas. Pakartotinai 

buvo išleisti reikšmingi ankstesniais metais pasirodę leidiniai, kurių tiražas jau buvo 

realizuotas: 

– „Liongino Baliukevičiaus–partizano Dzūko dienoraštis“; 

– Severinas Vaitiekus, „Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai, 1944–1947“. 

 

Prie antrojo leidinio išleidimo į projektą įsitraukė ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 

(JAV). LGGRTC parengė paraišką ir jam buvo paskirta dalis trūkstamų lėšų. 

Tautos fondas pats pasirenka juos dominančius leidinius ir organizuoja jų pristatymą į 

mokyklas.  

 

2006 m. Leidybos skyrius išleido jau trečią moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už 

laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ rašinių leidinį „Tarp vakar ir šiandien“. Leidinys 

iliustruotas to paties konkurso geriausiais moksleivių piešiniais. Išleistas jau trečias tokio 
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pobūdžio leidinys paneigia teiginį, kad jaunimui nėra svarbi Tėvynės istorija (juk vos ne 

kiekviena Lietuvos šeima paliesta tragiškų nelaisvės metų padarinių). 

Kaip minėta anksčiau, viena iš leidybos programos krypčių yra atsiminimų leidimas. 

Kančių istoriją išgyvenusių atsiminimų aruodai dar pilni. Nėra galimybės juos visus 

išspausdinti atskiromis knygomis, bet būtina kuo daugiau jų surinkti, užrašyti. Konkursų 

organizavimas ir moksleivių rašinių spausdinimas atskiromis knygomis stiprina kartų jungtį. Į 

rašinius gula jų senelių, kaimynų, pažįstamų išgyvenimai, per juos jauni žmonės tampa savo 

Tėvynės piliečiais.  

 

Kartu su leidykla „Versus Aureus“ išleista knyga „Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios 

pergalė“, skirta Dariui Gerbutavičiui atminti. Knygos autoriai – Vilniaus „Ryto“ vidurinės 

mokyklos jaunieji kraštotyrininkai, bendraamžiai apie savo bendraamžį, tam tikromis 

aplinkybėmis tapusį didvyriu. Vykdant LGGRTC programą „Pokario istorija jaunimui“ šis 

leidinys keliaus į jaunimo stovyklas, mokyklas. 

 

Jaunajam skaitytojui (žinoma, ne tik) skirta ir prof. Broniaus Genzelio knyga „Imperijai 

griūvant: žmonės, įvykiai, procesai“. Autorius – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proceso 

aktyvus inspiratorius ir dalyvis.  

 

2006 m. kai kurias Lietuvos mokyklas pasiekė 10 pavadinimų LGGRTC išleisti 

leidiniai. Tai – „Broniaus Krivicko raštai“; „Lietuvos laikinosios vyriausybės protokolai“; 

„Lietuvos laisvės byla Vakaruose“; „Likimo vedami: Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje 

veikla, 1940–1991“; „Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1944–1990“; 

„Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai, 1939–1956“; „Lietuvos 

kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje“; „Karas po karo“; „Tarp vakar ir šiandien“; 

„Žuvusiųjų prezidentas: Jono Žemaičio biografija“ (kiekiai nedideli – po 60 egz. kiekvieno 

leidinio). Knygos mokykloms perduotos vykdant 2006 m. gegužės 31 d. LGGRTC sutartį su 

LR Švietimo ir mokslo ministerija. Jos daugiausia skiriamos istorijos mokytojams. 
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2006 m. Leidybos skyrius išleido tris leidinius anglų kalba ir vieną lenkų kalba: 

– „Whoever saves one life…“ (antras leidimas); 

– „The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States“ (penktas leidimas); 

– „The Unknown War“ (antras leidimas); 

– „Jak sluzac Panu Bogu przechytrzyc KGB“ (kartu su Lenkijos leidykla 

RHETOS) (leidinys skirtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjams). 

 

Leidinių anglų kalba kartojimas rodo jų paklausą, užsieniečių domėjimąsi mūsų šalies 

istorija. Tai yra ir kelerių metų LGGRTC įdirbio Lietuvos įvaizdžio formavimo procese 

rezultatas. Tam itin buvo naudingas dalyvavimas tarptautinėse knygų mugėse. 

1998 m. LGGRTC Leidybos skyrius tapo Lietuvos leidėjų asociacijos nariu (ši 

asociacija 2003 m. tapo Europos leidėjų asociacijos nare). Tai leidžia naujausius LGGRTC 

leidinius eksponuoti tarptautinėse knygų mugėse, patekti į tų mugių leidžiamus katalogus, 

naudotis tam skiriamomis LR Ūkio ir Kultūros ministerijų lėšomis. 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. Itin daug dėmesio sulaukia 

šie LGGRTC leidiniai: 

 

1. „Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR“. Compiled by Dalia 

Kuodytė and Rokas Tracevskis, 2005. 

2. „Karas po karo / War after War“. Compiled by Virginija Rudienė, 2005. 

3. Arūnas Bubnys, „The Holocaust in Lithuania between 1941–1944“, 2005. 

4. „The Unknown War. Armed anti-Soviet resistance in Lithuania in 1944–1953“. 

Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis, 2006. 

5. „Su adata širdyje / With a Needle in the Heart“ (Getų ir koncentracijos stovyklų 

kalinių atsiminimai / Memoirs of Former Prisoners of Ghettos and Concentration Camps), 

2003. 

6. „The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States“. General editor Arvydas 

Anušauskas, 2006. 

7. „Whoever saves one life…(The efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 

1944)“. Compiled by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius, 2006. 
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9. Alfonsas Eidintas. „President of Lithuania: Prisoner of the Gulag. A Biografy of 

Aleksandras Stulginskis“, 2001. 

10. „The Psychology of Extreme Traumatisation“. General editor Danutė Gailienė, 

2005 

 

2006 m. išleista jaunos istorikės Vilmos Vasiliauskaitės studija „Lietuvos ir Vidurio 

Europos šalių periodinė savilaida, 1972–1989“. Taip pat du LGGRTC žurnalo „Genocidas ir 

rezistencija“ numeriai (Nr. 19 ir 20). 

 

Iš viso LGGRTC Leidybos skyrius 1997–2006 m. išleido:  

– monografijų ir studijų – 27;  

– dokumentų rinkinių – 9; 

– žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ – 20 numerių; 

– vardyno „Lietuvos gyventojų genocidas“ – 4 tomai; 

– populiariosios literatūros (atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė liter.) – 

37 leidinius. 

Anglų kalba išleista 10 leidinių. 

 
L e i d i n i ų  p r i s t a t y m a s  L i e t u v o s  i r  u ž s i e n i o  v i s u o m e n e i  

  

Internetinis katalogas-knygynas 

2006 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, matomas viršelis, nurodoma kaina ir galimybė įsigyti leidinį. Šiame puslapyje 

skelbiama informacija apie išėjusius naujus leidinius, renginius, kuriuose jie numatomi 

pristatyti.  

Šis internetinis katalogas (kaip ir visa LGGRTC svetainė) 2006 m. išverstas į anglų 

kalbą. Angliškos svetainės versijos atsiradimas padeda ir užsienyje gyvenantiems pirkėjams 

užsisakyti LGGRTC leidinių. 

 

LGGRTC leidinių  reklama  

Knygos siunčiamos „Tėviškės žiburiams“, „Draugas“ ir Lithuanian Radio Programme 

(Kanada). Leidiniai recenzuojami, pristatomi skaitytojams ir klausytojams.  
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Nuolat LGGRTC leidiniai pristatomi, recenzuojami Lietuvos laikraščiuose 

„Atgimimas“, „Lietuvos aidas“ ir „XXI amžius“, žurnale „Knygų aidai“, Žinių radijo laidose. 

Daugiatiražiuose dienraščiuose LGGRTC neturi galimybės anotuoti savo leidinius, nes 

reklama būtų labai brangi. 

 

Mugės ir internetiniai knygynai 

Vienas svarbiausių renginių – 2006 m. vasario 23–26 d. vykusi Vilniaus knygų mugė. 

LGGRTC Leidybos skyrius savo leidinius eksponavo bendrame LLA stende.  

Naujus leidinius pirmiausia pristatome internetiniams knygynams „Super parduotuvė“ 

(sutartis sudaryta 2000 m.) ir „Patogu pirkti“ (sutartis sudaryta 2003 m.). Tai kartu ir 

nemokama reklama skaitytojams. 

2006 m. dalyvauta tarptautinėse knygų mugėse Londone, Varšuvoje, Turine, 

Maskvoje, Geteborge ir Frankfurte. Leidiniai buvo eksponuojami bendrame Lietuvos leidėjų 

stende. 

 

L e i d i n i ų  p l a t i n i m a s  

 

Leidybos skyrius platina leidinius Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Platinimas Lietuvoje 

Platinti leidinius savo jėgomis visoje Lietuvoje yra netikslinga. Tam tikslui sudaryta 

sutartis su knygų platinimo firma Respublikiniu knygų centru. Leidybos skyrius savo leidinius 

platina knygynuose Vilniuje. 

Tiesiogiai, be prekybinio antkainio LGGRTC leidinius 2006 m. pirko LR Seimo 

kanceliarija, Lietuvos bibliotekoms – „Mūsų knyga“ ir UAB „Šviesa“, Lietuvos karo 

akademija, Vilniaus universiteto biblioteka, UAB „Asama“, Vilniaus AKM IV kuopa, Lazdijų 

pasienio rinktinė, Birštono sakralinis muziejus, LTPKS Marijampolės skyrius, Rokiškio krašto 

muziejus, Klaipėdos savivaldybė, Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinė mokykla, Didžiojo 

Lietuvos etmono Jonušo Radvilo pulkas, LK KASP štabas. Įvairaus pobūdžio įstaigų, 

perkančių LGGRTC leidinius, išvardijimas yra iliustracija leidinių tematikos aktualumo ir 

poreikio. 

Leidinius platiname ir įvairiuose renginiuose (2006 m. dalyvavome 8). Leidiniai 

platinami Genocido aukų muziejuje, kur tinkamai įrengtas knygynėlis, ir Leidybos skyriuje.  

Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ prenumeruojamas.  
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Platinimas užsienyje  

Leidiniai buvo siunčiami Lituanistikos centrui (JAV), Lietuviškos bibliotekos 

knygynėliui (Kanada), Lietuvių kolegijai (Italija), taip pat pavieniams nuolatiniams 

užsakovams.  

Leidinius anglų kalba nuolat perka didmeninės knygų platinimo firmos „Otto 

Harrassowitz“ (Vokietija) ir „Dawson Books“ (UK).  

 

2006 m. už parduotas knygas gauta 139 134 Lt (visos lėšos naudojamos knygų 

leidybai, nes iš biudžeto skiriama tik 90 000 Lt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama 

III PRIEDAS (žr. p. 114–115) 
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S P E C I A L I Ų J Ų  T Y R I M Ų  S K Y R I U S  
 

T e i s i n ė s  a n a l i z ė s  i r  k o n s u l t a c i j o s  g r u p ė s  v e i k l a  

 

Susirašinėjimo suvestinė 

 

 Gauta raštų Išsiųsta raštų 

Lietuvos Respublikos Seimas 6 4 

Teismai 5 2 

Vyriausybė 3 1 

Lietuvos Respublikos prokuratūros 50 53 

Valstybės saugumo departamentas 19 23 

Lenkijos Tautos atminties institutas 8 6 

LGGRTC padaliniai 11 14 

Gyventojai 12 19 

Kitos institucijos 11 16 

Iš viso: 125 138 

 

Lyginant su 2005 m. (gauta 136 ir išsiųsta 168 raštų), 2006 m. specialiųjų (istorinių-

archyvinių) tyrimų sumažėjo. Gauta mažiau prokuratūrų pavedimų, tačiau gerokai aktyviau 

ėmė reikštis Valstybės saugumo departamentas. Gauta mažiau Lenkijos Tautos atminties 

instituto (IPN) prašymų (2005 m. neturėta galimybių įvykdyti nė vieno IPN prašymo, šiemet 

pagal išgalės atlikti keli tyrimai). Skyrius vykdė kelis kartus daugiau LGGRTC Memorialinio 

departamento inicijuotų tyrimų. Gyventojų prašymų gauta mažiau. 

Tyrimų tematika nepasikeitė. Dažniausiai teisėsaugos institucijos inicijuoja tyrimus dėl 

gyventojų trėmimų, agentų-smogikų veiklos, žmonių kalinimo faktų bei aplinkybių nustatymo; 

IPN domisi lenkų tautybės piliečių žūtimis bei kalinimais; gyventojai pastaraisiais metais 

dažniausiai kreipiasi (neretai per prokuratūras bei aukščiausias valdžios institucijas) dėl 

partizaninio karo metais partizanų nužudytų asmenų. Tyrimų dėl Antrojo pasaulinio karo 

metais vykdyto žydų genocido atvejų gerokai sumažėjo. 
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T y r i m o  p r o g r a m o s  „ P a r t i z a n i n i o  k a r o  L i e t u v o j e  ž m o n i ų  

n u o s t o l i a i “  v y k d y m a s  
 

2006 m. III ketvirtyje Specialiųjų tyrimų skyriuje pradėtas vykdyti detalus 1944–1946 

m. dabartinio Varėnos rajono teritorijoje įvykusių žūčių tyrimas. 

Lynežerio kaime buvo atlikta gyventojų apklausa ir vyko filmavimas (2006 m. birželio 1 d.) 

dėl pokario metais šiame kaime išžudytų trijų šeimų. Remiantis LYA surinktais dokumentų 

duomenimis, visos trys šeimos MGB buvo įtariamos kaip palaikiusios ryšius su partizanais; 

tikėtina, kad Gražuolio būrio įvykdytą egzekuciją išprovokavo MGB agentūra. 

Kadangi kompiuterinė programa vis dar neparengta, duomenų bazė nėra papildoma, 

vykdomas tik nustatytų netikslumų bei pasikartojimų šalinimas. Šiuo metu joje yra sukaupa 

įrašų apie 34 624 asmenis, kurie buvo nužudyti arba sužeisti ginkluotojo pasipriešinimo 

laikotarpiu. Tačiau dėl pavardžių iškraipymų dalis įrašų yra apie tuos pačius asmenys. 
 

Į s t a t y m o  d ė l  b u v u s i ų  K G B  d a r b u o t o j ų  d a b a r t i n ė s  v e i k l o s  

v y k d y m a s  
 

Gauti ir išnagrinėti Reinikovos, S. Jakšto, V. Masalsko ir kitų asmenų prašymai. 
 

P a s i p r i e š i n i m o  d a l y v i ų  ( r e z i s t e n t ų )  t e i s i ų   

k o m i s i j o s  v e i k l a  
 

Prašymų nagrinėjimo suvestinė 
 

Teisinis statusas Pripažinta Nepripažinta Atidėta Išduota teisinio 

statuso pažymėjimų 

Kario savanorio 

teisiniam statusui 

97 50 6 102 

Laisvės kovų dalyvio 

teisiniam statusui 

178 117 5 195 

Nuo okupacijų 

nukentėjusio asmens 

teisiniam statusui 

1924 221 24 2353 

Iš  viso:  2199 388 35 2650 
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IŠ VISO SVARSTYTA PRAŠYMŲ 2622 

Iš jų:  –Kario savanorio teisiniam statusui  153 

          – Laisvės kovų dalyvio teisiniam statusui 300 

          – Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisiniam statusui 2169 

KOMISIJOS PIRMININKO VEIKLA  

Organizavo ir pravedė Komisijos posėdžių 11 

Peržiūrėjo ir įvertino pretendentų prašymų 874 

Iš jų: – rezistentų  553 

         – nuo okupacijų nukentėjusių asmenų 321 

Atliko rezistencinės veiklos ištyrimus 103 

Įteikė pažymėjimų 297 

Parengė raštų 284 

Iš jų:  

         – Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, kitoms institucijoms 33 

         – LGGRTC padaliniams 9 

         – Gyventojams (pareiškėjams, pretendentams) 242 

  

 

Iš viso 2006 m. teisinis statusas pripažintas 2199 asmenims, nepripažintas – 388, išduota 

2650 pažymėjimų. Komisijos darbuotojai parengė svarstymui 2622 bylas. Taigi lyginant su 2005 

m., pastebimas Komisijos veiklos intensyvumo mažėjimas. 

Surengta 11 Komisijos darbo posėdžių ir 11 pažymėjimų asmenims, pripažintiems 

kariais savanoriais ir laisvės kovų dalyviais, įteikimų. 

2007 m. sausio 1 d. liko neapsvarstyta maždaug 200 pretendentų į kario savanorio ir 

laisvės kovų dalyvio teisinį statusą prašymų ir 400 pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio 

asmens teisinį statusą asmenų prašymų (gautų 2006 m.).  

Užregistruotos 1766 naujos pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį 

statusą bylos ir 270 pretendentų į kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio teisinį statusą bylų. 

Komisijos Archyvinės analizės ir informacijos grupė, vykdydama pretendentų 

rezistencinės veiklos ištyrimus, peržiūrėjo 6541 Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lietuvos 

centrinio valstybės archyvų bylą, atliko pretendentų į kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio 

teisinį statusą rezistencinės veiklos 419 ištyrimų (ieškojo archyvinių duomenų pagal asmenų 

pateiktą informaciją ir dokumentus, pagal pateiktus ir surastus duomenis rengė pretendentų į 
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statusą rezistencinės veiklos ir gyvenimo aprašymus), perdavė Komisijai įvertinti pretendentų į 

rezistentų statusą 419 bylų, taip pat parengė 411 raštų ir informacinių pranešimų apie 

pretendentų į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą duomenų patikrą.  

Parengtos 47 pažymos apie karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių žūtį (mirtį) dėl 

vienkartinės pašalpos gavimo ir našlių, našlaičių pensijos skyrimo bei 172 pažymos dėl 

valstybinės pensijos ir valstybės paramos rezistentams skyrimo.  

Pateikta reikiama medžiaga LR Krašto apsaugos ministerijai apdovanoti Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu 14 asmenų, kuriems pripažintas kario savanorio teisinis 

statusas. 

 37



 

C E N T R I NĖ  P R A Š Y MŲ  P R IĖM I M O  Į S T A I G A  

DĖL  K O M P E N S A C I JŲ  G A V I M O  I Š  V O K I E T I J O S  F O N D O   

„ A T M I N T I S ,  A T S A K O M Y BĖ  I R  A T E I T I S “  

(VOKIETIJOS FONDO KOMPENSACIJŲ GRUPĖ) 

 

Pagal tarptautinius susitarimus, pasiektus 1998–1999 m. derybose, Vokietija per joje 

įsteigtą fondą „Atmintis, atsakomybė ir ateitis“ mokėjo kompensacijas asmenims, buvusiems 

nacių koncentracijos stovyklose bei getuose, taip pat dirbusiems priverčiamuosius darbus 

Trečiajame reiche ir okupuotose teritorijose. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. birželio 8 d. priėmė nutarimą Nr.VIII-1724 „Dėl 

Vokietijos kompensacijų Lietuvos piliečiams gavimo mechanizmo“; jame, kol bus įsteigta 

Lietuvos ir Vokietijos partnerinė organizacija, per kurią būtų teikiami nukentėjusių Lietuvos 

piliečių pareiškimai kompensacijas išmokančiam Vokietijos federaliniam fondui, taip pat 

gaunamos ir išmokamos kompensacijos, pavedė šiuos darbus atlikti LGGRTC. 

Lietuvoje organizacija partnerė nebuvo įsteigta. Kompensacijų mokėjimo sistema buvo 

nustatyta trišalių (Vokietijos, Rusijos ir Lietuvos) derybų metu. LGGRTC turėjo surinkti, 

sutvarkyti, išversti ir persiųsti pretendentų anketas bei kitus reikiamus dokumentus į Rusijos 

Federacijos Savitarpio supratimo ir santarvės fondą, kurio ekspertai pretendentams skyrė 

kompensacijas. Tuomet Vokietijos fondo specialistai atlikdavo patikrinimą ir patvirtindavo 

asmenų, kuriems mokamos kompensacijos, sąrašą. Atitinkamos pinigų sumos buvo 

pervedamos į AB „Hansabankas“ atidarytą LGGRTC vardu tikslinės paskirties sąskaitą; 

bankas pagal LGGRTC patvirtintus sąrašus paskirstydavo pinigus į asmenines pretendentų 

sąskaitas. Kompensacijos buvo mokamos dviem etapais. 

Iš viso iki 2001 m. gruodžio 31 d. LGGRTC užregistruota 22 250 prašymų skirti 

kompensacijas. Asmenims išduotos 21 208 anketos. Grįžo užpildytos ir į Rusijos fondą 

išsiųsta 13 981 anketa.  

2002–2006 m. buvo atlikta 25 960 mokėjimų kompensacijų gavėjams. Į kompensacijų 

gavėjų sąskaitas pervesta 18 308 928,96 EUR (63 217 069,97 Lt). 
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Data Išmokėta  

kompensacijų eurais 

Kompensacijų išraiška 

litais 

Pervedimų 

skaičius 

2002 m. 2 066 838,17 7 136 378,83 2269 

2003 m. 3 414 385,04 11 789 188,67 7839 

2004 m. 5 408 173,93 18 673 342,95 4499 

2005 m. 4 498 319,54 15 531 797,71 6248 

2006 m. 2 921 212,28 10 086 361,76 5052 

    

Iš viso: 18 308 928,96 63 217 069,92 25 906 

 

Iš viso kompensacijos buvo išmokėtos 13 569 asmenims (pretendentui arba teisių 

paveldėtojui), gyvenantiems Lietuvoje. 

Skundų skyrius Lietuvoje 2002–2006 m. išnagrinėjo 1999 skundus dėl Rusijos fondo 

Ekspertų komisijos priimtų sprendimų, 72,89 proc. jų patenkino. 

Vokietijos fondas „Atmintis, atsakomybė ir ateitis“ 2006 m. gruodžio 31 d. baigė 

kompensacijų mokėjimą. 
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I N F O R M A C I N I Ų  S I S T E M Ų  P R I E Ž I Ū R O S  S K Y R I U S  
 

Vykdant Informacinių sistemų priežiūros skyriui keliamus uždavinius, 2006 m. buvo atlikti 
toliau išvardijami darbai. 
 
1. Nuolat prižiūrima kompiuterinė technika Didžioji g. 17/1, Gedimino pr. 40/1 ir Aukų g. 2. 

Pildoma bei tikslinama LGGRTC kompiuterinės technikos gedimų, remonto ir 
modernizacijos apskaitos duomenų bazė. 

2. Vykdoma techninė LGGRTC lokalinio tinklo priežiūra. 
3. Vykdoma telefono pokalbių stotelių ,,Alcatel“ (Gedimino pr. 40/1 ir Didžioji g. 17/1) 

pokalbių apskaitos programos priežiūra ir kartą per mėnesį formuojamos telefoninių 
pokalbių ataskaitos. 

4. Nuolat daromos rezervinės duomenų kopijos iš tarnybinių stočių ir administracijos, 
Apskaitos, Specialiųjų tyrimų skyrių, Vokietijos kompensacijų grupės, Genocido ir 
rezistencijos tyrimų bei Memorialinio departamentų kompiuterių. 

5. Parengti duomenys apie apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo įmokas per 2005 m. 
IV ketv. bei 2006 m. tris pirmuosius ketvirčius ir perduoti į „Sodrą“ elektroninėje 
laikmenoje. 

6. Parengtos skyriaus 2005 m. IV ketv. bei 2006 m. trijų pirmųjų ketvirčių darbo ataskaitos. 
7. Techniškai parengta 2005 m. LGGRTC ataskaita, skyrių bei padalinių metinių išlaidų 

iliustravimui sukurta 12 diagramų. 
8. Parengtas 2006 m. investicinis projektas „Ilgalaikio turto įsigijimui“. 
9. Buvo peržiūrėtos ir sutvarkytos LGGRTC programinės įrangos licenzijos. 
10. Parengtos skyriaus ketvirtinės ir metinės (2005 m.) ataskaitos, 2005 m. plano analizė bei 

2006 m. darbo planas. 
11. Konkursui „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ buvo parengta multimedinė 

prezentacija. 
12. Tarpininkauta sudarant sutartį su AB TEO dėl greitaveikos padidinimo. 
13. Parengtas atsakymas Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl informacinių rinkmenų 

sąrašo tvarkytojo paskyrimo. 
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I n f o r m a c i n i ų  s i s t e m ų  a n a l i z ė  i r  p l ė t r a  
 

14. Atlikti Microsoft SQL Server2000 konfigūravimo ir derinimo darbai. 
15. Parengtas preliminarus kompiuterinės technikos (ir spausdinimo įrangos) sąrašas, kuris bus 

reikalingas Rimties parko projekto įgyvendinimui. 
16. Siekiant pagerinti Didžioji 17/1 LGGRTC darbuotojų darbo našumą, duomenų bazės 

kompiuteris „Serveris1“ buvo pakeistas į galingesnį kompiuterį „Serveris-d17“: 
- įdiegta naujesnė OS Windows Server 2003; 
- perkeltos DB; 
- sukurti vartotojai; 
- nustatytos vartotojų teisės, atsižvelgiant į jų darbo specifiką bei poreikius, 
nurodyti nauji darbui reikalingų DB adresai; 
- kompiuterių vartotojams sukurti ir susisteminti prisijungimo vardai bei 
slaptažodžiai; 
- suderinta File server paslauga. 

17. Vykdyta kainų apklausa dėl LGGRTC kompiuterinės technikos (31 kompiuteris, 29 
vaizduokliai, spausdintuvas HP 1020, nepertraukiamo maitinimo šaltinis APC UPS 500VA 
(3 vnt.), kolonėlės Logitech S10) bei programinės įrangos pirkimo (Adobe Creative Suite 
Standart (2 vnt.) ir Abbyy FineReader 8.0 Pro), buvo sudaryti sąrašai ir atliktos kelių 
bendrovių apklausos dėl geriausio pasiūlymo. 

18. Specialiųjų tyrimų programoje „Nusikaltimai“ sukurtas papildomas modulis atlikti paiešką 
duomenyse, kurie sukurti ankstesnėje specialiųjų tyrimų programoje (DOS pagrindu), 
sukurtas naujas modulis: mirties vieta, suformuota galimybė asmenis grupuoti į šeimas. 
Baigti visi duomenų įvedimo moduliai ir numatyta galimybė pradėti pildyti duomenis. 

19. Atlikti darbinių stočių d-17 ir g-40 konfigūravimo darbai, sukurti vartotojų (pritaikyta 
bendra vardų bei slaptažodžių sistema) vardai, aprašytos jų teisės. 

20. Atlikus kompiuterinių firmų apklausą, nupirkta: 
- 31 kompiuteris; 
- 29 vaizduokliai; 
- 4 nepertraukiamo maitinimo šaltiniai; 
- 1 skeneris; 
- 1 kietasis diskas; 
- 1 atminties modulis; 
- 3 garso kolonėlės; 
- 4 garso ausinės. 
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K o m p i u t e r i n i o  t i n k l o  ( L A N )  į r a n g o s  d e r i n i m a s  
 
21. Didžioji g. 17/1 ir Gedimino pr. 40/1 susisteminti kompiuterių vartotojų vardai, 

kompiuterių IP adresai. 
22. Perkėlus LGGRTC info ir Darbo laikas iš Teisės ir personalo skyriaus kompiuterio į 

tarnybinę stotį padarytos naujos nuorodos visiems LGGRTC vartotojams. 
23. Atliktas Proxy server paslaugos analizavimas, tinkamos programinės įrangos paieška, 

diegimas, derinimas bei tikrinimas. 
 

D u o m e n ų  b a z i ų  t v a r k y m a s  b e i  a d m i n i s t r a v i m a s  
 
24. Dirbta su asmenų sąrašais, gautais iš Vokietijos fondo „Atmintis, atsakomybė ir ateitis“. 

Buvo gauta 16 pirmojo išmokos etapo ir 36 antrojo išmokos etapo sąrašai (iš viso 2744 
asmuo) bei 24 papildomi sąrašai (693 asmenys). Duomenys parengti tikrinimui su asmens 
duomenų registru ir banku. Parengti 173 sąrašai išmokų pervedimui pretendentams ir 
įpėdiniams į banką. 

25. Vokietijos kompensacijų dokumentų rengimo grupės užsakymu Rusijos fondui buvo 
sudaryti sąrašai asmenų, kuriems išmokėti pinigai (už periodą nuo 2005 08 24 iki 2006 06 
13). 

26. Nukentėjusių asmenų programoje Liris buvo įvestos papildomi nukentėjusio asmens 
statusai černobyliečiams bei Afganistano karo dalyviams. 

27.  Iš Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos Laisvės kovų dalyvių duomenų 
bazės sudaryta MS Excel lentelė su protokolų duomenimis. 

 
 

L G G R T C  t i n k l a l a p i o  k ū r i m a s  i r  p r i e ž i ū r a  
 
28. Dirbta su naująja turinio valdymo sistema TeraTVS. Naujoje LGGRTC interneto svetainėje 

įdiegta: 
1. Veiklos planai, ataskaitos 

■ Veikla → Biblioteka; 
■ Atmintis → Atmintinos datos ir sukaktys 2006 m.; 
■ Atmintis → Atmintinos datos ir sukaktys 2006 m. → 2005 m. Atmintinos datos 

(archyvas); 
■ Atmintis → Atmintinos datos ir sukaktys 2006 m. → Tauro apygardos vadas V. 

Vitkauskas-Karijotas (2 nuotraukos). 
2. Edukacija → Projektai → Sociologinis tyrimas. 
3. Pasikeitus LGGRTC struktūrai pateikta nauja LGGRTC valdymo schema (Apie 

mus → LGGRTC schema). 
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4. Leidiniai → Knygos → Naujienos: 
■ Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų prezidentas. Jono Žemaičio biografija; 
■ Sibiro Alma Mater, sudarė Romualdas Balutis; 
■ Lietuvos kultūra ideologijos nelaisvėje, 1940–1990, sudarė Juozapas Romualdas 

Bagušauskas ir Arūnas Streikus; 
■ Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija, vyriausiasis redaktorius 

Arvydas Anušauskas; 
■ Vytas Lukšys, Sustingęs laikas (žuvusiems 1979–1989 m. Afganistano kare 

atminti); 
■ Pateikti minėtų knygų anonsai su nuotraukomis. 

5. Leidiniai → Žurnalas → Nr. 1(17) → Kronika: 
■ Paminklas Jonui Žemaičiui-Vytautui Palangoje; 
■ 2005 m. atmintinos datos. 

6. Leidiniai → Žurnalas → Nr. 1(17): 
 Mūsų autoriai; 

 Knygos (3 nuotraukos). 

7. Leidiniai → Žurnalas → Nr. 2(18): 

 turinys; 

 15 puslapių medžiagos (4 nuotraukos). 

8. Leidiniai → Žurnalas → Nr. 1(19): 

 turinys; 

 16 puslapių medžiagos (5 nuotraukos). 

9. Leidiniai → Žurnalas → Nr. 2(20): 

 turinys; 

 30 puslapių medžiagos. 

10. Veikla → Konferencijos ir seminarai → KGB palikimas Baltijos šalyse: politika, 
liustracija, istorija (Aktualijos ir pagrindinis LGGRTC puslapis lietuviškai ir 
angliškai (3 logotipai); 

11. Aktualijos: 

 2006 m. kovo 11 d. pasirašyta sutartis su Ukrainos išsivadavimo judėjimo 
tyrimo centru; 

 2006 m. kovo 11 d. Kilnojamoji paroda pristatyta Ukrainos visuomenei. 

12. Bendradarbiavimas → Lietuvoje: 

 Dzūkijos nacionalinis parkas; 

 LR Generalinė prokuratūra, LR Valstybės saugumo departamentas; 

 Ateitininkų federacija; 
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 Vilniaus mokytojų namai; 

 UAB „Ekspozicijų sistemos“; 

 Vilniaus specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai; 

 Pilietinės minties institutas; 

 „Žinių radijas“; 

 Jaunimo klubas „Vija“; 

 Vilniaus visuomeninių iniciatyvų centras „Demokratija Baltarusijai“; 

 LR Valstybės saugumo departamentas. 

13. Bendradarbiavimas → Užsienyje: 

 Ukrainos išsivadavimo judėjimo tyrimo centras; 

 Tautinės atminties institutas. 

14. Genocido aukų muziejus → Ekspozicijos → II aukštas (6 nuotraukos): 

 Pokalbių klausymosi kabinetas; 

 Gyvenimas tęsiasi…; 

 KGB 1954–1991 m.; 

 Trėmimai: 1944–1953 m.; 

 Lietuvos gyventojai gulage: 1944–1956 m. 

15. Genocido aukų muziejus → Tuskulėnai (5 nuotraukos). 

16. Papildyta arba atnaujinta: 

 Atmintis → Paminklai → Kaišiadorių, Joniškio ir Prienų r.– 28 vnt. 
nuotraukomis-nuorodomis bei tiek pat naujų puslapių; 

 Atmintis → Paminklai → Raseinių r. – 88 vnt. su nuotraukomis ir nuorodomis 
bei tiek pat naujų puslapių; 

 Edukacija → Konkursai – respublikinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei 
netekčių istorija“laureatų 33 nuotraukos; 

 Edukacija → Konkursai – respublikinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei 
netekčių istorija“ laureatų 10 padidėjančių piešinių nuotraukų; 

 Kontaktai. 

17. Veikla→ Rezistentų teisių komisija. 

18. Veikla→ Tęstinės programos (GRTD vykdomos programos). 

19. Genocido aukų muziejus → Naujienos: 

 Kilnojamosios parodos; 

 Svečiai; 

 Renginiai. 

20. Muziejus → Edukacija. 
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21. Genocido aukų muziejus → Ekspozicijos → II aukštas – pridėtos 3 ekspozicijos 
nuotraukos; 

22. Nuskenuota 91 Raseinių r. paminklų nuotraukų. 

23. Atmintis → Paminklai →Atmintinos vietos → pridėta 20 nuotraukų su aprašymais. 

24. Atmintis → Lietuvos Laisvės Kovos → Lietuvos Laisvės kovų partizanų apygardos. 
Pateikta medžiaga apie: 

 Dainavos apygardos vadą plk. ltn. Juozą Vitkų-Kazimieraitį; 

 Kęstučio apygardos vadą Juozą Kasperavičių-Visvydą; 

 Prisikėlimo apygardos vadą Juozą Paliūną-Rytą, Saulę, Rimgaudą. 

25. Atmintis → Lietuvos Laisvės kovos → Lietuvos Laisvės kovų partizanų apygardos: 

 Didžiosios Kovos apygardos vadas J. Misiūnas-Žalias Velnias; 

 Tauro apygardos vadas Leonas Taunys-Kovas; 

 Tauro apygardos vadas Zigmas Drunga-Mykolas, Jonas. 

26. LGGRTC interneto svetainėje įdiegta angliška svetainės versija. 
27. Surengti LGGRTC tinklalapio redkolegijos susirinkimas, kurio metu suderintas ir 

priimtas sprendimas LGGRTC svetainės publikuojamos medžiagos turinio vertimo į 
anglų kalbą. 

 
 

V a r t o t o j ų  p r o g r a m i n i ų  p r i e m o n i ų  p o r e i k i ų  a n a l i z a v i m a s ,   
r e a l i z a v i m a s  b e i  p r o g r a m i n ė s  į r a n g o s  d i e g i m a s  

 
 
28. Memorialinio departamento užsakymu programa „AKCIJA“ papildyta paieška pagal antrąją 

pavardę. 
29. Išaiškėjus Specialiųjų tyrimų skyriui naujai kuriamos programos duomenų bazės 

netikslumams, duomenų bazė suprojektuota iš naujo, t. y. nukentėję asmenys ir vykdytojai 
jungiami į grupes, kurios siejamos su konkrečiu nusikaltimu ar įvykiu (duomenų bazėje tarp 
lentelių projektuojamas sudėtingas ryšys: daugelis su daugeliu; nustatyti nauji ryšiai tarp 
papildomų lentelių, kartu iš naujo sukurta klientinė programa darbui su šia duomenų baze). 

30. Įdiegtos programos: 
– Windows OS, MS Office ir kitos pagalbinės programos – Specialiųjų tyrimų sk. (7 kartus), 
Genocido aukų muziejaus (11 kartų), Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (5 
kartus), Memorialinio departamento (12 kartų), GRTD Istorinių tyrimų sk. (7 kartus), 
GRTD Archyvinio vardynų sk. (8 kartus), Apskaitos sk. (1 kartą), Teisės ir personalo sk. (2 
kartus), Informacinių sistemų priežiūros sk. (3 kartus), Ūkio sk. (1 kartą) ir Vokietijos 
kompensacijų grupės (2 kartus) kompiuteriuose; 
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– OS atnaujinimas Memorialinio departamento, Apskaitos sk., Leidybos sk., GRTD bei 
Genocido aukų muziejaus kompiuteriuose; 
– Interneto naršyklė – Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos ir Genocido aukų 
muziejaus; 
– MS Office – Memorialinio departamento ir Vokietijos kompensacijų grupės (nauja 
versija) kompiuteriuose; 
– TeleHansa – Apskaitos sk.; 
– Liris – Memorialiniame departamente ir GRTD Archyvinio vardynų sk.; 
– FK – GRTD Archyvinio vardynų sk.; 
– Antivirusinė programa AVG Free Edition – Apskaitos sk., Genocido aukų muziejaus, 
Memorialinio departamento, GRTD Archyvinio vardynų bei Ūkio sk. kompiuteriuose. 

31. Parengti darbui nauji kompiuteriai (įdiegta operacinė programa Windows XP PRO bei visos 
darbui reikalingos programos, perkelta darbo medžiaga iš seno kompiuterio į naują GRT 
departamentui, Informacinių sistemų priežiūros sk. ir Memorialiniam departamentui (3 vnt.). 

32.  Naujiems Memorialinio departamento bei GRTD Archyvinio vardynų sk. darbuotojams 
buvo parengtos darbo vietos: suteikti prisijungimo prie duomenų bazės vartotojo vardas ir 
slaptažodis ir įdiegtos reikalingos darbui programos. 

33. Sukurtas ir įdiegtas el. paštas (nemokamas gmail su pop3 galimybe) Memorialinio 
departamento, sandėlio ir 4 GRTD Archyvinio vardynų skyriaus darbuotojų 
kompiuteriuose. 

34. Memorialinio departamento ir GRTD Archyvinio vardynų sk. kompiuteriuose atlikti 
profilaktiniai darbai (skenavimas nuo virusų, kietojo disko skenavimas bei „išvalymas“ nuo 
kenkėjiškų programų). 

35. Spręstos Specialiųjų tyrimų sk., Memorialinio departamento elektroninio pašto veikimo 
problemos. 

36. Teisės ir personalo sk. kompiuteryje – Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema. 
37. Sukurti 2 Gama programos vartotojai Genocido aukų muziejuje. 
 
 

K o m p i u t e r i n ė s  į r a n g o s  a p s k a i t a ,   
t v a r k y m a s  b e i  d e r i n i m a s  

  
38. Atlikta visų LGGRTC esančių kompiuterių inventorizacija ir sudarytas jų konfigūracijos 

detalus aprašymas. 
39. Atliktas visos LGGRTC esančios programinės įrangos inventorizacija. 
40. Sukurtas ir įdiegtas el. paštas (nemokamas gmail su pop3 galimybe) Memorialinio 

departamento, sandėlio ir 4 GRTD Archyvinio vardynų skyriaus darbuotojų 
kompiuteriuose. 

41. Diegta kompiuterinė įranga: 
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 naujas kompiuteris – Genocido aukų muziejuje; 
 vaizduoklis prie Genocido aukų muziejaus kompiuterio; 
 spausdintuvas HP1100 vietoj seno neberemontuojamo HP 4L prie GRTD Archyvinio 

vardynų sk. kompiuterio; 
 CD-RW įrenginys – Genocido aukų muziejaus kompiuteryje; 
 procesoriaus aušinimo ventiliatorius (vietoj sugedusio) Memorialinio departamento 

kompiuteryje; 
 nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) – Leidybos sk.; 
 kietasis diskas Specialiųjų tyrimų sk. kompiuteryje; 
 papildomas atminties modulis (DIMM 128 Mb) Memorialinio departamento 

kompiuteryje; 
 kietasis diskas GRTD Archyvinio vardynų sk. kompiuteryje; 
 vaizduokliai prie Memorialinio departamento ir Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) 

teisių komisijos kompiuterių; 
 nauji vaizduokliai Samsung Sync Master 795 DF vietoj senų prastos vaizdo kokybės 

vaizduoklių prie Apskaitos sk. kompiuterių (2 vnt.); 
 spausdintuvai HP Desk Jet 600 prie Bibliotekos, HP Laser Jet 5L prie GRTD 

Archyvinio vardynų sk. (suteikta galimybė šiuo spausdintuvu naudotis kitiems šalia 
dirbantiems specialistams) bei prie Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 
(2 vnt., antras – Epson 5500) ir HP Laser Jet 1020 prie Teisės ir personalo bei GRTD 
Archyvinio vardynų sk. kompiuterių; 
 maitinimo blokas ir procesoriaus aušintuvas (vietoj sugedusių) – Genocido aukų 

muziejaus ir GRTD Archyvinio vardynų sk. kompiuteriuose; 
 CD-RW įrenginys – Memorialinio departamento ir Genocido aukų muziejaus 

kompiuteriuose; 
 nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS, 7 vnt.) – Genocido aukų muziejuje; 
 skaitytuvai (2 vnt., vienas iš jų naujas) – prie Genocido aukų muziejaus kompiuterių; 
 SCSI diskas – prie Genocido aukų muziejaus kompiuterio, 
 spausdintuvas HP2100 vietoj seno Epson 5000 prie Rezistentų teisių komisijos 

kompiuterio,  
 kietas diskas GRTD Archyvinio vardynų sk. kompiuteryje 

42. Remontuota: 
 kompiuteris (garantinis remontas); 
 vienas iš naujų, blogai veikiančių skenerių (garantinis remontas); 
 spausdintuvas HP Laser Jet 4000; 
 sugedęs skeneris HP Scan Jet 3800 (garantinis remontas); 
 sugedęs skeneris HP Scan Jet 4890 (garantinis remontas); 
 ISP skyriaus kompiuterio nepertraukiamo maitinimo šaltinis APC UPS 650AV, 
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 garso kolonėlės GRTD Archyvinio vardynų sk. kompiuteryje; 
 GRTD Archyvinio vardynų sk. kompiuteryje pakeistas procesoriaus aušinimo 

ventiliatorius. 
43. Sukurtos naujos kompiuterinės darbo vietos Genocido aukų muziejuje (buv. Vokietijos 

kompensacijų grupės kompiuteris), GRTD Istorinių tyrimų sk. (buv. Memorialinio 
departamento kompiuteris) bei GRTD Archyvinio vardynų sk. (buv. ISP kompiuteris). 

44. Surašyti aktai: 
– kompiuterinės technikos perrašymo į kitą skyrių – 3; 
– kompiuterinės technikos montavimo – 31. 

45. Kas mėnesį Ūkio sk. buvo pateikiamas minimalus medžiagų poreikis spausdintuvams. 
46. Pagal poreikius keistos rašalo kasetės spausdintuvuose. 
47. Pagal poreikį keistos sugedusios klaviatūros ir pelės. 
48. Kas mėnesį Ūkio sk. buvo pateikiamas minimalus medžiagų poreikis spausdintuvams. 
 

L G G R T C  d a r b u o t o j ų  k o n s u l t a v i m a s  b e i  m o k y m a s  
 
49. Teikta pagalba: 

 ir konsultacijos Leidybos sk. dėl klausimų, susijusių su šriftų parinkimu ir maketavimu; 
 Memorialinio departamento užsakymu parengtas užklausimas asmens duomenų 

patikslinimui. Buvo tikslinama gyvenamoji vieta; 
 Apskaitos sk. buvo atlikta LGGRTC programinės įrangos inventorizacija;  
 Memorialinio departamento darbuotojos prašymu iš interneto buvo atsiųstas ir 

susistemintas Krasnojarsko krašto žemėlapis; 
 rengiant MS Excel lenteles su žuvusių partizanų sąrašais iš programos „Rezistentai“; 
 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai iš programos „Rezistentai“ sudarant 

MS Excel lenteles su 9095 protokolų Laisvės kovų dalyvių sąrašais; 
 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai, atkuriant 25 protokolo duomenis; 
 Memorialiniam departamentui organizuojant respublikinį konkursą „Lietuvos kovų už 

laisvę bei netekčių istorija“ bei maketuojant vasaros stovyklos „Kęstučio apygarda“ 
dalyvių asmens kortelės; 

 GRTD Archyvinio vardynų sk. darbuotojai, nukopijuojant jos darbus į CD; 
 Administracijos skyriuje dėl MS Excel lentelių pildymo; 
 Naujam darbuotojui Aleksandrui Nesvatui padėta susipažinti su jam skirtomis 

užduotimis bei jau padarytais darbais, susijusiais su LGGRTC svetaine www.genocid.lt  
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A P S K A I T O S  S K Y R I U S  
 

L i e t u v o s  g y v e n t o j ų  g e n o c i d o  i r  r e z i s t e n c i j o s  t y r i m o  c e n t r o  l ė š ų  

p a n a u d o j i m a s  2 0 0 6  m .  

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) iš valstybės 

biudžeto finansuojamų programų vykdymui 2006 m. gavo 6716,2 tūkst. Lt asignavimų, iš jų: 

– 5371,1 tūkst. Lt Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo programai;  

– 1049,0 tūkst. Lt Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos įamžinimo 

programai; 

– 159,9 tūkst. Lt Vokietijos kompensacijų, skiriamų Lietuvos piliečiams, 

tvarkymo programai; 

– 136,2 tūkst. Lt specialiajai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

ir įamžinimo programai. 

Kitos 2006 m. gautos lėšos: 

– 11,4 tūkst. Lt pervedė LR Kultūros ministerija Genocido aukų muziejaus 

informacinio leidinio-katalogo išleidimui; 

– 6,8 tūkst. Lt pervedė Lietuvos saugumo departamentas už popierių leidinio 

„Tuskulėnai“ lankams ir viršeliui; 

– 2,2 tūkst. Lt pervedė savivaldybės ir mokyklos moksleivių maitinimui 

stovykloje „Kęstučio apygarda“. 

 

Siekiant įvertinti LGGRTC ir jo struktūrinių padalinių 2006 m. veiklos veiksmingumą, 

buvo apskaičiuotos bendros LGGRTC išlaidos (1 lentelė) ir kiekvieno struktūrinio padalinio 

veiklos išlaidos (2 lentelė). 
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B e n d r o s  L G G R T C  2 0 0 6  m .  i š l a i d o s  

  

1 lentelė (tūkst. Lt)  

 

Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

I.  Prekių  ir  paslaugų  naudojimo išlaidos:   

Šildymas 75,8 

Elektros energija 67,3 

Ryšių paslaugos 104,7 

Transporto išlaikymas 60,6 

Vanduo ir kanalizacija 14,9 

Prekės bei inventorius bendroms LGGRTC ūkinėms reikmėms 12,0 

Aparatūros remontas, tech. profilaktika 11,3 

Signalizacijos priežiūra (UAB „Gauda“ 118 Lt/mėn.) 1,4 

Teritorijos valymas Didžioji g. 17/1 („Senamiesčio ūkis“) 1,6 

Šiukšlių išvežimas 3,2 

Teisinė sistema „Litlex“ 0,9 

Laikraščių ir žurnalų prenumerata 3,2 

Katalogų prenumerata, specialioji literatūra 0,9 

Knygų įsigijimas LGGRTC bibliotekai 1,4 

Publikacijos „Atgimime“ 2,4 

LGGRTC duomenų paskelbimas informaciniuose informaciniuose 

kataloguose „Kontaktas 2006“, „Visa Lietuva 2007“,  

„Viskas turizmui 2007“, „Informacija 1588“ 

1,0 

Lietuvos ypatingojo archyvo sąskaitos už kopijas 4,1 

Programos „Telehansa“ mokestis (30 Lt/mėn.) 0,4 

Kilimėlių keitimas GAM 0,7 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas kursuose, seminaruose 7,0 

Kitos smulkios išlaidos (reprezentacinės bei įvairios kitos anksčiau 

neišvardytos išlaidos) 

5,5 

Komandiruočių išlaidos (Briuselyje) 2,5 

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (I) iš viso: 372,8 
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Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

II.  Išlaidos ilgalaikio turto įsigijimui:  

Genocido aukų muziejaus rekonstravimas 897,2 

Pastato Aukų g. 2A byla (VĮ Registrų centro Vilniaus fil.) 5,5 

Mikroautobusas VW „Caravelle“ 99,9 

Kompiuterinė įranga (kompiuteris – 31 vnt., vaizduoklis – 29 vnt., 

spausdintuvas – 2 vnt.) 

62,7 

Programinė įranga (Creative Suite Standart Edition – 2 vnt., Fine 

reader 8.0 – 1 vnt., Darbo užmokesčio apskaitos programa – 1 vnt.) 

12,9 

Virtuali ekspozicija „Neginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje“ 12,0 

Ūkinis inventorius ir įrengimai (kopijavimo aparatas – 2 vnt., fakso 

aparatas – 1 vnt., dokumentų naikiklis – 2 vnt., metalinės spintos – 

5 vnt.) 

54,5 

Inventorius Memorialinio departamento poreikiams (vaizdo kamera – 

1 vnt., fotoaparato kompl. – 1 vnt., spinta piešiniams – 2 vnt.) 

8,9 

Stebėjimo kameros su monitoriais GAM ekspozicinėse patalpose ir 

kopijavimo aparatas (specialioji p-ma) 

9,2 

Eksponatų įsigijimas (specialioji p-ma) 0,6 

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (II) iš viso: 1163,4 

III.  Kitos išlaidos:  

Valstybės tarnautojams išmokėtas atlyginimų skirtumas, kuris 

susidarė dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo 

nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. 

736,4 

Soc. draudimo įmokos nuo priskaičiuoto atlyginimo skirtumo 227,6 

Darbdavių socialinė parama pinigais 8,6 

Kitos išlaidos (III) iš viso: 972,6 

Bendros LGGRTC išlaidos (I+II+III) iš viso: 2508,8 
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L G G R T C  s t r u k t ū r i n i ų  p a d a l i n i ų  2 0 0 6  m .  i š l a i d o s  

 

 

2 lentelė (tūkst. Lt) 

 

 

Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS 

Darbuotojų darbo užmokestis 445,1 

Soc. draudimo įmokos  137,9 

Darbai pagal autorines sutartis:  33,1: 

Tema „Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m.“ sukurti moksliniai 

straipsniai „Lietuvių policijos 4(7)-asis batalionas“ ir „Lietuvių 

policijos 15-asis batalionas“ (aut. A. Bubnys) 

8,4 

Pagal programą „KGB Lietuvoje“ tema „KGB veikla prieš lietuvių 

išeivių organizacijas 1945–1990 metais“ sukurti moksliniai 

straipsniai: „KGB veikla prieš VLIK’ą 6–9 dešimtmečiuose“, „KGB 

veikla prieš federaciją „Santara-Šviesa“ 6–9 dešimtmečiuose“, „KGB 

veikla prieš „naujuosius“ emigrantus“, „KGB veikla prieš ALT, 

BALF, AABS ir kt. 7–9 dešimtmečiuose“ (aut. D. Juodis) 

4,8 

Pagal programą „Sovietinė armija Lietuvoje“ tema „Lietuvos 

jaunimas sovietinėje armijoje“ parengtas publikacijai mokslinis 

straipsnis „Atranka į sovietinę kariuomenę, jaunuolių žuvimo 

aplinkybės šaltojo karo metu“ (aut. A. Ambrulevičiūtė) 

 

1,5 

Pagal programą „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 

1940–1990 m. ir jo pasekmės“ parengtas mokslinis straipsnis 

„Autoritarinė fotografija Lietuvoje ir Europoje“ (aut. M. Matulytė) 

3,0 

Pagal temą „Lietuvos laisvės lygos indėlis atkuriant LR 

valstybingumą 1987–1992 m.“ parengti prisiminimų „Ačiū, likime, už 

prasmingą gyvenimą“ II ir III skyriai (aut. A. Terleckas) 

3,6 
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Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

Pagal programą „Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje. 

Antisovietinė rezistencija 1944–1953 m.“ tema „Represinių struktūrų 

ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą 

Lietuvoje 1944–1953 m.“ atliktas to paties pavadinimo monografijos 

redagavimo darbas (aut. J. Starkauskas) 

5,4 

 

Pagal programą „Antisovietinė rezistencija 1944–1953“ tema 

„Partizaninis karas 1946–1948 m.“ parengtas mokslinis straipsnis 

„Vienijimo projektai ir kryptys 1946 m. vasarą“ (aut. K. Kasparas) 

1,5 

LGGRTC straipsnių ir mokslinių programų recenzijos  

(aut. A. Bubnys, K. Girnius, A. Jakubčionis, A. Kulakauskas, 

J. Skirius, N. Šepetys, V. Tininis, A. Tyla) 

2,9 

Vardyno duomenų bazių formavimui ir valdymui sukurtos 

paprogramės (aut. V. Saldūnas) 

2,0 

Kitos išlaidos:  

Tarptautinė konferencija „KGB palikimas Baltijos šalyse: politika, 

liustracija, istorija“ 

8,5 

Komandiruočių išlaidos 2,0 

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 5,1 

Kitos aukščiau neišvardytos išlaidos 0,3 

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento išlaidos iš viso:  632,0 

M E M O R I A L I N I S  D E P A R T A M E N T A S  

Darbuotojų darbo užmokestis 389,5 

Soc. draudimo įmokos  120,7 

Kitos išlaidos:  

Komandiruočių išlaidos 3,0 

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 12,2 

Paminklai, atminimo ženklai ir lentos:  

Paminklo „Kęstučio apygarda“ kūrimas (aut. G. Midvikis) 112,0 

Paminklo „Vyčio apygarda“ kūrimas (aut. G. Karalius) 18,0 
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Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

Premija konkurso (paminklo „Prisikėlimo apygarda“ projektai) 

prizininkams 

5,0 

Avansas paminklo „Prisikėlimo apygarda“ gamybai  

(aut. R. Kazlauskas) 

70,0 

Autorinis atlyginimas už statomų paminklų ekspertizes 0,8 

Atminimo lentų ir ženklų gamyba (AB „Anykščių kvarcas“) 44,8 

Registro dokumentų sutvarkymas 0,4 

Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologinės pasekmės:  

Autorinis darbas „Politinių represijų psichologiniai padariniai 

nukentėjusių šeimoms“ (aut. G. Jakubonienė) 

5,0 

Pokario istorija jaunimui:  

Moksleivių respublikinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę bei 

netekčių istorija“ 

5,5 

Konkursas piešinių rėminimo darbai, dėžės paveikslų transportavimui 5,8 

Reklaminis 20 sek. klipas moksleivių konkurso pristatymui  

(aut. L. Lingytė) ir reklama LRT 

2,1 

Stovykla „Kęstučio apygarda“ 9,0 

Tarptautinė jaunimo karinė vasaros stovykla Estijoje 2,4 

Lankstukai (UAB „Turizmo tinklas“) 2,0 

Memorialinių vietų ir jose pastatytų statinių inventorizacijos bei sąvado 

sudarymas:  

 

Autoriniai darbai (aut. sutartys su V. Almonaičiu, J. Kanarsku,  

A. Kazulėnu, J. Lukše, A. Malinauskaite, V. Striužu, G. Vėliumi, 

Ž. Životkevičiūte) 

4,8 

Tremties ir kalinimo vietos:  

Autoriniai darbai (aut. sutartys su G. Burauskaite, T. Kazulėnu) 0,6 

Pašto ženklai 1,5 

Gaunamų nuotraukų nuskaitymas 1,5 

   „Gyvosios atminties“ programa:  

Darbai pagal sutartį dėl DVD su KTU Inform. tech. plėtros institutu 

 

3,2 
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Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

 

Renginiai: 

 

Gedulo ir vilties diena LGGRTC kiemelyje (birželio 14 d.) 1,8 

Kiti nedideli renginiai, vakarai, gėlės renginiams, nuotraukų gamyba 6,2 

KITI PROJEKTAI:  

Radijo laidų ciklas „Laisvės kelias“ Žinių radijuje (aut. A. Antanaitis) 2,5 

15 partizaninių dainų įrašas kompaktiniam diskui  

(aut. V. Pavilonienė) 

2,3 

Bendra LGGRTC ir Žinių radijo projekto „Laisvės kryžkelės“ medžiagos 

internetiniame puslapyje www.bernardinai.lt parengimas publikavimui 

(aut. R. Čekutis) 

5,0 

Memorialinio departamento išlaidos iš viso:  837,6 

GENOCIDO AUKŲ  MUZIEJUS  

Darbuotojų darbo užmokestis 414,1 

Soc. draudimo įmokos  128,3 

Kitos išlaidos:  

Komandiruočių išlaidos 10,0 

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 20,4 

Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą bei redagavimas (autorinės 

sutartys su J. Everatt, A. Matulyte, R. Mekaite, Z. Šiušaite) 

6,1 

Parodos „Karas po karo“ gamyba 20,5 

Tremties temai skirtai ekspozicijai nufilmuoti liudytojų atsiminimai, 

medžiaga muziejuose ir inscenizacinės scenos (aut. A. Petrauskas) 

1,4 

GAM bukletų, informacinių lapelių, kvietimų spausdinimas 4,0 

Eksponatų restauravimas ir konservavimas 4,6 

II aukšto ekspozicinės patalpos Nr. 16 meninės idėjos įgyvendinimas 

(aut. S. Vaitkevičiūtė) 

2,5 

Aut. sutartys su darbo grupės, rengusios Tuskulėnų muziejaus 

koncepcijos detalizavimą, nariais 

4,6 
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Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

Kitos neišvardytos išlaidos 1,4 

Genocido aukų  muziejaus išlaidos iš viso:  617,9 

 

L E I D Y B O S  S K Y R I U S  

Darbuotojų darbo užmokestis 115,8 

Soc. draudimo įmokos  35,9 

Kitos išlaidos:  

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 1,7 

Sumokėta autoriams pagal autorines sutartis  46,7 

Apmokėta spaustuvėms už leidinių spaudą 143,4 

Lietuvos leidėjų asociacijos nario mokestis  0,3 

Dalyvavimas mugėse 1,0 

Leidinių siuntimo į užsienį išlaidos 1,5 

Leidybos skyriaus išlaidos iš viso: 346,3 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS (KARTU SU REZISTENTŲ TEISIŲ 

KOMISIJA) 

 

Darbuotojų darbo užmokestis 437,4 

Soc. draudimo įmokos  135,5 

Kitos išlaidos:  

Komandiruočių išlaidos 0,3 

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 14,8 

Apmokėta už išspausdintus sąrašus rezistento vardui gauti (Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungai) 

0,5 

Rezistentų teisių komisijos dokumentų vertimas iš rusų k.  1,4 

Kitos neišvardytos išlaidos 0,6 
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Išlaidų pavadinimas 2006 m. 

išlaidos 

Specialių jų  tyrimų  skyriaus išlaidos iš viso: 590,5 

V O K I E T I J O S  F O N D O  K O M P E N S A C I JŲ  G R U PĖ  

Darbuotojų darbo užmokestis 89,5 

Soc. draudimo įmokos  27,7 

Kitos išlaidos:  

Atlyginimas advokatei (1000 Lt/mėn.) 12,0 

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 4,7 

Spaudos konferencija (UAB „BNS“) 0,2 

Vokietijos fondo kompensacijų  grupės išlaidos iš viso:  134,1 

K I T I  P A D A L I N I A I :  I N F O R M A C I N IŲ  S I S T E MŲ  P R I E Ž IŪR O S  

S K Y R I U S ,  T E I SĖS  I R  P E R S O N A L O  S K Y R I U S ,  D I R E K C I J A ,  

S E K R E T O R I A T A S ,  A P S K A I T O S  S K Y R I U S ,  ŪK I O  S K Y R I U S  

Darbuotojų darbo užmokestis 810,9 

Soc. draudimo įmokos  251,2 

Kitos išlaidos:  

Sunaudota medžiagų ir inventoriaus 9,1 

Kitų  padalinių  išlaidos iš viso: 1071,2 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:  

IV PRIEDAS (žr. p.116–127) 
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I PRIEDAS 

 

G E N O C I D O  I R  R E Z I S T E N C I J O S  T Y R I M O  

D E P A R T A M E N T A S  

 

I s t o r i n ių  t y r i mų  p r o g r a mų  s k y r i u s  
 

I. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Pirmoji sovietinė ir nacistinė okupacija. 

Antisovietinė ir antinacinė rezistencija 1940–1944 m.“ tema „Holokaustas Lietuvoje“ 

daugiausia dėmesio buvo skiriama: 

 

Tyrimams ir jų rezultatams skelbti 

Parengti ir išspausdinti straipsniai žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2006, Nr. 1(19) 

ir Nr. 2(20): 

H. Vitkus, „Memorialinių vietų veiksnys holokausto atminimo kultūroje: sampratos 

gairės ir tyrimo metodai“, 30 p. 

A. Bubnys, „Lietuvių policijos 1(13)-asis batalionas ir žydų žudynės 1941 m.“, 21 p.; 

V. Brandišauskas, „Mažeikių apskrities žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais“, 

24 p. 

 

A. Bubnys vykdydamas programą parengė mokslinius straipsnius: 

„Lietuvių policijos 4(7)-asis batalionas“; 

„Lietuvių policijos 15-asis batalionas“. 

 

V. Brandišauskas vykdydamas programą atliko darbus: 

rinko, sistemino archyvinę medžiagą publikacijoms apie žydų likimą Antrojo 

pasaulinio karo metais Lietuvos provincijose. Surinkta medžiaga buvo panaudota rengiant 

straipsnius „Mažeikių apskrities žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais“ ir „Holokaustas 

Lazdijų apskrityje“. Lietuvos ypatingajame archyve perskaitė 173 baudžiamąsias bylas, 

Lietuvos centriniame valstybės archyve – 28 bylas (f. 409, ap. 1, 2; f. 653, ap. 2; f. R-1629, ap. 

1, 2). Renkant medžiagą sausio 12–13 d. buvo komandiruotėje Mažeikiuose ir Ylakiuose.  
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Recenzijos 

Parašyta recenzija A. Staliarovo straipsniui „Lietuvių policijos batalionų dalyvavimo 

holokauste formos“. Jį planuojama spausdinti žurnale „Genocidas ir rezistencija“.  

 

Pranešimai 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams tirti ir 

B’nai B’rith International seminaruose „Holokaustas Lietuvoje: mokymasis ir mokymas“ 

bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams skaitė pranešimą „Holokausto Lietuvoje ypatumai“. 

Seminarai vyko Vilniuje sausio 24 ir vasario 1 d. 

Birželio 22 d. skaitė pranešimą Rokiškio krašto muziejaus organizuotoje mokslinėje 

konferencijoje „Nenugalėtoji Lietuva: tremtis, sukilimas, rezistencija“, skirtoje pirmųjų 

Lietuvos gyventojų trėmimų ir Birželio sukilimo 65-mečiui paminėti, tema „Birželio 

sukilimas“. 

Lapkričio 8 d. skaitė pranešimą tema „Holokausto specifika Lietuvoje“ Ukmergės 

kraštotyros muziejaus organizuotoje konferencijoje. 

 

Kiti darbai 

Parengė atsiliepimą apie naujausią Liudo Truskos knygą „Lietuviai ir žydai nuo XIX 

a. pabaigos iki 1941 m. birželio“. Atsiliepimą skaitė tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, kuri 

buvo organizuota vasario 23–26 d. 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai parengė atsiliepimą apie Lietuvos istorijos vadovėlio 

11–12 klasėms (autoriai R. Kamuntavičius, V. Kamuntavičienė, R. Civinskas ir K. Antanaitis) skyrių 

„Lietuva Vokietijos okupacijos metais (1941–1945)“. 

 

 

II. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Karinės represinės okupantų struktūros 

Lietuvoje. Antisovietinė rezistencija 1944–1953 m.“ daugiausia dėmesio buvo skiriama: 

 

Tyrimams ir jų rezultatams skelbti: 

J. Starkauskas atliko monografijos „LKP(b) ir jos santykiai su čekistais“ redagavimo 

darbus. 

K. Kasparas parengė mokslinį straipsnį „Vienijimo projektai ir kryptys 1946 m. 

vasarą“ (1,0 a. l.). 
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III. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas 

Lietuvoje 1940–1990 m.“ daugiausia dėmesio buvo skiriama: 

 

Tyrimams ir jų rezultatams skelbti: 

parengti ir išspausdinti straipsniai žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2006, Nr. 1 

(19): A. Streikus, „Išeivijos ir užsienio organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai sovietų 

okupuotoje Lietuvoje“, 14 p.; 

 

A. Streikus vykdydamas programą atliko toliau išvardijamus darbus. 

 

Mokslinio tyrimo programos koordinavimas ir vykdymas 

Programoje „Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje“ toliau dirbo M. 

Matulytė, 2006 m. pagal autorinę sutartį parengusi straipsnį „Autoritarinė fotografija Lietuvoje 

ir Europoje“. 

Pasiūlyta nauja tema, kuri buvo patvirtinta Mokslo taryboje – „Šeimos politika ir 

ideologija sovietinėje Lietuvoje“. Ją vykdys Dalia Marcinkevičienė (VU). Tyrimo tikslas yra 

išanalizuoti, kokius lyčių vaidmenis šeimoje, darbo ir pareigų šeimai suderinimo formas, vaikų 

auklėjimo principus formavo LSSR teisinės normos, ideologija ir propaganda, valdžios 

institucijų iniciatyvos. 

Vykdydamas planinį darbą rinko medžiagą moksliniam straipsniui „Sovietų režimo 

pastangos transformuoti Lietuvos gyventojų tautinį identitetą“. 

 

Parodų rengimas 

Dalyvavo darbo grupėje, rengiančioje muziejaus „Projektas – Homo sovieticus“ 

ekspoziciją: parengtos teorinės eksplikacijos, dalyvauta grupės posėdžiuose. 

 

Pranešimai konferencijose 

Gruodžio 18 d. skaitė pranešimą Lietuvos istorijos instituto organizuotoje konferencijoje 

„Lietuviškieji atminties ženklai“ tema „Tautos atminties dechristianizacija“. 

 

M. Matulytė vykdydama programą atliko šiuos darbus:pagal temą „Sovietinė 

fotografija Lietuvoje“ parengė mokslinį straipsnį „Autoritarinė fotografija Lietuvoje ir 

Europoje.“ (2 a. l.) 
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IV. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose“ 

daugiausia dėmesio buvo skiriama: 

 

Tyrimams ir jų rezultatams skelbti 

parengti ir išspausdinti straipsniai žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 2006, Nr. 2(20): 

J. Banionis, „Lietuvos laisvinimo veikla XX a. penktajame dešimtmetyje Vakaruose: Amerikos 

lietuvių taryba 1940–1950 m.“, 21 p.; 

 

J. Banionis parengė mokslinį straipsnį „Lietuvos laisvinimo veikla XX a. septintajame 

dešimtmetyje Vakaruose: telkėsi nauja karta“. 

Straipsnio „Lietuvos laisvinimo veikla XX a. penktajame dešimtmetyje Vakaruose: 

Amerikos lietuvių taryba 1940–1950 m.“ (1 a. l.) redagavimo darbai. 

 

Publikacijos 

„Keturiasdešimt penkių pabaltiečių memorandumas (Baltijos memorandumas)“, 

Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. IX, Vilnius, 2006, p. 778–779. 

Parengtas straipsnis „M. Krupavičiaus gyvenimo dešimtmetis (1945–1955 m.), 

pašvęstas VLIK’o vadovavimui“ (0,4 a. l.) Mokslinių straipsnių rinkiniui, skirtam prelato M. 

Krupavičiaus 120-osioms metinėms. 

Straipsnis „M. Krupavičius – VLIK’o pirmininkas“ knygoje „Prelatas Mykolas 

Krupavičius“, Kaunas, 2006, p. 112–123. 

 

Pranešimai 

Skaitytas pranešimas „VLIK’o veiklos 1949–1955 m. atspindžiai Kanados lietuvių 

savaitraštyje „Tėviškės žiburiai“ Vilniaus pedagoginio universiteto organizuotoje mokslinėje-

metodinėje konferencijoje „Adolfas Šapoka Lietuvos istorijos edukacijoje“, skirtoje istoriko 

Adolfo Šapokos 100-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyko vasario 13 d. Utenoje. 

Gruodžio 18 d. skaitytas pranešimas konferencijoje, skirtoje III Seimo 80-mečiui – 

„Istorinis parlamentinės demokratijos tyrimas“ (Vilnius, Taikomosios dailės muziejus, 

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija) tema „ALT Lietuvos laisvinimo 

veiklos vizija XX a. penktajame dešimtmetyje: nuo prezidentinės iki seiminės respublikos“. 
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Recenzijos 

Recenzuotas Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnis „Simas Kudirka“ ir pateikta 

iliustracija. 

Recenzuoti Visuotinės lietuvių enciklopedijos X t. straipsniai „Juozas Kojelis“ ir 

„Linas Kojelis“. 

 

 

V. Vykdant mokslinio tyrimo programą „KGB Lietuvoje“ daugiausia dėmesio 

buvo skiriama: 

 

Tyrimams ir jų rezultatams skelbti: 

parengtos ir išspausdintos dokumentų apžvalgos žurnale „Genocidas ir rezistencija“, 

2006, Nr. 1(19) ir Nr. 2(20): K. Burinskaitė, „Tremtinių ir kalinių kontrolė KGB 

dokumentuose“, 6 p.; L. Okuličiūtė, „Patikimų asmenų vaidmuo sovietinėje sistemoje“, 7 p.; K. 

Burinskaitė, „Kompromitavimas – vienas KGB metodų formuojant viešąją nuomonę“, 19 p.; 

dokumentų apžvalga – D. Juodis „MGB 1953 m. planas, kaip sunaikinti grupę lietuvių 

emigrantų“, 8 p. 

 

D. Juodis rinko medžiagą mokslinei studijai „KGB veikla prieš lietuvių išeivių 

organizacijas 1945–1990 metais“. Parengė mokslinius straipsnius: 

– „KGB veikla prieš VLIK 6–9 dešimtmečiuose“ (1 a. l.); 

– „KGB veikla prieš federaciją Santara-Šviesa 6–9 dešimtmečiuose“ (1 a. l.); 

– „KGB veikla prieš „naujuosius emigrantus (T. Venclova, A. Štromas ir kt.)“ (1 a. l.). 

 

K. Burinskaitė, vykdydama planinį darbą, tęsė tyrimą apie KGB veiklą. I pusmetį 

daugiausia dėmesio skirta politiniam sekimui 1987–1990 m. (įvairūs įsakymai, planai, 

ataskaitos, sąjūdžio veiklos ir to meto įvykių fiksavimas ir analizė) ir apie 5-osios tarnybos 

skyrių rajonuose ir miestuose veiklą (ataskaitos ir planai). Pagal nustatytą planą buvo 

analizuojama istoriografija ir šaltiniai apie 5 tarnybos priemones kovoje su disidentiniu 

judėjimu Lietuvoje: kova su jaunimu, bažnyčia, inteligentija; žmonių sekimas, 

kompromitavimas; įtakingų žmonių, inteligentų, emigrantų naudojimas formuojant sau 

palankią visuomenės nuomonę; lietuvių ryšių su užsieniu, išeivijos organizacijomis 

kontroliavimas; psichiatrinių ligoninių taikymas.  
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Toliau buvo dirbama prie dokumentų rinkinio „KGB slaptieji archyvai“: dokumentų 

atranka, pradedamas komentarų rašymas. Publikavimui pateiktas straipsnis „Kompromitavimas – 

vienas KGB metodų formuojant viešąją nuomonę“. 

Parengta publikacija „Buvusių kalinių ir tremtinių kontrolė KGB dokumentuose“. 

 

Kiti darbai 

Darbai rašant pranešimą konferencijai „KGB palikimas Baltijos šalyse“. Analizuota 

informacija apie KGB 6-osios tarnybos vykdytą dezinformacinę veiklą ir parengtas pranešimas 

„Viešosios nuomonės formavimas KGB metodais: kompromitavimas ir dezinformacija“. 

Pagalba organizuojant konferenciją „KGB palikimas Baltijos šalyse“. Išversta 

konferencijos programa į anglų kalbą. Taip pat apie apgyvendinimą informuoti konferencijos 

dalyviai iš Estijos ir Latvijos, suteikta kita informacija. Konferencijos rengiamas.  

 

L. Okuličiūtė, vykdydama planinį darbą, tęsė tyrimus pagal temą „KGB struktūra ir 

agentūra“. Nagrinėjama tema – „Valstybės saugumo komitetas (KGB) ir jo agentai 1953–1991 

m.“ pagal šiuos aspektus: atranka, verbavimo motyvacija ir procedūros, metodai, 

klasifikavimas, agentų kategorijos, į saugumo akiratį pakliuvusiems asmenims 

kompromituojančios medžiagos paieškos atspindys, konspiraciniai butai, agentūrinio tinklo 

kūrimas, iš saugumo organų struktūrų agentų pašalinimo priežastys, patikimų asmenų 

kategorija ir t. t.  

Parengta dokumentų publikacija „Patikimų asmenų vaidmuo sovietinėje sistemoje“. 

Parengtas straipsnis „Patikimi asmenys LSSR KGB agentūrinio tinklo šešėlyje“. 

 

Kiti darbai 

Atlikti organizuojamos tarptautinės konferencijos „KGB palikimas Baltijos šalyse: 

politika, liustracija, istorija“ parengiamieji darbai. 

 

 

VI. Vykdant mokslinio tyrimo programą „Sovietinė armija Lietuvoje“ 

daugiausia dėmesio buvo skiriama: 

 

Tyrimams ir jų rezultatams skelbti: 

A. Ambrulevičiūtė tema „Lietuvos jaunimas sovietinėje armijoje“ parengė studiją 

„Atranka į sovietinę kariuomenę, jaunuolių žuvimo aplinkybės šaltojo karo metu“ (3 a. l.). 
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VII. Parengtas darbas pagal temą „Lietuvos laisvės lygos indėlis atkuriant 

Lietuvos Respublikos valstybingumą 1987–1992 m.“. 

 

A. Terleckas parengė: 

Prisiminimų „Ačiū, likime, už prasmingą gyvenimą“ II ir III skyrius. 

 

 

 

I s t o r i n ė s  p a i e š k o s  g r u p ė s  d a r b a i  

 

 

I. Parengtos istorinės-archyvinės pažymos: 

1) dėl Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanų, žuvusių Debeikių, Leliūnų ir 

Vyžuonų vlsč. apylinkėse; 

2) dėl 1945 m. vasario 7 d. Švenčionių aps. Surguškių k. žuvusio Alfonso Plieskio; 

3) dėl 1945 m. sausio mėn. Švenčionių aps. žuvusio partizano Jeronimo Brukštaus; 

4) dėl duomenų apie 1945 m. Švenčionių aps. žuvusių partizanų Klemenso Rukšėno 

ir Stanislovo Šveikausko; 

5) dėl duomenų apie 4 Vytauto apygardos partizanus, žuvusius Švenčionių apskrityje 

1945 m.; 

6) dėl Rokiškio apskrityje 1945 m. rugsėjo 2 d. bei lapkričio 11 d., 1946 m. kovo 1 d., 

1947 m. balandžio 4 d. žuvusių partizanų; 

7) dėl Žaliųjų Reistinių būrio partizanų, žuvusių 1945 m. Kretingos aps. Kulių vlsč. 

Mižuikų k.; 

8) dėl duomenų apie suimtuosius, kilusius iš Ignalinos r. Kazitiškio sen. apylinkių; 

9) dėl duomenų apie 1945 m. žuvusį Ignalinos r. partizaną Povilą Stundžią; 

10) dėl 1945 m. gruodžio 22 d. Švenčionių aps. Labanoro girioje žuvusių partizanų; 

11) dėl 1944 m. gruodžio mėn. Švenčionių aps. Laukagalio k. žuvusio partizano Juozo 

Pelakausko; 

12) dėl duomenų apie Dainavos apygardos partizano Vlado Neifalto žūtį; 

13) dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gimusių ir žuvusių partizanų; 
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14) parengta istorinė-archyvinė pažyma apie Šakių aps. 1945 m. gegužės mėn. vykusį 

Valkų mūšį ir jo metu žuvusius partizanus. 

15) dėl 1947 m. liepos 26 d. Panevėžio aps. Raguvos vlsč. Traupio k. žuvusių 

partizanų Albino Sauliūno ir Leono Timinsko; 

16) dėl 1953 m. vasario 28 d. Dusetų r. bajorų k. žuvusio Alfonso Svilo-Streikaus; 

17) dėl duomenų apie Anykščių r. žuvusius partizanus Joną Baltakį ir Juozą Sadauską; 

18) dėl 1949 m. lapkričio 19 d. Šakių aps. Sintautų vlsč. Tamošbūdžio k. žuvusių 

partizanų Valentino Sadausko ir Juozo Naujoko; 

19) dėl duomenų apie Žemaičių apygardos partizano Juozo Kontenio žūtį 1946 m. 

Sedos vlsč.; 

20) dėl duomenų apie Žemaičių apygardos partizanus, žuvusius Mažeikių aps.; 

21) dėl 1946 m. liepos 31 d. Kaišiadorių aps. Žiežmarių vlsč. Strašiūnų k. apylinkėse 

vykusių kautynių ir žuvusių partizanų; 

22) dėl Telšių aps. Alsėdžių vlsč. Jazdaukiškių k. 1947 m. vasario 8(9) d. žuvusių 

partizanų Stasio Mickaus ir Leono Šilinsko; 

23) dėl 1951 m. sausio 1 d. Prienų r. Kieliškio k. žuvusių partizanų; 

24) dėl MGB Mažeikių aps. skyriaus veiklą (agentūrinį darbą) 1944–1953 m.; 

25) dėl 1948 m. žuvusio partizano Juozo Selvenio-Bijūno ir 1953 m. žuvusio partizano 

Petro Rokaičio-Mindaugo. 

26) dėl Panevėžio aps. Ramygalos valsčiuje 1945–1952 m. žuvusių Vyčio apygardos 

partizanų; 

27) dėl Tauragės aps. Šilalės valsčiuje 1948 m. ir 1949 m. žuvusių Kęstučio apygardos 

partizanų; 

28) dėl 1945 m. rudenį Utenos aps. Anykščių vlsč. žuvusio partizano Pukenio; 

29) dėl duomenų apie 1944–1955 m. Prienų r. žuvusių partizanų (I dalis); 

30) dėl duomenų apie 1944–1953 m. Rokiškio aps. Suvainiškio k. apylinkėse žuvusius 

partizanus; 

31) dėl duomenų apie 1947 m. spalio 27 ir 28 d. Švenčionių r. Labanoro apylinkėse 

žuvusius Vytauto apygardos Baravyko būrio partizanus. 

32) dėl 1945 m. liepos 4 d. Marijampolės aps. Kazlų Rūdos vlsč. žuvusių Tauro 

apygardos partizanų; 

33) dėl 1947 m. birželio 12 d. Marijampolės aps. Menkupių k. žuvusių Tauro 

apygardos partizanų; 
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34) dėl 1946 m. spalio 12 d. Marijampolės aps. Santakos k. žuvusių Tauro apygardos 

partizanų; 

35) dėl 1946 m. spalio 30 d. Marijampolės aps. Trakėnų k. žuvusių partizanų; 

36) dėl 1947 m. kovo 8 d. Marijampolės aps. Santakos k. žuvusių partizanų; 

37) dėl duomenų apie 1944–1955 m. Prienų r. žuvusių partizanų (II dalis); 

38) dėl 1944–1953 m. Rokiškio aps. Suvainiškio k. apyl. žuvusių partizanų ir civilių 

gyventojų. 

 

Rengiant šias pažymas Lietuvos ypatingajame archyve buvo peržiūrėta NKVD–MVD, 

NKGB–MGB skyrių agentūrinio darbo medžiaga – 619 operatyvinių, 126 baudžiamosios, 115 

tremties bylų, peržiūrėta 113 asmens kortelių, 41 tarnybinių pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) 

byla iš LGGRTC archyvo. Lietuvos centriniame valstybės archyve peržiūrėtos 6 bylos. Rasti 

duomenys apie 526 asmenis, prašymuose buvo pateiktos 589 rezistencijos dalyvių pavardės. 

 

 

II. Parengti raštai dėl vokiečių okupacijos metais Lietuvoje veikusių getų, 

koncentracijos stovyklų ir kitokio tipo prievartinių stovyklų statuso patvirtinimo, rusų 

kilmės žmonių panaudojimo prievartiniams darbams: 

1) parengtas atsakymas Fašizmo aukų, buvusių koncentracijos stovyklų kalinių 

Lietuvos sąjungai dėl Alytaus koncentracijos stovyklos ir Ežerėlio bei Palemono 

darbų stovyklų panaikinimo; 

2) parengtas atsakymas LR Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriui dėl 

Baltarusijoje Borisovo mieste veikusios prievartinių darbų stovyklos; 

3) parengtas atsakymas Rusijos Federacijos Volgogrado sr. Volžsko miesto teismui 

apie civilių asmenų lagerį Alytuje vokiečių okupacijos metais; 

4) parengtas atsakymas Nacizmo kalinių Vilniaus aps. bendrijai dėl archyvinių 

duomenų apie I. Petrovič šeimos kalinimą koncentracijos stovykloje. 

 

 

III. Pradinės informacijos rengimas pagal mokslinio tyrimo programą 

„Rezistencijos atlasas“. Tęsiami darbai rengiant kautynių aprašus „Rezistencijos atlasui“. 

Redaguoti ir tikslinti Žemaičių, Kęstučio ir Prisikėlimo apygardų ribose vykusių kautynių 

tekstai bei duomenys apie žuvusius partizanus. Duomenys tikslinti Lietuvos ypatingajame 

archyve, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, remiantis archyvine medžiaga, 
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periodine spauda, istorine literatūra bei atsiminimais. Rengiant aprašus ir tikslinant žinomus 

duomenis Lietuvos ypatingajame archyve buvo peržiūrėta apie 120 LSSR NKVD–MVD 

NKGB–MGB skyrių agentūrinio-operatyvinio darbo bylų, 60 baudžiamųjų bylų, 70 tremties 

bylų bei istorinė literatūra: knygos – N. Gaškaitė, D. Kuodytė, A. Kašėta, B. Ulevičius, 

Lietuvos partizanai 1944–1953 m., Kaunas, 1996; K. Kasparas, Lietuvos Karas, Kaunas, 1999; 

Lietuvos gyventojų genocidas 1944–1947, A–J, Vilnius, 1998; Lietuvos gyventojų genocidas 

1944–1947, K–S, Vilnius, 2002; Lietuvos gyventojų genocidas 1944–1947, Š–Ž, Vilnius, 2005; 

M. Alūzaitė-Kuličauskienė, Erškėčių keliu, Kaunas, 1996; Rezistencija Pietų Žemaitijoje, 

Raseiniai, 1992; Laisvės Kovos Prisikėlimo apygardoje, Vilnius, 1999; I. Meškauskas, Kraupūs 

žodžiai, pirmoji ir antroji dalis, Kėdainiai, 1996; Partizanų kovos Šiaulių krašte, Šiauliai, 1996; 

Laisvės kovų aukos Pietų Žemaitijoje, Kaunas, 1996; periodinės spaudos straipsniai ir kt. 

Remiantis minėta literatūra ir rezistencijos kovų dalyvių asmens bylomis statusui suteikti, 

patikrinti anketiniai duomenys apie 230 žuvusių partizanų. Peržiūrėta daugiau kaip 100 

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisės komisijos sudarytų bylų. 
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A r c h y v i n i s  v a r d y n ų  s k y r i u s  
 

1. VARDYNO III tomo parengimui atlikti darbai  (dirbo 8 darbuotojos – 

S. Aperavičienė, J. Kasperavičienė, A. Laucevičiūtė, V. Maskaliūnienė, V. Urbonaitė, 

N. Vijeikienė, L. Zakarauskaitė ir V. Zinkevičiūtė):  

1) duomenų bazės formavimui įvesti duomenys iš baudž. bylų ir baudž. bylų 

kartotekos (1973 įrašų), tremties ir operatyvinių bylų (16939 įrašų), apklausos 

anketų apie (16 608 vnt.), partizanų kartotekos (2939), rezistentų teisių komisijos 

sudarytų bylų ( 577 asm.), įvairių publikacijų 1 432 asm.), iš viso 55 383 

asmenims, nukentėjusiems 1948 m.;  

2) Vardyno II t. 1–3 kn. duomenų bazės papildymai ir korektūra: 5236 asmenims iš 

apklausos anketų ir archyvinių bylų; 

3) nuolatinis įrašų tikslinimas bei norminimas Lietuvos ir tremties bei kalinimo vietų 

duomenų bazėje. 

2. Surinkta, išanalizuota ir parengta informacija VARDYNO III tomo duomenų 

bazei iš LYA (dirbo 7 darbuotojos – V. Basanavičiūtė, R. Dževeckaitė, D. Lenkutienė, 

E.Mincevičienė, V. Sasnauskaitė, V. Vosyliūtė, V. Žilinskienė):  

Iš 1021 baudžiamųjų bylų (1780 arch. vnt.) surinkti duomenys ir užpildytos 1500 

anketos kaliniams, 269 partizanams. Patikrinti duomenys baudž. bylų kartotekoje 809 

asmenims, rezistentų teisių komisijos sudarytose bylose – 233 asmenims. Iš 3 230 tremties bylų 

sudarytos 8 050 katalogo kortelės tremtiniams. 

3. Naujos informacijos kaupimas, analizė ir sisteminimas (dirbo 4 darbuotojai – 

J. Bernotienė, L. Maldutytė, D. Striogaitė, J. Valevičienė):  

a) iš žmonių laiškų – 451 tremtinių šeima; 

b) iš publikacijų – 2 910 asm.; 

c) iš apklausos anketų – 7 254 asm.; 

d) tikslinamas ir pildomas partizanų katalogas – 10 020 asm.; 

e) iš 317 operatyvinių bylų – 836 vnt. (J. Bernotienė); 

f) surinkti kompiuteriu B. Gajausko 23 straipsniai, jie redaguoti, parengti 

leidybai (J. Bernotienė). 

4. Dalyvavimas konferencijose, publikacijos ir kiti darbai (B. Burauskaitė): 

a) parengti ir perskaityti pranešimai: 
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– „Liustracija: istorinio teisingumo paieška?“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„KGB palikimas Baltijos šalyse“, balandžio 6–7 d.;  

 – „1941-ųjų birželis Rokiškio rajone“ Rokiškio krašto muziejaus organizuotoje 

mokslinėje konferencijoje „Nenugalėtoji Lietuva: tremtis, sukilimas, rezistencija“, birželio 22 d. 

Rokiškyje; 

– „Liustracijos proceso Lietuvoje ypatumai“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Warsaw East European Conference, Third Annual Session“, vykusioje Varšuvos universitete 

liepos 6–8 d.; 

– „Nukentėjusių asmenų vardyno rengimo problemos“ moksliniame – praktiniame 

seminare Rygoje spalio 12 d.; 

b) straipsniai: 

 – „Lietuvių tautos represijos 1944–1956 m. Statistinė apžvalga“, knygoje „Represje 

sowieckie wobec narodow Europy 1944–1956“, ATENA, Zelow, 2005, 163–176 p.;  

 – straipsneliai Visuotinėje Lietuvių enciklopedijoje, t. X: 

1) „Lietuviai Komijoje“, 420 p., pateikta iliustracija; 

2) „Sergejus Kovaliovas“, 686 p., pateikta iliustracija; 

3) „Lietuviai Krasnojarsko krašte“, 717 p.; 

c) interviu  

Lietuvos radijui („Mažajai studijai“) apie Oną Lukauskaitę-Poškienę, jos gyvenimo 

principus, disidentinę veiklą Lietuvos Helsinkio grupėje. 

d) kiti darbai: 

1) istorinės medžiagos apie 1941 m. birželio 22 d. evakuotų Palangos 

pionierių stovyklos vaikų likimus parengimas ir konsultacijos, kuriant TV 

filmą „Vaikai Debesyse“, aut. Studija-JU; 

2) parengta 17 atsakymų Lietuvos piliečiams, iš jų du Seimui, vienas – 

Prezidentūrai; 

3) nuolatos skyriaus kompetencijos klausimais konsultuojami piliečiai, 

visuomeninės organizacijos, muziejai (pateikta medžiaga apie sovietinio 

okupacinio režimo aukas Joniškio rajone – 3 sp. l., Rokiškio rajone – 0,9 sp. l.), 

rašomi užklausimai asmenims, pateikusiems apklausos anketas duomenims 

patikslinti; 

4) pagal LGGRTC informacijos mainų sutartis teikiama informacija Varšuvos 

centrui KARTA, Maskvos MEMORIALUI, analizuojama iš šių partnerių 

gaunama informacija apie Lietuvos piliečius. 
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2 PRIEDAS 

 

 

M E M O R I A L I N I S  D E P A R T A M E N T A S  
 

M e m o r i a l i n i o  m e n o  i r  e k s p e r t i z ė s  s k y r i u s  
 

Darbo kryptys Atlikti darbai 
 

Pastatyta ir įrengta 
 

– paminklas VYČIO APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–

1953 Vadokliuose, Panevėžio r.; 

 

– paminklinis ženklas kovotojams už Lietuvos laisvę Rozalime, 

Pakruojo r. (pagal LGGRTC projektą); 

 

– paminklas Lietuvos tremtiniams Aukų g. Vilniuje (pagal 

LGGRTC projektą); 

 

– tipiniai atminimo ženklai: 27 vnt.: 

– LGGRTC lėšos: 20 vnt.:

1. Akmenės r. Purvių miškas (1 vnt.); 

2. Anykščių r. Šimonių miškas (1 vnt.); 

3. Alytaus r. Liepakojų k. ir Kančėnų k. (2 vnt.); 

4. Ignalinos r. Laukstenių k. (1 vnt.); 

5. Molėtų r. Vidžiūnų k. (1 vnt.); 

6. Švenčionių r. Darinės k., Laukagalio k., Paelnės k.,  

    Paminėlės k. (4 vnt.); 

7. Utenos r. Gaspariškių k. ir Kušlių miškas (2 vnt.); 

8. Raseinių r. Molavėnų k. (1 vnt.); 

9. Šakių r. Paberžupių k. (1 vnt.); 

10. Vilkaviškio r. Pocviečio k. (1 vnt.); 

11. Kazlų Rūdos sav. Simokų k. (1 vnt.); 

12. Prienų r. Juodaraisčio k. (1 vnt.); 
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Darbo kryptys Atlikti darbai 

13. Mažeikių r. Dagių miškas (1 vnt.); 

14. Telšių r. Ringalių k. (1 vnt.); 

15. Joniškio r. Domeikių k. (1 vnt.); 

 

– savivaldybių lėšos: 7 vnt.: 

1. Rokiškio r. Paduobio miškas (3 vnt.); 

2. Utenos r. Balčio ež. (1 vnt.); 

3. Tauragės r. Užbudupio k. (1 vnt.); 

4. Klaipėdos r. Beinoriškių k. (1 vnt.); 

5. Akmenės r. Kruopiai (1 vnt.); 

 

– tipinės atminimo lentos: 8 vnt.: 

– LGGRTC lėšos: 6 vnt.: 

1. Jurbarko r. (1 vnt.); 

2. Šilalės r. (1 vnt.); 

3. Tauragės r. (1 vnt.); 

4. Zarasų r. (3 vnt.); 
 

– savivaldybių lėšos: 2 vnt.: 

5. Kaišiadorių r. (2 vnt.); 
 

 

Vykdyti darbai 
 

– dėl paminklo KĘSTUČIO APYGARDOS PARTIZANAMS 

1944–1953 m. Tauragėje (užbaigti paminklo skulptūrinės dalies 

darbai, 2006 11 21 įvyko užbaigto paminklo ekspertizė); 
 

– dėl paminklo PRISIKĖLIMO APYGARDOS PARTIZANAMS 

1944–1953 m. Šeduvoje, Radviliškio r. (užbaigtas paminklo 

skulptūrinės dalies projektas, 2006-11-30 įvyko užbaigto projekto 

ekspertizė); 

 

– dėl memorialinio ženklo ir atminimo lentos prie buvusios KGB 

būstinės Gedimino pr. 40 (parengtas prašymas su istorine-archyvine 
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Darbo kryptys Atlikti darbai 

medžiaga, eskiziniu projektu ir maketu dėl leidimo ir pateiktas 

Vilniaus m. sav.); 

 

– kaupti, analizuoti ir aprobuoti istorinai-archyviniai duomenys 

apie Lietuvos partizanų žūties faktų nustatymą LYA (peržiūrėtos 27 

baudžiamosios bylos, 30 tomų, 34 priedai, padarytos 47 kopijos, 

peržiūrėta 1 agentūrinė byla, 6 operatyvinės bylos), Rezistentų teisių 

komisijos archyve peržiūrėtos 157 rezistentų bylos, GRT departamento 

kartotekoje ir rašytiniuose šaltiniuose pagal iš valstybinių įstaigų, 

visuomeninių organizacijų ir asmenų gautus prašymus paminklų bei 

atminimo ženklų statybai ir atminimo lentų įrengimui. 

 
 

Vyko susirašinėjimas ir 

konsultacijos 

 

– su valstybinėmis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir 

asmenimis dėl 1944–1953 m. rezistencijos vietų įamžinimo visoje 

Lietuvoje (parengti 104 raštai). 

 
 

Parengta 
 

– archyvinės pažymos (4 vnt.): dėl partizanų palaikų užkasimo vietų 

Plungės r. ir dėl partizanų žuvimo faktų Rokiškio r.; 

– tarnybiniai pranešimai dėl archyvinių pažymų GRT departamentui 

(36 vnt.); 

– moksleivių piešinių paroda Mokytojų namuose konkursui „Lietuvos 

kovų už laisvę bei netekčių istorija“. 
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T u s k u l ė n ų  a u k ų  p a g e r b i m a s  

Koplyč ios-kolumbariumo Tuskulėnų  r imties parke priežiūra ir  eksploatavimas 

 

 

Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai 
 

Tuskulėnų aukų pagerbimas 

 

 

 

 

 

 

Koplyčios-kolumbariumo priežiūra ir  

eksploatavimas 

 

 

 

 

Darbai, susiję su Okupacijų muziejumi – 

edukaciniu centru 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti aukų pagerbimo renginiai Gedulo ir 

vilties, Okupacijos ir genocido dienomis (birželio 14–

15 d.), Tuskulėnų aukų atminimo dieną (rugsėjo 28 d.), 

Mirusiųjų atminimo (Vėlinių – lapkričio 2 d.) 9 kartus 

artimųjų prašymu koplyčia-kolumbariumas buvo 

atviras lankytojams, norintiems pagerbti aukas. 

 

Nuolat vykdomi koplyčios-kolumbariumo vidaus 

priežiūros, eksploatavimo ir tvarkymo darbai. 

Bendradarbiaujant su Žirmūnų seniūnija, vykdoma 

teritorijos aplink kolumbariumą priežiūra ir tvarkymas. 

 

Nuolat dalyvauta svarstymuose ir aptarimuose dėl 

buvusių Tuskulėnų dvaro pastatų pritaikymo 

Okupacijų muziejui.  

Teiktos pastabos ir siūlymai rengiant Okupacijų 

muziejaus – edukacinio centro ekspozicijų techninį 

projektą. 
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A t m i n i m o  p r o g r a m ų  s k y r i u s  

M e m o r i a l i n i ų  v i e t o v i ų  i r  s t a t i n i ų  i n v e n t o r i z a c i j o s  b e i  s ą v a d o  

s u d a r y m o  p r o g r a m a  

 

Kryptys Atlikti ir atliekami darbai  Darbo rezultatai 

 

Vietovės ir 

paminklai 

 

 

Įvykių ir laidojimo 

vietovių bei statinių 

sąvadas 

Surinkta, suvesta ir 

koreguota –  

viso 201 objektas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikė J. Kanarskas 

 

 

 

 

Į kompiuterinę duomenų bazę suvesta medžiagą 

apie vietoves ir statinius: 

– Kalvarijos r. (Kalvarijos m., Akmenynų, 

Kalvarijos ir Sangrūdos sen.) – 7 objektai; 

– Kauno r. (Garliavos m., Alšėnų ir Garliavos 

apylinkių, Kačerginės ir Zapyškio sen.) – 12 objektų; 

– Kazlų Rūdos r. (Kazlų Rūdos m., Antanavo, 

Jankų, Kazlų Rūdos ir Plutiškių sen., Kazlų Rudos 

urėdijos teritorija) – 30 objektų; 

– Marijampolės r. (Marijampolės m., Gudelių, 

Liudvinavo, Marijampolės ir Sasnavos sen.) – 

13 objektų; 

– Palangos m. – 4 objektai;  

– Šakių r. (Šakių m., Barzdų, Griškabūdžio, 

Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Sintautų ir Šakių sen.) – 

19 objektų;  

– Vilkaviškio r. (Pilviškių ir Šeimenos sen.) –  

4 objektai; 

– Kretingos r. (Kretingos m., Darbėnų, Imbarės, 

Kartenos, Kretingos, Kūlupėnų, Salantų ir Žalgirio 

sen.) – 39 objektų; 

 

– Birštono m. – 1 objektas; 

– Prienų r. (Prienų m., Balbieriškio, Išlaužo, 

Jiezno, Stakliškių, Šilavoto sen. ir Prienų miškų 

urėdija) – 16 objektų;  
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Pagal GRT departamento 

parengtą archyvinę pažymą 

koreguota ir papildyta  

 

 

Pateikė A. Malinauskaitė 

 

 

 

 

 

 

Pateikė V. Striužas 

 

Pateikė V. Almonaitis 

 

Pateikė A. Kazulėnas 

 

 

 

 

 

 

– Joniškio – 1 objektas; 

–  

 

– Kėdainių r. – 2 objektai; 

– Kelmės r. – 1 objektas; 

– Šiaulių r. – 3 objektai; 

– Radviliškio r. – 2 objektai; 

– Pakruojo r. – 3 objektai. 
 

Surinkta medžiaga:  

– Biržų r. (N. Radviliškio, Pačeriaukštės, Papilio ir 

Parovėjos sen.) – 28 objektai; 

– Šilalės r. (Šilalės m., Bijotų, Didkiemio, 

Kaltinėnų ir Šilalės kaimiškose sen.) – 12 objektų;  

– Rokiškio r. (Rokiškio m., Kamajų, Rokiškio 

kaimiškosios, Obelių sen.) – 4 objektai. 
 

„Rezistencijos atlasui“: 

– iki galo sutvarkyta Tauro ir Dainavos apygardų 

medžiaga (pažymėtos įamžintos vietos, parengta 

trumpa paminklų metrika, atrinktos nuotraukos, prie 

įamžintų vietovių nurodyti CD esančių paminklų 

nuotraukų numeriai); 

– pagal Akmenės, Kelmės, Klaipėdos, Mažeikių, 

Skuodo, Šiaulių ir Šilalės rajonų paminklotvarkos 

tarnybų, Kretingos muziejaus bei Mažeikių, Plungės, 

Skuodo, Šilalės ir Telšių LPKTS skyrių patikslintą 

medžiagą sutvarkyta šių rajonų vietovių, susijusių su 

Žemaičių apygardos partizanais, medžiaga, nurodant 

šiose vietovėse pastatytus paminklus ir trumpą jų 

metriką, taip pat pažymėtos vietos, kuriose dar 

nepastatyta paminklų. 
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Atiduota KPC – iš viso 5 

objektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutvarkyti Kalvarijos, Kauno, Kazlų Rūdos,  

Kretingos, Marijampolės, Palangos, Šakių ir  
 

Vilkaviškio rajonų segtuvai (medžiaga sudėta pagal 

seniūnijas).  

 

Aprašyti Biržų, Kalvarijos, Kauno, Kazlų Rūdos, 

Kretingos, Marijampolės, Palangos, Prienų, Šakių ir 

Vilkaviškio rajonuose nufotografuotų paminklų 

negatyvai. 

 

Patikslinti miestų ir rajonų vietovių ir statinių 

sąrašai: 

– Marijampolės, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio r. 

pagal Tauro apygardos partizanų ir tremties 

muziejus atsiųstą medžiagą; 

– Anykščių ir Panevėžio r. pagal atsiųstą Anykščių 

muziejaus, LPKTS Anykščių skyriaus ir rajono 

administracijos bei Panevėžio r. seniūnų medžiagą 

(Anykščių r. – 71 objektas,  

Panevėžio r. – 45 objektai). 

 

Tikslinimui parengti vietovių ir statinių sąrašai:  

– nebaigtų inventorizuoti vietovių ir statinių 

sąrašas Prienų kultūros skyriui ir Tauro apygardos 

vadui J. Matukevičiui – 40 objektų; 

– Lazdijų r. vietovių ir statinių sąrašas Lazdijų r. 

paminklotvarkos tarnybai ir LPKTS skyriui dėl jų 

patikslinimo ir papildymo. 

 

Pažintinės vasaros poilsio stovyklai paruoštas 

lankytinų vietų maršrutas po Žemaičių ir Kęstučio 

apygardų vietas.  
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Atšviesta ir į Alytaus, Kauno, Lazdijų, 

Marijampolės, Kauno, Kazlų Rūdos, Prienų, Šakių 

ir Vilkaviškio rajonų segtuvus sudėta medžiaga, 

gauta ir LPKTS. 

 

Parengta medžiaga KPC dėl vietovių traukimo į LR 

NKVR: 

– Ukmergės r. (papildoma medžiaga) – 4 objektai; 

– Šakių r. – 1 objektas. 
 

 

  

Neplanuoti darbai 

 

 

Parengtos istorinės-archyvinės medžiagos apie: 

– Pakuonio valsčiuje gimusius ir žuvusius Tauro 

apygardos Geležinio Vilko rinktinės ir Didžiosios 

Kovos apygardos Saulės būrio partizanus ir jų 

rėmėjus, kurių pavardės bus iškaltos paminkle, 

statomame Pakuonio kapinėse, Prienų r.; 

– Seredžiaus valsčiuje gimusius, žuvusius ir 

užkastus Kęstučio apygardos partizanus, kurių 

pavardės bus iškaltos rekonstruojamame paminkle 

Seredžiuje; 

– Panevėžio r. Dembavos pagrindinei mokyklai 

„Dėl 1944–1954 m. Dembavoje užkastų žuvusių 

partizanų“; 
 

– KPD Panevėžio teritoriniam padaliniui „Dėl 

buvusios NKVD–MVD–MGB KPZ (laikinojo 

sulaikymo kameros Smetonos g. 30, Panevėžyje“; 

– Dzūkijos nacionaliniam parkui „Dėl Dzūkijos 

nacionalinio parko teritorijoje vykusiu mūšių ir 

kautynių, žuvusių Dainavos apygardos partizanų”. 
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Parengti ir perskaityti pranešimai: 

– 2006 05 19 Sankt Peterburgo tarptautinės 

draugijos „Memorial“ organizuotame tarptautiniame 

seminare „Gulago nekropolis: padėtis ir 

vystymasis“ tema „Bendra padėtis Lietuvoje 

įamžinant sovietinio genocido aukų ir laisvės kovų 

dalyvių atminimą“; 

– 2006 10 11 Raseinių krašto muziejuje vykusioje 

konferencijoje „Jungtinė Kęstučio apygarda prieš 60 

metų“ tema „XX amžiaus devintojo dešimtmečio 

paminklai genocido aukoms ir rezistencijos 

dalyviams atminti Raseinių krašte“. 

 

Paruošti įamžinimo paminklais vietovių ir statinių 

sąrašai: 

– Utenos krašto muziejui dėl „Utenos r. vietovių ir 

statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir 

Vytauto apygardos partizanais“; 

– Panevėžio r. savivaldybės paminklotvarkos 

skyriui dėl „Panevėžio r. vietovių ir statinių, 

susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir Vyčio 

bei Algimanto apygardų partizanais“; 

– A. Susniui dėl „Algimanto apygardos partizanų 

kautynių, žuvimo, užkasimo ir laidojimo vietų 

Anykščių bei Kupiškio rajonuose“. 

 

Pagal LR Kultūros paveldo centro įtrauktų į LR 

NKVR vietovių, statinių ir statinių kompleksų 

sąrašą (1995–2005 m.) patikslinta šių objektų 

kompiuterinė duomenų bazė. Tuo pagrindu 

parengtas jų sąrašas, kuris įrašytas skaitmeninėje 

laikmenoje. 

 

Suderintas paminklo užrašas Antanašės kaime 

Obelių sen. Rokiškio r. nužudytų 1160 žydų 

tautybės žmonių atminimui. 



  

Internetas 

 

 
 

 

Paruoštas vietovių ir statinių, esančių Palangos m. ir 

Ukmergės r. sąrašas bei atrinktos paminklų 

nuotraukos: vietovių – 135, statinių – 18. 

 

Naujais objektais papildyta ir patikslinta jau suvesta 

medžiaga apie Akmenės, Joniškio, Kaišiadorių ir 

Prienų r. – 38 objektai. 

 

Iš dalies parengta Kretingos r. medžiaga: vietovių – 

34, statinių – 5. 

 

Paruoštos ir papildytos partizanų apygardų vadų 

biografijos: J. Misiūno-Žalio Velnio (DKA), J. 

Vitkaus-Kazimieraičio (PLPS), J. Kasperavičiaus-

Visvydo (JKA), L. Taunio-Kovo (TA) ir Z. 

Drungos-Mykolo Jono. 
 

Iš naujo parengta Memorialinių vietovių ir statinių 

programa su įvairiomis ją atspindinčiomis 

lentelėmis bei schemomis. 
 

 

Atmintis 
 

Atmintinos datos 

 

 

 

Rezistencijos dalyvių ir 

liudytojų apklausa 

 

 

Pagal šiuo metu veikiančių partizanų apygardų vadų 

atsiųstus duomenis paruošta 2006 m. atmintinų datų 

sąrašas. 

 

Pagal gautus Valstybinės programos „Atsiminimų 

apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvių 

rinkimas 1999–2001 m.“ atsakymus parengti 

papildomi klausimai 11 apklausiamųjų. Į juos gauti 6 

atsakymai. 
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Publikacijos 

 

Žurnalo „Genocidas ir 

rezistencija“ kronika 

(R. Trimonienė) 

 

Suderinti straipsniai: 

Nr. 1–3 (R. Čekutis „Paroda „Karas po karo“ 

Ukrainoje“, V. Juodzevičiūtė „Naujas Genocido 

aukų muziejaus ekspozicijų pristatymas“,  

D. Rudienė ir I. Kuzmičiova „Pokario istorija 

jaunosios kartos akimis“; 

Nr. 2–3 (V. Rudienė „Paroda „Smurto kronika: 

Lietuva 1939–1941m.“, D. Rudienė ir  

I. Kuzmičiova „Jaunuoliai džiaugėsi būdami (ne) 

karinėje stovykloje“, J. Markauskas ir J. Puodžius 

„Paminklas Lietuvos tremtiniams“. 

 

Parengti straipsniai – 1 (kartu su E. Stulgiene 

„Tarptautinė diskusija Sankt Peterburge“). 

 
 

 

Darbo analizė lyginant su planu 
 

Plane numatyti darbai iš dalies įvykdyti: 

1) nepabaigtas tikslinti Prienų r. inventorizuojamų vietovių ir statinių sąrašas, kadangi nėra 

gautas atsakymas iš Prienų r. kultūros skyriaus;  

2) dėl medžiagos rengimo „Rezistencijos atlasui“ ir neplanuotų darbų: 

– į kompiuterinę duomenų bazę nesuvesta Radviliškio (16 objektų), Širvintų (9 objektų) ir 

Švenčionių (25 objektai) medžiaga; 

– internatui pagal Karių kapų projektą neparuoštos partizanų, žuvusių Šilalės ir Tauragės r., 

biografijos; 

– internatui pagal Karių kapų projektą neparuoštos partizanų, žuvusių Jurbarko ir Raseinių r., 

biografijos; 

– nėra pabaigti kai kurių paminklais įamžintų vietovių, esančių Kalvarijos, Kauno, Kazlų 

Rūdos ir Marijampolės r., paminklų aprašai, neturint šių paminklų išmatavimų (medžiaga 

gauta iš įvairių informacijos šaltinių); 

– medžiagos rinkimas Panevėžio r., Anykščių r.  
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„G y v o s i o s  a t m i n t i e s “  p r o g r a m a  

Darbo kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 
 

Atsiminimų užrašymas į 

vaizdajuostes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmuotos medžiagos tvarkymas 

 

 

 

 

 

 

 

Filmuotos medžiagos pervedimas į 

DVD sistemą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Filmavimo aktų užpildymas. 

Filmuotos vaizdo medžiagos 

aprašymas ir jos suvedimas į Word 

programą. 

  

 

 

 

Filmuotos medžiagos atranka ir 

parengimas perrašymui į DVD. 

 

Perrašytos į DVD medžiagos 

aprašymas ir apipavidalinimas. 

 

Medžiagos, perrašytos į DVD, 

aprašymas ir kompiuterinės bazės 

formavimas. 

 

 

 

 

Nufilmuoti 42-jų 

Lietuvos laisvės 

kovotojų ir liudytojų 

prisiminimai. 

 

1 priedas 

Kaupiama 

kompiuterinė 

duomenų bazė.  

 

Atrinkta, peržiūrėta, 

įvertinta ir parengti 

darbiniai aprašymai 

apie 50 valandų 

filmuotos medžiagos, 

skirtos perrašymui į 

DVD 

 

Kauno KTU ITPI į 

DVD perrašė apie 50 

val. filmuotos 

medžiagos dviem 

egzemplioriais  

 

Į DVD perrašytos 

medžiagos 

kompiuterinės bazės 

bei paieškos sistemos 

kūrimas.  
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Darbas su kita vaizdo medžiaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbai su istorinėmis 

fotografijomis ir kita 

fotodokumentine medžiaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių filmavimas 

 

 

 

Vaizdajuosčių perrašymas bei 

filmuotos medžiagos atranka ir 

pateikimas suinteresuotiems 

asmenims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentinė medžiagos 

paieška, identifikavimas, 

perdavimas GAM. 

Fotodokumentinės medžiagos 

pateikimas naujo LGGRTC 

internetinio puslapio kūrėjams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas renginiuose. 

Filmuotos ir fotografuotos 

medžiagos parengimas.  

 

LGGRTC padalinių 

pageidavimu atrinkta 

ir perrašyta apie 30 

val. filmuotos 

medžiagos. 

 

Kompleksinių 

ekspedicijų metu 

surasta, identifikuota 

ir perduota į GAM 

apie 200 istorinių 

partizanų fotografijų. 

 

LYA bylose surasta ir 

perfotografuota apie 

80 partizaninių 

neidentifikuotų 

fotonuotraukų.  

 

Vykdomi 

identifikavimo darbai. 

Pateikta GAM 

skenavimui apie 100 

istorinių partizanų 

fotografijų. Dirbama, 

kad šios fotografijos 

būtų perduotos į 

GAM. 

 

Dalyvauta, filmuota ir 

fotografuota 14-oje 

renginių. 
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Valstybės apdovanojimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiagos žiniasklaidai bei 

LGGRTC leidiniams pateikimas 

 

 

 

Filmuotos ir fotografuotos 

medžiagos aprašymas ir 

apipavidalinimas. 

 

 

 

 

 

 

Asmenų teikimas apdovanojimams 

ir su tuo susiję darbai – duomenų 

rinkimas, formuliarų pildymas, 

bendradarbiavimas su LRP ir 

KAM. 

 

Apdovanotųjų asmenų 

kompiuterinės bazės kaupimas, 

tvarkymas ir tobulinimas. 

 

Susirašinėjimas su valstybinėmis 

institucijomis ir privačiais 

asmenimis Valstybės 

apdovanojimų klausimais. 

 

 

 

 

Radijo laidų „Laisvės kryžkelės“ 

kūrimo darbai – temų sukūrimas ir 

tinklelio sudarymas. Medžiagos, 

iliustruojančios radijo laidas, 

paieška, atranka, montavimas, 

aprašymas ir pateikimas. 

Iš jų parengta apie 15 

val. filmuotos 

medžiagos.  

 

Ji aprašyta ir įvesta į 

kompiuterinę 

duomenų bazę. 

 

 

2 priedas 

Valstybės 

apdovanojimams 

Valstybės švenčių 

progomis pateikti 25 

asmenys. 

 

Papildyta LGGRTC 

Valstybės 

apdovanojimams 

pateiktų asmenų 

kompiuterinė bazė, 

parengta ir išsiųsta 

apie 50 raštų 

Valstybės 

institucijoms ir 

privatiems asmenims 

 

Sukurta ir „Žinių 

radijo“ eteryje 

transliuota 40 laidų. 
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Rezistentų palaikų paieška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laisvės kryžkelių“ projektas 

www.bernardinai.lt žinių portale – 

garsinės medžiagos šifravimas, 

straipsnius iliustruojančios 

fotodokumentinės medžiagos 

paieška, atranka, apdorojimas 

kompiuterinėmis programomis ir 

pateikimas. 

 

 

Pasirengimas darbams – medžiagos 

surinkimas: 

– organizaciniai darbai; 

– kasimo darbai bei jų fiksacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 priedas 

Bendro LGGRTC ir 

www.bernardinai.lt 

projekto „Laisvės 

kryžkelės“ vykdymo 

metu sukurta, 

apipavidalinta ir 

publikuota 40 

straipsnių. 

 

4 priedas 

 
 
Nufilmuoti liudytojų 

parodymai menamose 

rezistentų palaikų 

užkasimo vietose. 

Vaizdo medžiaga 

demonstruota ir 

analizuota su 

Specialųjų tyrimų 

skyriaus darbuotojais, 

archeologais. 

 

Vykdyta  

K. Liuberskio palaikų 

paieška (kasimo 

darbai) Akmenės 

rajone, Liepkalnio 

kaime. 

Tiriamieji darbai dėl 

rezistentų palaikų 

užkasimo Vilniaus 

apylinkėse. 
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Rašytinių prisiminimų rinkimas 

 

 

 

Istorinių vietų kartografavimas 

 

 

 

 

Darbas su interesantais 

 

 

 

 

 

Darbas vykdant programą 

„Pokario istorija jaunimui“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryšiai su Ukrainos išsilaisvinimo 

judėjimo tyrimo centru 

 

 

 

 

 

 

Rašytinių prisiminimų rašymo 

inspiravimas, surinkimas, 

apipavidalinimas. 

 

Atlaso „Lietuvos partizanų kovų ir 

žūties vietos“ sudarymo darbai. 

 

 

 

Asmenų, besidominčių LGGRTC 

sukaupta vaizdo medžiaga 

aptarnavimas. 

 

 

 

Tarptautinės sukarintos jaunimo 

stovyklos Estijoje organizavimas 

bei vadovavimas grupei stovyklos 

metu. 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimo užmezgimas ir 

plėtojimas, 

parodos „Karas po karo“ 

eksponavimas Lvove. 

 

 

 

 

Parengtos keturios 

rašytinių prisiminimų 

bylos. 

 

Pietų Lietuvos srities 

kartografavimo darbai 

kartu su KVAD 

specialistais. 

 

Vaizdo medžiagos 

paieška, peržiūra, 

atranka, perrašymas, 

montavimas, 

konsultacijos. 

 

Atlikti organizavimo 

ir koordinavimo 

darbai rengiant 

stovyklą. Stovyklos 

metu vadovauta 

jaunųjų šaulių būriui. 

Parengta filmuota ir 

fotografuota 

medžiaga. 

 

Organizuota paroda 

„Karas po karo“ 

Lvove, LGGRTC 

delegacijos kelionė į 

Ukrainą, bei CDVR 

delegacijos – į 

Lietuvą. Rengtas 
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Dokumentinių filmų kūrimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su kitais 

LGGRTC padaliniais 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacijos, vaizdo medžiagos 

pateikimas, išvažiuojamieji 

filmavimo darbai. 

 

 

 

 

 

 

Bendrų projektų vykdymas. 

 

CDVR parodos 

eksponavimas 

Lietuvoje. Pasikeista 

moksliniais 

straipsniais. 

 

Atlikti dok. filmo apie 

Lietuvos 

pasipriešinimo 

okupacijai 1940– 

1991 m. kūrimo 

darbai kartu su 

amerikiečių 

kompanija „Domain 

Productions“ 

5 priedas 

 

 

Darbai vykdant „Gyvosios atminties“ programą vyko pagal užsibrėžtus 2006 m. 

planus.  

Galimas minimalus kai kurių rodiklių sumažėjimas yra dėl objektyvių priežasčių 

(kassavaitinių radijo laidų „Laisvė kryžkelės“ kūrimo bei kassavaitinių straipsnių „Laisvės 

kryžkelės“ pateikimo žinių portalui www.bernardinai.lt) 

 

Vaizdo archyvų perrašymo į DVD formatą darbai numatomi dar dvejiems metams. HI-

8 formatu yra apie 120 val. filmuotos medžiagos. 
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1 priedas 

Filmuotų  žmonių  sąrašas 

 

V a r d a s ,  p a v a r d ė  Statusas Filmavimo 

vieta 

1. Genovaitė Zubavičienė 1918 m. savanorio, Tauro apygardos partizanų 

ryšininko Leono Matkevičiaus-Bajoro dukra 

Kaunas 

2. Elena Sidarienė 1918 m. savanorio, Tauro apygardos partizanų 

ryšininko Leono Matkevičiaus-Bajoro dukra 

Kaunas 

3. Bronislava Tamulytė Didžiosios Kovos apygardos partizanų 

ryšininkė 

Ukmergė 

4. Edvardas Vaznonis Vyčio apygardos partizanų rėmėjas ir 

ryšininkas 

Panevėžys 

5. Alfonsas Senikas 1941 m. tremtinys, 1947 m. su grupe paauglių 

iš Tomsko sr. pabėgęs į Lietuvą 

Prienų r. 

6. Balys Gajauskas disidentas Vilnius 

7. Liubomir Poluga UPA vado Šuškevičiaus adjutantas Lvovas 

8. Kuzma Chobzej Ukrainos pogrindininkas Lvovas 

9. Humaniuk Oles SS Galicija narys, UPA narys, politinis 

kalinys 

Lvovas 

10. Jonas Čepulis 1941 m. sukilimo dalyvis Kaunas 

11. Pranas Midvikis Kęstučio apygardos partizanų ryšininkas 

(DVD) 

Tauragė 

12. Marija Brazauskaitė-

Plescovienė 

DKA partizano Edvardo Brazausko sesuo, 

istorinių įvykių liudininkė 

Vilnius 

13. Edvardas Gerojimas Vytauto apygardos Tigro rinktinės partizanas Švenčionių 

rajonas, 

Rėkučių 

kaimas 

14. Juozas Jakavonis-

Tigras 

Dainavos apygardos partizanas Varėnos r. 

15. Zofija Jakavonienė Istorinių įvykių liudininkė, 1948 m. tremtinė Varėnos r. 
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16. Jonas Abukauskas- 

Siaubas 

Algimanto ir Vytauto apygardų partizanas, 

politinis kalinys 

Utenos r. 

17. Bronislava Indrašiūtė 

Abukauskienė 

Istorinių įvykių liudytoja, partizanų ryšininkė Utenos r. 

18. Antanas Kazakevičius- 

Narsutis 

Algimanto ir Vytautų apygardų partizanas, 

politinis kalinys 

Utenos r. 

19. Irena Valaitytė 

Špakauskienė 

1941 m. tremtinė Rumšiškės 

20. Balys Gajauskas Disidentas, politinis kalinys KGB rūsys 

21. Nijolė Sadūnaitė Disidentė, politinė kalinė KGB rūsys 

22. Antanas Terleckas Disisdentas, politinis kalinys KGB rūsys 

23. Vaclovas 

Vaicekauskas 

DKA partizanas 1944–1945 m. politinis 

kalinys (Norilskietis) 

Jonava 

24. Bronius Zlatkus Politinis kalinys, Norilskietis Jonava 

25. Vilmantas 

Krikštaponis 

Kraštotyrininkas (K. Liuberskio palaikų 

paieškos) 

Akmenės r., 

Liepkalnio k. 

26. p. Juozapaitis Istorinių įvykių liudytojas (K. Liuberskio 

palaikų paieškų metu) 

Akmenės r., 

Saunorių k. 

27. Konstancija 

Grigonytė-Gilienė 

Istorinių įvykių liudytoja (apie Litą) Prienų r., 

Naravų k. 

28. p. Gilys Partizanų ryšininkas, politinis kalinys Prienų r., 

Naravų k. 

29. Ona Liorentaitė- 

Gražulienė 

Spyruoklio būrio ryšininkė ir partizanė Prienų r., 

Naravų k. 

30. Gediminas Karauskas Istorinių įvykių liudininkas, kurio sodyboje 

1948 m. vasario mėn. įvyko Kirsnos kautynės 

Lazdijai 

31. Ona Trakimienė Didžiosios Kovos apygardos partizanų 

ryšininkė ir rėmėja 

Vilnius 

32. Karolis Palaima Istorinių įvykių liudytojas Širvintų r. 

33. Noreikaitė Palaimienė Istorinių įvykių liudytoja Širvintų r. 

34. Jonas Genys Istorinių įvykių liudytojas Ukmergės r. 

35. Bronius Žukauskas Werhmacht’o karys, Didžiosios Kovos 

apygardos partianas, politinis kalinys 

Vilnius 
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36. Edvardas Svilainis Lietuviškų batalionų karys, Tauro apygardos 

partizanas 

Vilnius 

37. Gataveckaitė Marija Istorinių įvykių liudininkė, Dainavos ap. 

partizanų rėmėja 

Prienų r. 

Naravų kaimas 

38. R. B. Mikšys disidentas Vilnius 

39. Algirdas Maniušis Istorinių įvykių liudininkas Vilnius 

40. Francišek Valickij Tuskulėnų vilos savininko sūnus, istorinių 

įvykių liudytojas 

Gdynia, 

Lenkija 

41. Veronika Džiaukštaitė- 

Trainienė 

Istorinių įvykių liudininkė  

(S. Guigos rėmėjų šeima) 

Kaunas 

42. Juzefa Budvytienė Kęstučio apygardos partizanų rėmėja Klaipėdos r. 

 

 

2 priedas 

Renginiai,  

kuriuose dalyvauta 2006 m. bei parengta filmuota ir  fotografuota medžiaga 

 

1. Balio Gajausko 80-mečio minėjimas. Genocido aukų muziejus. 2006 m. kovo 1 d., 

Vilnius. 

2. GAM parodos „Karas po karo“ atidarymas bei Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimas Ukrainoje. 2006 m. kovo 10–11 d. Lvovas, Ukraina. 

3. GAM tremties ekspozicijų atidarymo iškilmės. 2006 balandžio 7 d. Vilnius. 

4. Valstybės apdovanojimų įteikimo iškilmės LRP Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 

visuomenės vienybės dienos proga. 2006 gegužės 21 d. LRP, Vilnius. 

5. Tarptautinės sukarintos jaunimo stovyklos atidarymas „Kroonu Klubi“ bazėje 

Estijoje. Pratybos. 2006 m. liepos 7–15 d. Estija, Vanamoisa. 

6. Genocido aukų pagerbimo ceremonija Kolumbariume 2006 m. rugsėjo 28 d.  

7. Paminklo Lapteviečiams atidengimo iškilmės prie Genocido aukų muziejaus. 2006 

m. spalio 9 d. Vilnius. 

8. Vengrijos Valstybės apdovanojimų įteikimas asmenims, 1956 m. Lietuvoje 

palaikiusiems Vengrijos įvykius bei dėl to nukentėjusiems. Genocido aukų muziejus. 2006 m. 

spalio 18 d. Vilnius. 
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9. Parodos, skirtos 1956 m. Vengrijos įvykiams paminėti, atidarymo iškilmės. 2006 m. 

spalio 25 d., Vilnius. 

10.  Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas tarp LGGRTC ir „Krooni“ klubo. 2006 m. 

spalio 26 d. Talinas. 

11. Paminklo, skirto Vyčio apygardos partizanams atminti, atidengimo iškilmės 

Vadokliuose, Panevėžio r. 2006 m. spalio 29 d. 

12. Valstybės apdovanojimų įteikimo iškilmės Lietuvos Karių dienos proga. 2006 

lapkričio 22 d. LRP, Vilnius. 

 

 

3 priedas 

LGGRTC parengtos laidos 2006 m. skambė jusios „Žinių  radijo“ eteryje 

 

Atrinkta ir panaudota medžiaga: 

1.  2006 m. sausio 1 d. – „Baudžiamųjų NKVD divizijų siautėjimas Lietuvoje 1944 m.“; 

Petro Mikalonio – 1944 m. žudynių Klepočiuose liudytojo prisiminimai; Vladislavos 

Muzikevičiūtės-Prusevičienės – 1944 m. žudynių Klepočiuose liudininkės prisiminimai. 

2.  2006 m. sausio 15 d. – „5-oji kolona tarpukario Lietuvoje –kultūrbolševizmas“. 

3.  2006 m. sausio 22 d. – „1945 m. Potsdamo konferencija ir jos padariniai Lietuvai“. 

Interviu su dr. Arvydu Anušausku. 

4.  2006 m. sausio 29 d. – „1944 – 1953 m. Lietuvos partizanų bunkeriai“; Povilas 

Bagdonas-Atlantas – paskutinysis Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas, pripažintas 

Žemaitijos bunkerių įrengimo meistras. Prisiminimai apie bunkerių įrengimus. 

5.  2006 m. vasario 5 d. – „1944 – 1953 m. Lietuvos partizanų karo lauko teismai“; Jonė 

Jalinskaitė-Kluonienė – Vyčio apygardos Benedikto Narkevičiaus-Algio būrio ryšininkė. 

Prisiminimai apie karo lauko teismą partizanui Dziadui ir jo sušaudymas; Bronislovas 

Juospaitis-Direktorius – Vyčio apygardos partizanas. Prisiminimai apie partizanų vardu 

plėšikavusių asmenų sulaikymą ir bausmes jiems. 

6.  2006 m. vasario 12 d. – „Lietuvių politinių kalinių ir tremtinių pabėgimai iš 

GULAG’o“; Algirdas Petrusevičius – moksleivių pogrindinės orgnizacijos „Geležinis Vilkas“ 

narys. Prisiminimai apie pabėgimą iš Ozerlago. 

7.  2006 m. vasario 19 d. – Lietuvos trispalvės iškėlimas Vasario 16-ąją sovietų okupacijos 

metais; Vytautas Strazdas-Grūdelis – Algimanto apygardos Dragūno būrio partizanas. 

Prisiminimai apie Lietuvos trispalvės iškėlimą 1945 m. Vasario 16-ąją Anykščių apylinkėse ant 
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Storių apžvalgos bokšto; Algirdas Petrusevičius – Kauno moksleivių pogrindinės organizacijos 

„Geležinis Vilkas“ narys. Prisiminimai apie Lietuvos trispalvės iškėlimą 1955 m. Vasario 16-ąją 

Kauno rotušės aikštėje ant Jėzuitų bažnyčios bokšto. 

8.  2006 m. vasario 26 d. – „Pokario lietuvių išeivijos organizacijos VLIK’as, VLAK’as 

etc.“ Interviu su istorike, LGGRTC direktore Dalia Kuodyte. 

9.  2006 m. kovo 5 d. – „Lietuvos partizanų kelias į Lenkiją per Suvalkų trikampį“; 

Natalija Briliūtė – Lietuvos partizanų ryšininkė, lydėjusi Juozą Lukšą ir Jurgį Krikščiūną iš 

Suvalkų trikampio iki Varšuvos; Pijus Remidavičius – „Lietuvos partizanų Suvalkų trikampyje 

ryšininkas – zondavo partizanų kelius į Vakarus“. 

10.  2006 m. kovo 12 d. – „Lietuvos partizanų veikla Vakaruose (Gdyne, Stokholmas, 

Paryžius)“. 

11. 2006 m. kovo 19 d. – „Lietuvos partizanai Suvalkų trikampyje“; Pijus Remidavičius – 

Lietuvos partizanų Suvalkų trikampyje ryšininkas, zondavo partizanų kelius į Vakarus; Teklė 

Pauliukonytė-Kalwinska – Lietuvos partizanų Suvalkų trikampyje rėmėja, draugė. 2003 m. 

Vasario 16-ąją apdovanota, kaip ir jos tėvas Vincas Pauliukonis (Lietuvos partizanų rėmėjas ir 

ryšininkas), Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi; Juozas Jakimavičius – paskutiniųjų 

Lietuvos partizanų Punsko apylinkėse – Vito Prabulio – Žaibo ir Jurgio Krikščiūno – Rimvydo 

rėmėjas ir bunkerio laikytojas. Vienintelis žmogus, galintis papasakoti apie įvykius 1949 m. 

gruodžio 15-osios rytą. 

12. 2006 m. kovo 26 d. – „Pokario pasipriešinimas Lietuvoje ir Ukrainoje. Panašumai ir 

skirtumai“; UPA (Ukrainskaja povstančeskaja armija) dalyviai – Liubomir Poluga ir Kuzma 

Chobzej. 

13.  2006 m. balandžio 2 d. – „Pokario pasipriešinimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

Panašumai ir skirtumai“; Gunars Bluzma – Latvijos pokario istorijos ir partizaninio 

pasipriešinimo tyrinėtojas; Marija Radvila Glumane – Lietuvos partizanų rėmėja Latvijoje. 

14.  2006 m. balandžio 9 d. – Teismai, buvusių partizanų reabilitacija; Marijono Bačiansko-

Šerno – Didžiosios Kovos apygardos partizano mintys apie dabartinių teismų požiūrį į 

partizanų reabilitaciją. 

15.  2006 m. balandžio 16 d. – „1918 m. savanoriai“; Kazimiero Skebėros – 1918–1919 m. 

Nepriklausomybės kovų savanorio prisiminimai apie kovas su bolševikais ir bermontininkais. 

16.  2006 m. balandžio 23 d. – „Susitaikymas“; Marijono Bačiansko-Šerno – Didžiosios 

Kovos apygardos partizano mintys.  

17.  2006 m. balandžio 30 d. – „Partizanų gydytojai“ (laida skirta medicinos darbuotojų 

dienai paminėti); Akvilija Balzienė-Sesutė – Algimanto apygardos, Alizavos apylinkių 
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partizanų būrių partizanų gydytoja; Ona Kundrotaitė Trakimienė-Snieguolė – Didžiosios Kovos 

apygardos partizanų ryšininkė. Prisiminimai apie sužeisto partizano „Karkliuko“ nuvežimą į 

Kauno klinikas. 

18.  2006 gegužės 7 d. – „LLA“; Pranas Veverskis – LLA Kauno apygardos štabo OS 

viršininkas, LLA įkūrėjo ir vado Kazio Vevevrskio brolis. 

19.  2006 gegužės 14 d. – pirma laida, skirta Jonui Žemaičiui-Vytautui. 

20.  2006 gegužės 21 d. – antra laida, skirta Jonui Žemaičiui-Vytautui; Jono Žemaičio 

ryšininkų ir rėmėjų prisiminimai iš dokumentinio filmo „Ketvirtasis prezidentas“. 

21. 2006 m. gegužės 28 d. –„Rainių žudynės“. Interviu su LGGRTC Specialiųjų tyrimų 

skyriaus vedėju Rytu Narvydu. 

22.  2006 m. birželio 4 d. – „1941 m. Laikinoji Lietuvos vyriausybė“. Interviu su istoriku 

dr. Arvydu Anušausku. 

23.  2006 m. birželio 11 d. –„Politinių represijų psichologinės pasekmės“. Interviu su 

psichologe, tyrimų apie politinių represijų psichologines pasekmes vadove prof. Danute 

Gailiene bei dr. Evaldu Kazlausku – pagrindiniu to paties tyrimo vykdytoju. 

24.  2006 m. birželio 18 d. – laida, analizuojanti A. Nikžentaičio ir grupės Rusijos istorikų 

knygą. 

25.  2006 m. birželio 25 d. – Vokietijos–Rusijos karas. Interviu su istoriku prof. 

Jakubčioniu. 

26.  2006 m. liepos 2 d. – Šaulių sąjunga. Istorija ir žvilgsnis į ateitį. Interviu su Šaulių 

sąjungos vadu Juozu Širvinsku. 

27. 2006 m. liepos 16 d. – Partizanų legalizacija. Argumentai „už“ ir „prieš“; Vytauto 

apygardos partizanų Jono Abukausko-Siaubo ir Antano Kazakevičiaus-Narsučio prisiminimai. 

28.  2006 m. liepos 23 d. – Įvadinė laida apie Lietuvos partizanų sričių ir apygardų 

struktūrą. 

29.  2006 m. liepos 30 d. – Vytauto apygarda. Interviu su Vytauto apygardos Audros būrio 

vadu Antanu Kazakevičiumi. 

30.  2006 m. rugpjūčio 6 d. – „Algimanto apygarda“. Interviu su seserimis Jovaišaitėmis – 

Algimanto apygardos ir ŠR srities štabo bunkerio laikytojomis, partizanų rėmėjomis. 

31.  2006 m. rugpjūčio 13 d. – „Didžiosios Kovos apygarda“. Interviu su Didžiosios Kovos 

apygardos partizanų ryšininke, apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo-Genelio žmona 

Onute Trakimiene-Snieguole. 

32.  2006 m. rugpjūčio 20 d. – „Vyčio apygarda“. Interviu su Vyčio apygardos partizanu 

Bronislovu Juospaičiu-Direktoriumi. 
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33.  2006 m. rugpjūčio 27 d. – „Dainavos apygarda“; Liudo Mulersko-Naro ir Viktoro 

Zalansko-Vikciaus – Dainavos apygardos partizanų prisiminimai apie Adolfo Ramanausko 

pasitraukimą į mišką ir vadovavimo partizanų junginiui pradžią; Pranas Platūkis-Karklas – 

Dainavos apygardos partizanas. Prisiminimai apie Merkinės puolimą 1945 m. gruodžio 15 d. 

34. 2006 m. rugsėjo 3 d. – „Tauro apygarda“. Antanina Akelaityė-Liepa – Tauro apygardos 

Vytauto ir Geležinio Vilko rinktinių ryšininkė ir rėmėja – prisiminimai apie „Blynų balių“.  

35.  2006 m. spalio 15 d. – „1956 m. Vengrijos įvykiai“; Algimantas Žižiūnas – žurnalistas, 

fotografas, 1956 m. įvykių, Lietuvoje palaikančių Vengrijos pasipriešinimą, dalyvis. 

36. 2006 m. spalio 29 d. – „Prisikėlimo apygarda“; Viktoras Šniuolis – Prisikėlimo 

apygardos partizanas. Prisiminimai apie pasirengimą 1949 m. Lietuvos partizanų vadų 

suvažiavimui. 

37.  2006 m. lapkričio 5 d. – „Kęstučio apygarda“; Leonas Laurinskas-Liūtas – Kęstučio 

apygardos partizanas. 

38.  2006 m. lapkričio 12 d. – „Žemaičių apygarda“; Povilas Bagdonas – Žemaičių 

apygardos partizanas, paskutinysis Šatrijos rinktinės vadas. 

39.  2006 m. lapkričio 19 d. – „Biržų krašto partizanai“; Janina Januševičienė – Albinos 

Tindžiulio-Dėdės rėmėja. 

40.  2006 m. lapkričio 26 d. – „Valstybės apdovanojimai“. Interviu su p. Ališausku – 

Ordinų tarybos nariu prie LRP. 

41.  Gruodžio 3 d. – „Lietuviškieji batalionai II Pasaulinio karo metais“. Interviu su istoriku 

Arūnu Bubniu. 

42.  Gruodžio 10 d. – „Paskutinieji Lietuvos partizanai“; Veronika Džiaukštaitė-Trainienė – 

šeimos, globojusios ir slėpusios paskutinįjį Lietuvos partizaną Stasį Guigą-Tarzaną, narė. 

 

2006 m. liepos 9 d. – kartojama laida apie LLA.  

2006 m. rugsėjo 10 d. – kartojama laida apie Šaulių sąjungą. 

2006 m. rugsėjo 17 d. – kartojama laida „Psichologinės politinių represijų pasekmės“. 

2006 m. rugsėjo 24 d. – kartojama laida apie Lietuvos partizanų legalizaciją. 

2006 m. spalio 1 d. – kartojama laida apie Vytauto apygardą. 

2006 m. spalio 8 d. – kartojama laida apie Algimanto apygardą. 

2006 m. spalio 22 d. – kartojama laida apie 1956 m. Vengrijos įvykius. 
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4 priedas 

 

2006 m. „Žinių  radijo“ eteryje skambė jusios LGGRTC parengtos laidos, 

pritaikytos virtualiam žinių  portalui bei jame publikuotos. 

 

1. 2006 sausio 30 d. – „1944 m. okupacija, mobilizacija, pasipriešinimo pradžia, 

pasirinkimai“. 

2. Vasario 6 d. „Plechavičiaus Vietinė rinktinė“. 

3. Vasario 13 d. „1949 m. vasario 16-osios deklaracija“. 

4. Vasario 20 d. „Kultūra kaip pasipriešinimo forma sovietmečiu“. 

5. Vasario 27 d. „Jono Misiūno-Žalio Velnio ir Markulio-Erelio asmenybių 

kontroversijos“. 

6. Kovo 6 d. „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“. 

7. Kovo 13 d. „Tarėjai“ (Lietuviška savivalda nacių okupacijos metais ). 

8. Kovo 20 d. „Antanas Kraujelis-Siaubūnas“ (ir Misiukonis). 

9. Kovo 27 d. „Agentai smogikai“. 

10. Balandžio 3 d. „Masinė dezinformacija sovietinėje spaudoje“. 

11. Balandžio 10 d. „Partizaninė spauda“. 

12. Balandžio 17 d. „Lietuvos Laisvės byla Vakaruose – Lietuvos diplomatija 

sovietinės okupacijos metais“. 

13. Balandžio 24 d. laida apie Abvero desantininkus 1945 m. 

14. Gegužės 1 d. „Partizanų motinos ir partizanės moterys“. 

15. Gegužės 8 d. „Antrojo pasaulinio karo pabaiga“ (Lietuviai Vermachte). 

16. Gegužės 15 d. „Didieji partizaninio karo pradžios mūšiai“. 

17. Gegužės 22 d. laida, skirta 1918 ir 1991 m. savanoriams. 

18. Gegužės 29 d. „Kersteno komisija“. 

19. Birželio 5 d. „Politinių kalinių įkalinimo vietos Lietuvoje“. 

20. Birželio 12 d. „1941 m. birželio 14-osios trėmimai“. 

21. Birželio 19 d. „1940 m. birželio 15-oji – Lietuvos okupacija“. 

22. Birželio 26 d. „Liongino Baliukevičiaus-Dzūko ir Kosto Kubilinsko asmenybių 

kontraversijos“. 

23. Liepos 3 d. „Lietuvos karininkai. Červenė. Kazimieraitis“. 

24. Liepos 10 d. „Neformalūs jaunimo judėjimai kaip pasipriešinimas sovietmečiu“. 

25. Liepos 17 d. „Sportas ir sporto aistruoliai kaip pasipriešinimo forma sovietmečiu“. 
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26. Liepos 24 d. Laida apie partizanų agentūrą represinėse struktūrose. 

27. Liepos 31 d. Laida, skirta Archeologo dienai. 

28. Rugsėjo 4 d. Laida, skirta Ribentroppo-Molotovo paktui ir Baltijos keliui paminėti. 

29. Rugsėjo 11 d. Laida, skirta pokario partizanų kovai prieš kolonistus Lietuvoje. 

30. Rugsėjo 18 d. Laida, skirta Lietuvos jaunuoliams, dalyvavusiems Afganistano kare. 

31. Rugsėjo 25 d. Laida, skirta menininkams savo darbuose paliečiantiems Lietuvos 

pokario istorijos temą. 

32. Spalio 2 d. Laida, skirta Juozui Lukšai-Skirmantui atminti. 

33. Spalio 9 d. Laida, skirta Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės mirties penktosioms 

metinėms paminėti. 

34. Spalio 16 d. Laida, skirta Sedos kautynėms paminėti (1944 m. spalio 8 d.) 

35. Spalio 23 d. Laida, skirta pokario moksleivių pogrindinėms organizacijoms. 

36. Spalio 30 d. Laida, skirta Vėlinėms. 

37. Lapkričio 6 d. Laida „Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje“. 

38. Lapkričio 13 d. Laida apie pokario partizaninių nuotraukų išsaugojimą ir jų 

reikšmę. 

39. Lapkričio 20 d. Laida, skirta dvasininkams, kovojusiems Lietuvos partizanų 

gretose. 

40. Lapkričio 27 d. laida apie „Gyvosios atminties“ programą, vykdomą LGGRTC. 

Progama „Pokario istorija jaunimui“ 

Kryptys Atlikti darbai Darbo rezultatai 

I ketvirtis  

2005– 

2006 m. 

respubliki-

nis mokinių 

konkursas 

 

Sunumeruoti ir suvesti gauti darbai 

(piešiniai, rašiniai ir dainos) į 

atskiras pagal konkurso dalis 

duomenų bazes  

 

687 piešiniai (633 mok.), 45 dainos (152 mok.) ir  

206 rašiniai (208 mok), parengti vertinimo 

komisijų vertinimams 
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Parengta konkurso finansinė 

sąmata 
 
 
 
 
 
 

Parengta finansinė sąmata su LR Švietimo ir 

mokslo ministerijos, Vilniaus mokytojų namų, 

Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo 

centro prie KAM ir Vilniaus vid. m-klos „Lietuvių 

namai“ atstovais 

Atlikti konkurso atributikos darbai Pagaminta 120 vnt. kuprinių ir krepšių,  

konkurso logotipo maketas 

Atlikti darbai, susiję su mokinių 

konkursu 

Konsultacija telefonu dėl konkurso,  

atspausdinti diplomai ir padėkos  

Sudarytos trys ekspertų komisijos 

konkursiniams darbams vertinti 

Derinimai dėl ekspertų vertinimo komisijų 

sudėties, organizuoti ekspertų vertinimo komisijų 

posėdžiai, skirstyti darbai 

„Lietuvos 

kovų už 

laisvę bei 

netekčių 

istorija“ 

Derintasi su konkurso rėmėjais dėl 

laureatų prizų 

Gauta parama iš: 

• Vilniaus miesto savivaldybės (ekskursija 

po Vilniaus senamiestį ir prizai); 

• AB „Lietuvos telekomas“ (prizai);  

• restoranas „Ida Basar“ (pietūs laureatams); 

• UAB „Javinė“ (gaminių produkcija); 

• AB „Utenos trikotažas“ (marškinėliai); 

• UAB Tolimojo keleivinio transporto 

kompanija „Toks“ (lengvatinis mokinių ir 

mokytojų atvykimas); 

• „Jaunimo kelionių centras“ – (piešinių 

dalies laureatams ir juos paruošusiems 

mokytojams tarptautiniai mokinių ir pedagogų 

pažymėjimai);  

• leidykla „Tyto alba“ (knygos);  

• žurnalas „Vyzdys“ (žurnalai); 

• „Dizaino studija“ (gėlės, kalendoriai); 

• žurnalas vaikams „Bitutė“ ir žurnalas 

jaunimui „Lux“ (informacinė sklaida). 
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Parengta dviejų dienų konkurso 

apdovanojimų renginio programa 

 

Parengta paroda VšĮ kultūros ir švietimo centre 

Vilniaus mokytojų namuose; 

 

programa suderinta su LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Vilniaus mokytojų namų, Valstybinio 

pilietinio pasipriešinimo rengimo centro, Vilniaus 

vid. m-klos „Lietuvių namai“ atstovais;  

 

surinkti laureatų duomenys ekskursijai  

LR Prezidentūroje ir LR Seime; 

 

suorganizuotos 3 ekskursijos; 

 

suorganizuotas maitinimas LR Seime, 

 restorane „Ida Basar“; 

 

suderinta su Veronika Povilioniene ir  

renginio vedėju Aidu Giniočiu dėl konkurso 

laureatų ir juos parengusių mokytojų 

apdovanojimų renginio scenarijaus; 

 

susitikimas su Jonu Ohmanu ir jo mokiniais 

Genocido aukų muziejuje. 

Parengti kvietimai į konkurso 

apdovanojimų renginį 

pakviesti laureatai ir juos paruošę mokytojai; 

 

pakviesti konkurso organizatoriai, rėmėjai ir kt. 

 

Parengtas pranešimas apie konkurso 

laureatų apdovanojimų renginį 

 

 

 

Pateiktas straipsnis AB „Lietuvos telekomas“, 

Vilniaus televizija, 5 kanalas, BNS, Vilniaus 

mokytojų namų internetinė svetainė, Utenos 

apskrities žinios, viešųjų ryšių atstovai 
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II ketvirtis  

Parašytas informacinis straipsnis apie 

konkursą 

Pateikta informacija www.genocid.lt puslapyje, 

šaulių organizacijos žurnale „Trimitas“, žurnale 

„Kronika“, Ateitininkų federacijos žurnale 

„Ateitis“  

Parengti padėkos raštai ir knygos  Padovanota konkurso partneriams ir rėmėjams 

Parengtas 1051 padėkos raštas 

konkurso dalyviams 

Dalyvių sąrašas ir diplomai paskirstyti į LR 

Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo skyrių 

langelius  

III ketvirtis 

Partnerių paieška konkursui Sutiko bendradarbiauti LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Vilniaus mokytojų namai, 

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo 

centras prie KAM, Vilniaus vid. m-kla „Lietuvių 

namai“, LRT  

Rėmėjų paieška konkursui Sutiko remti: AB „Teo“, „ISIC Lietuva“, „Utenos 

trikotažas“, „Tyto alba“, žurnalai „Vyzdys“, 

„Ateitis“ ir „Trimitas“, „Valstiečių laikraštis“, 

restoranas „Ida Basar“, UAB „Elmenhorster 

Vilnius“, „Dizaino studija“, Vilniaus savivaldybė, 

„Toks“ 

Peržiūrėtos istorinės knygos, iš 

interneto rinkta pokario medžiaga  

Parengtos konkurso temos 

Bendravimas dėl konkurso nuostatų 

su darbo grupe 

Parengti 2006–2007 m. konkurso nuostatai 

IV ketvirtis 

2006– 

2007 m. 

Respublikin

is mokinių 

konkursas 

„Lietuvos 

kovų už 

laisvę ir 

netekčių 

istorija“ 

Redaguoti konkurso nuostatai Parengti galutiniai 2005–2006 m. konkurso 

nuostatai  
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Rūpintasi konkurso nuostatų sklaida  

 

Išsiųsta el. paštu nuostatai Lietuvos 1235 

mokykloms; 

 

LR Švietimo ir mokslo ministerija el. paštu 

išsiuntinėjo Lietuvos savivaldybių administracijų 

švietimo skyriams konkurso nuostatus; 

 

TMID el. paštu išsiuntinėjo užsienyje esančioms 

lietuviškoms mokykloms ir bendruomenėms. 

Parašytas informacinis skelbimas  Išspausdinti skelbimai žurnaluose, laikraščiuose 

„Ateitis“, „Trimitas“, „Vyzdys“, „Valstyčių 

laikraštis“. Patalpinta informacija ir plakato 

maketas į www.genocid.lt. Informacinės reklamos 

rodymas LRT  

Atlikti darbai, susiję su plakato 

gamyba: informacinio plakato teksto 

redagavimas, pateikti rėmėjų 

logotipai, sudaryta tiekėjų apklausa ir 

užsakytas plakatas gamybai 

Konkurso informacinio plakato išspausdinimas ir 

platinimas per LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

švietimo skyrių langelius, palikti konkurso 

plakatai konkurso partneriams, rėmėjams, 

Lietuvos moksleivių ir jaunimo kūrybos centre, 

TMID. 

 

Konsultavimas su konkursu 

susijusiais klausimais  

Atsakyta į skambučius, susijusius su konkurso 

nuostatais 

Redaguotas programos „Pokario 

istorija jaunimui“ tekstas  

Paskelbta ištaisyta informacija internetiniame 

puslapyje www.genocid.lt 

Programos 

„Pokario 

istorija 

jaunimui“ 

populiarini-

mas bei 

plėtotė 

 

Sudaryta suvestinė mokinių, 

dalyvavusių nuo 1999 m. konkurse iš 

Kauno ir Šiaulių apskričių, ir 

surinkta informacija apie programą 

„Pokario istorija jaunimui“ 

Sukurta prezentacinė programa su Power Point ir 

parodyta Šiauliuose, Vilniaus vid. m-klos 

„Lietuvių namai“ gimtadienyje bei Ruklos 

mokomajame pulke vykusiame mokytojų 

susitikime 
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I ketvirtis 

Organizuoti susitikimai su 

Ateitininkų federacijos nariais, 

KASP dragūnų mokomojo pulko 

vadu  

Parengta išankstinė stovyklos programa, 

kreipimasis į Lietuvos kariuomenės vadą V. Tutkų 

dėl stovyklos organizavimo KASP dragūnų 

mokomajame pulke, Klaipėdoje 

II ketvirtis 

Kviečiami į stovyklą moksleiviai Paskambinta 98 mokiniams ir parengtas 49 

dalyvių sąrašas 

Parengti raštai ir kiti dokumentai 

savivaldybėms dėl dalyvių maitinimo 

finansavimo  

Išsiųsta 20 raštų savivaldybėms ir garantuoti 23 

apmokėjimai 

Paruoštas stovyklos sertifikato 

maketas 

Pagaminti 65 vnt. sertifikatų, skirtų stovyklos 

dalyviams 

Atlikti darbai, susiję su stovyklos 

įgyvendinimu 

Parengta: stovyklos dalyvių atmintinės, tėvų 

sutikimai, stovyklavietės žemėlapis, ekskursija po 

Kęstučio apygardą, suderinta programa su 

mokomuoju pulku, stovyklos sąmata, paruošti 

dainynai 

III ketvirtis 

Dalyvavimas stovykloje liepos 3–9 

d. 

Stovyklos programos organizavimas ir 

koordinavimas, iškilusių problemų sprendimai  

Parašytas informacinis pranešimas 

apie stovyklą  

Išspausdintas straipsnis šiuose laikraščiuose: 

„Kauno diena“, „Vakarų ekspresas“, žurnale 

„Ateitis“, „Kronika“, virtualios visuomenės 

naujienų portale www.vtv.lt;  

 

Paskelbta informacija radijo stotyje „Laluna“. 

Pažintinė 

istorinė 

vasaros 

stovykla 

„Kęstučio 

apygarda“ 

Atlikti postovykliniai darbai  Išsiuntinėti padėkos raštai paskaitininkams, 

pagalbininkams, papildytas internetinis puslapis 

informacija apie pažintinę stovyklą  

„Kęstučio apygarda“ 
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Vasaros 

stovykla 

Estijoje 

Bendrauta su „Krooni“ klubo 

atstovais 

Stovykla vyko Estijoje, kurioje dalyvavo 10 

jaunųjų šaulių iš Lietuvos 

Internetinio 

puslapio 

redkolegija 

Atlikti su internetiniu puslapiu susiję 

darbai  

Dalyvauta posėdžiuose, surinkti Memorialinio 

departamento tęstinės veiklos aprašymai anglų 

kalba vertimui, koreguotos klaidos ir įdėta nauja 

informacija programos „Pokario istorija jaunimui“ 

 

P r o g r a m a  „ T r e m t i e s  i r  k a l i n i m o  v i e t o s “  

TREMTIES VIETOS 

Kryptys Atlikti ir atliekami darbai 

 

Darbo rezultatai 

 

Atsiminimų 

rinkimo 

organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrauta su buvusiais tremtiniais, kaliniais bei jų 

artimaisiais asmeniškai ir telefonu: apie 130 kartų 

skambinta buvusiems tremtiniams į įvairius Lietuvos 

miestus ir rajonus; apie 90 kartų atsakinėta telefonu į 

klausimus, teikta informacija, skatinta pateikti 

išsamesnius prisiminimus, nuotraukas. Aiškinta, kaip 

atsakyti į gautus klausimus, atsakinėta į paklausimus, 

išklausyti pasakojimai, daryti įrašai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriuje apsilankė 64 

asmenys, padaryti kai 

kurių lankytojų 

pokalbių įrašai. Gauta 

dovanų 5 knygos, daug 

išsamių, vertingų 

atsiminimų, piešinių, 

įrašų, A. Keinos filmas 

„Mama Anelė“ 

(kopijavimui), tremties 

metų laiškai, 

nuotraukos, tremties 

vietų bei apylinkių 

schemos, planai, 

žemėlapiai, tremtyje 

gaminti rankdarbiai ir 
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Vykta: 

2006 02 09 į Kauną pas buvusius tremtinius  

kun. I. Butkų ir L. Andriukaitienę; 

2006 02 10 į Išlaužą Prienų r. pas buvusį  

tremtinį A. Seniką (buvo filmuojama);  

2006 03 02 į Marijampolę pas buvusį tremtinį kun. 

A. Mitriką ir buvusį kalinį kun. P. Adomaitį;  

2006 04 06 į Kauną pas buvusius tremtinius  

M. Jurkonienę ir kun. I. Butkų; 

 

 

 

2006 04 21 į Radviliškį ir Šiaulius pas buvusius 

tremtinius V. Barakauskienę ir Č. Dirkę; 

2006 07 11 į Šiaulius pas tremtinę Gideikienę; 

2006 09 21 pas Vilniuje gyvenančią buvusią tremtinę 

V. Maslauskienę; 

2006 10 24 į Nemenčinę pas buvusį tremtinį  

S. Maslauską; 

Tvarkyti pokalbių garso įrašai.  

 

Gauta apie 320 atsakymų paštu į papildomus 

klausimus iš Šiaulių ir Kauno apskričių miestų bei 

rajonų (dalis iš įvairių Lietuvos vietovių). Su 

atsakymais į papildomus klausimus atsiųsta 535 

nuotraukų, gauta laiškų, pažymų, apdovanojimų raštų 

ir kt.  

 

 

Baigtas darbas skirstant ir vertinant programos metu 

surinktus dalies Šiaulių ir Kauno apskričių rajonų 

buvusių tremtinių atsiminimų rankraščius.  

kt. Aprašyta apie 15 

pokalbių telefonu, 

informacija papildyti 

aprašymai. 

 

Surinkta medžiagos 

apie tremtinius ir 

gyvenimą tremtyje: 

gautos dvi fotojuostos 

su tremties vaizdais, 

keli fotoalbumai, 

nuotraukų kompaktiniai 

diskai ir negatyvai, 

atsiminimų rankraščiai, 

pavienės nuotraukos, 

įvairūs dokumentai. 

Susitikimų metu 

padaryti atsiminimų 

garso įrašai. 

 

 

Redaguoti 

kompiuteriniai garso 

įrašų tekstai. 

 

Gauti atsakymai 

sujungti su rankraščiais, 

nustatytos tremties 

vietos, rankraščiai 

išskirstyti pagal 

tremties vietų 

pavadinimus, ant gautų 
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Gaunamos 

medžiagos  

tvarkymas 

 

 

 

Nustatytos naujos tremties vietos 

 

 

 

Vykdant bylų apskaitą sutvarkytos neregistruotos 

anketos: patikrinti ir patikslinti duomenys bazėse 

(LIRRIS, VRM), registruojami „AKCIJOJE“. 

 

Iš laikraščio „Tremtinys“ nekrologų ir „AKCIJOJE“ 

įvedama buvusių tremtinių ir kalinių mirties data. 

 

 

„AKCIJOJE“ įvedamas duotų nuotraukų skaičius, 

pasikeitęs adresas ir kt. duomenys. 

Sudarytas pateikėjų sąrašas, asmens anketų kopijoms 

atlikti. 

 

 

 

 

 

Duomenų bazėse surasti ir apklausti kiti šeimos 

nariai buvę tremtiniai, nedalyvavę programoje, jei 

pateikėjas (dėl įvairių priežasčių) nebegali patikslinti 

tremties vietos aprašymo. 

 

Papildyta kompiuterinė rankraščių apskaitos 

duomenų bazė, informacija suderinta su 

suformuotomis archyvinėmis bylomis.  

atsakymų surašyti reg. 

kodai.  

 

Pagal tremties vietas 

išskirstyta per 1400 

rankraščių (su gautais 

ats.) 

Gauta informacija apie 

56 dar neaprašytas 

tremties vietas. 

 

Iš viso „AKCIJOJE“ 

registruota 149 

atsiminimų rankraščiai. 

 

Įvesta 209 mirusių 

buvusių tremtinių ir 

kalinių mirties data. 

Įvesta apie 220 

pakeitimų „AKCIJOS“ 

įrašuose. 

Sudarytas 1420 

pateikėjų sąrašas. 

 

Surasta apie 50 buvusių 

tremtinių šeimos narių 

patikslinti tremties 

vietos aprašymą. 

 

Papildytos Sverdlovsko, 

Tadžikijos, Irkutsko ir 

Krasnojarsko sričių 
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Atlikta 2002 m. surinktų (dar neišskirstytų) 

rankraščių ir rankraščių su nenurodytomis tremties 

vietomis kompiuterinė apskaita. 

tremties vietų duomenų 

bazės. 

 

Sudaryta rankraščių 

kodų suvestinė pagal 

tremties sritis. 

 

 

 

 

Iš tiriamų rankraščių : 

1) papildyti įdomesni atsiminimai iš įvairių tremties 

kraštų ir sričių; 

2) papildyti duomenys apie tremtyje buvusius 

kunigus. 

1) pildomas įdomesnių 

aprašymų sąrašas;  

2) papildytas sąrašas ir 

duomenys.  

Papildomų 

klausimų rašymas 

dėl 

neinformatyvių 

rankraščių 

 

 

 

Išsiųsti papildomi klausimai buvusiems tremtiniams į 

Kauno miestą ir Kauno apskrities rajonus bei įvairias 

kitas Lietuvos vietoves. 

 

 

 

 

 

 

Suregistruoti ištirti rankraščiai ir suskirstyti pagal 

Lietuvos rajonus, į kuriuos buvo išsiųsti papildomi 

klausimai. 

Dėl papildomų klausimų rašymo konsultuoti 4 

darbuotojai, suteikta informacija, patikrinti darbai.  

Išsiųsta 80 laiškų (tarp 

jų 50 nedalyvavusiems 

programoje. Parengti 

vokai, sudarytas 

sąrašas, sukomplektuoti 

klausimynai, papildomi 

klausimai tekstui, 

rankraščių kopijos.  

 

Išskirstyta apie 790 vnt. 

rankraščių. 

 

Patikrinta 40 darbų (25 

– G. Burauskaitės ir 15 

– T. Kazulėno).  

Kiti darbai 

 

 

 

 

 

Konferencijai: atlikta vykdomos programos 

apžvalga, rinkti statistiniai duomenys, tremties vietų 

planai, lagerių schemos, atrinktos nuotraukos iš 

tremties ir kalinimo.  

2006 m. gegužės 17–22 d. vykta į Europos 

universiteto ir Sankt Peterburgo tarptautinės 

Parašytas pranešimas, 

sudarytas tremties 

nuotraukų 

kompiuterinis aplankas, 

dalyvauta 

konferencijoje, 
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draugijos „Memorial“ surengtą diskusiją. 

 

Tirtos bylos Rezistentų teisių komisijoje, dalyvauta 

12 komisijos posėdžių. 

 

Kopijuoti dokumentai, laiškai, atsiminimai, tremties 

vietų planai, anketos, neinformatyvūs aprašymai, 

klausimynai. 

aplankyta masinių 

represijų užkasimo 

vieta Levašove bei 

paminklas gulago 

aukoms. 

 

Dirbta 30 darbo dienų, 

apsvarstyta 422 bylos.  

 

Padaryta apie 2000 

kopijų.  

 

Dalyvauta 

renginiuose 

 

 

 

 

 

 

 

2006 04 26 dalyvauta V. Urbonavičiaus filmo „Trys 

prezidentai“ pristatyme; 

2006 05 30 dalyvauta ukrainiečių režisieriaus 

Tkačiuko filmų apie sukilimą Norilsko lageryje 

peržiūroje; 

2006 06 03 dalyvauta lietuvių tremtinių jaunimo 

Irkutsko choro dalyvių jubiliejinėje iškilmėje Kaune; 

2006 06 14–15 dalyvauta 65-ųjų tremties metinių 

minėjimo renginiuose; 

2006 08 22 aplankyta „Mes nemirę“ paroda  

LR Seime; 

2006 10 09 dalyvauta paminklo kaliniams ir 

tremtiniams atidengime Aukų g. 

Dalyvauta 6 

renginiuose 
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Kryptys Atlikti ir atliekami darbai Darbo rezultatai 

 

Kalinimo vietų 

bylų 

formavimas 

 

Bylos formuojamos pagal: 

1) Smulkiausią kalinimo vietą; 

2) Į atskiras bylų grupes išskirti: 

a) Atsiminimai iš filtracinių lagerių; 

b) Vaikų, gimusių arba augusių 

lageriuose atsiminimai; 

c) Respondentų pateiktos kalinimo vietų 

schemos ir dislokacijos žemėlapiai; 

d) Atsiminimai iš vokietijos lagerių; 

e) Informacija apie kalinimo vietas iš 

kitų informacijos šaltinių. 

 

Suformuotos 86 bylos.  

Išanalizuoti ir pagal kalinimo vietas 

suklasifikuoti 2738 rankraščiai. 

 

 

Rankraščių 

informacijos 

apdorojimas 

 

Papildytas kalinimo vietų sąrašas. 

 

 

 

 

 

Iš rankraščių renkami duomenys apie 

Lietuvos gyventojų palaidojimo vietas 

kalinimo įstaigose. 

 

Sudarytas ir papildytas „Įdomių atsiminimų“ 

sąrašas. 

 

Nuskenuotos Dubravlago, Ozerlago, 

Vorkutlago, Ustvymlago, Uchtižemlago bei 

Sverdlovsko sričių lagerių schemos. 

 

Nustatytos 597 nežinomos kalinimo 

vietos, 581 iš jų identifikuota ir 

patikslinta pagal žemėlapius, 

žinynus. (Žinomos 924 Lietuvos 

gyventojų kalinimo vietos.) 

 

Surinkti duomenys apie 38 

palaidojimo vietas kalinimo 

įstaigose. 

 

Į ,,Įdomių atsiminimų“ sąrašą įtraukti 

63 rankraščiai. 

 

Parengtas Ozerlago schemos 

aprašymas. 

Užregistruota ir perduota muziejui 

31 eksponatas (dokumentai). 
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Atsiminimų 

rinkimas 

Atrinkta 112 neinformatyvių rankraščių. 

 

 

 

Parašyti ir išsiųsti 104 laiškai su papildomais 

klausimais.  

 

 

Padaryti 4 atsiminimų apie lagerius garso 

įrašai.  

 
Iššifruoti ir suredaguoti garso atsiminimai.  

 

Priimti ir konsultuoti respondentai, pateikę 

atsiminimų papildymų, naujų atsiminimų ir 

nuotraukų. 

Atsakymai ir rankraščiai išanalizuoti, 

bei suklasifikuoti pagal kalinimo 

vietas į bylas. 

 

Gauti 55 atsakymai į papildomus 

klausimus su 8 nuotraukomis, gauta 

12 naujų.  

 

Šiauliuose, Panevėžyje, LGGRTC: 

1) 4 val. trukmės įrašas; 

2) 10 asmenų atvyko, gauta 

nuotraukų, papildyti atsiminimai, 

su kitais bendrauta telefonu. 

Nuotraukų 

tvarkymas 

1) Atrinkti 46 rankraščiai su 200 nuotraukų 

ir atidėti tolesniam tvarkymui; 

2) parašyti papildomi klausimai ir gauti 

atsakymai į juos; 

3) išrašytos 4 kortelės informatyvioms 

skolintoms nuotraukoms; 

4) paruoštos 63 skolintos nuotraukos 

perfotografuoti; 

5) paruoštos 465 respondentų dovanotos 

nuotraukos skenavimui; 

6) sudarytas nuskenuotų nuotraukų sąrašas. 

1) Grąžintos 26 skolintos 

nuotraukos 5 respondentams; 

2) nustatytos 422 – jų nuskenuotų 

nuotraukų fotografavimo vietos 

(77 vietos); 

3) nuskenuotos nuotraukos sąraše 

suklasifikuotos pagal kalinimo 

bei polagerinės tremties vietas. 

Kiti programos 

darbai 

Tremties bylų inventorizacija: 

sudarytas bendras Buriatijos ir 

Krasnojarsko sričių tremties rankraščių 

sąrašas; 

sudarytas tikslintinų lagerių sąrašas; 

Suinventorinta 18 bylų, išanalizuoti 

993 rankraščiai: 

užfiksuotos 168 tremties vietos, 

131 iš jų identifikuota ir 

patikslinta pagal žemėlapius. 
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paruošti atsakymai dėl maršruto Palangos 

visureigių klubui bei Ignui Kvedarui; 

sudaryti sąrašai „AKCIJOS“ duomenų 

papildymui. 

 

171 pozicija 

Dalyvavimas 

renginiuose 

1) V. Urbanavičiaus filmo ,,Trys 

prezidentai“ premjera; 

2) tremtinių ir politinių kalinių šventė 

Ariogaloje. 

 

 

 

DARBAS SU NUOTRAUKOMIS 

Kryptys Atlikti ir atliekami darbai 

 

Darbo rezultatai 

Gautos 

nuotraukos 

Nuotraukos suregistruotos, atrinktos (palyginti su 

fototekoje sukauptomis), pagal reikalavimus 

sutvarkytos dovanojamos nuotraukos. Parengti 

papildomi klausimai gautų nuotraukų metrikai. 

 

Iš viso sutvarkyta 3451 

nuotrauka: 

1423 – paruoštos 

perfotografuoti; 

480 – nefotografuotinos; 

205 – skenuotos; 

1343 – dovanotos. 

 

Nuotraukų 

kopijos (gautos 

iš pateikėjų) 

 

Atrinktos gautos nuotraukų kopijos, kreiptasi dėl 

originalų ir dėl nuotraukų, kurios minimos 

prisiminimuose. 

 

Išsiųsti laiškai su prašymais dėl 

nuotraukų originalų 47 

pateikėjams.  

 

Papildomi 

klausimai  

Klausimai, rašyti asmenims, pateikusiems 

nuotraukas, dėl: 

– neaiškios fotografavimo vietos; 

– fotografavimo metų; 

– nufotografuotų asmenų; 

– nuotraukoje užfiksuotų įvykių. 

Klausimai parengti 1668 gautų 

nuotraukų metrikai. 

Dėl 1849 nuotraukų metrikos 

patikslinimo išsiųsta 411 laiškų 

su papildomais klausimais (187 

laiškai paštu ir 224 laiškai kartu 
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 su reg. paštu grąžinamomis 

nuotraukomis), 29 pateikėjams 

medžiaga įteikta, konsultuotasi 

telefonu. 

 

Atsakymai į 

klausimus dėl 

nuotraukų 

Paštu ir asmeniškai gauti atsakymai surašomi prie 

nuotraukų kopijų metrikos.  

 

Gauta 230 laiškų su atsakymais, 

68 pateikėjai atvyko. Patikslinta 

1263 nuotraukų metrika. 

Dovanotų 

nuotraukų 

skenavimas 

 

Iš fototekos atrinktos dovanotos nuotraukos, 

sukomplektuotos po 200, sunumeruotos, sudaryti 

sąrašai pagal suteiktus numerius, tremties vietas, 

AKC kodus, pateikėjų pavardes ir perduotos 

skenuoti.  

 

Paruošta ir atiduota skenavimui 

3800 nuotraukų,  

3600 po skenavimo grąžinta į 

fototeką. 

 

Nuotraukų 

grąžinimas  

 

Išsiųsta 314 registruotų laiškų su grąžinamomis 

nuotraukomis, o 31 pateikėjui nuotraukos 

grąžintos. 

Pateikėjams grąžintos 2262 

nuotraukos. 

Pateikėjų 

kartotekos 

tvarkymas 

Apskaita: gautų nuotraukų skaičius, 

perfotografavimas, numeravimas, siunčiami ir 

gauti laiškai, surašyti klausimai, atsakymai ir 

datos fiksuoti nuotraukas pateikusių asmenų 

kortelėse. 

 

 

Kompiuterinės 

nuotraukų 

bazės 

tvarkymas 

 

 

 

 

 

Pildoma kompiuterinė perfotografuotų nuotraukų 

bazė. Nuotraukos suskirstomos po 200 vienetų ir 

surašomos į atskirus laukus. Dovanotos 

nuotraukos į bazę perrašomos po kiekvienos 

nuotraukų grupės skenavimo. 

 

 

 

 

Į bazę papildomai įtraukta 888 

perfotografuotos ir 4000 

dovanuotų skenuotų JPEG 

formato nuotraukų. (iš viso yra 

8659 perfotografuotos ir 

skenuotos nuotraukos ir 8200 

dovanuotų skenuotų nuotraukų) 
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DARBAS SU NUOTRAUKOMIS 

Kompiuterinė 

vietovių 

pavadinimų 

bazė 

Tremties ir kalinimo vietovių pavadinimų bazės 

papildymas naujai gaunama informacija. 

Pavadinimų tikslinimas pagal žemėlapius, 

internetą ir kitus šaltinius. 

Vietovių sąrašas papildytas 144 

naujais pavadinimais. Iš viso 

sąraše 2386 vietovės, iš jų 1510 

pavadinimų teisingumas 

patvirtintas pagal įvairius 

šaltinius. 

Eksponatai 

GAM 

 

Paruoštas duomenų apie pateikėjus ir eksponatus 

sąrašas ir su eksponatais perduotas GAM. 

Padarytos rašytinių eksponatų kopijos.  

GAM perduota 210 eksponatų, 

gautų iš 49 pateikėjų. 

Garso įrašai, 

kai pateikėjas 

atvyksta arba 

išvykos pas 

pateikėjus 

Įrašai atlikti pas: 

2006 02 09 KA-5707 I. Butkų (4,5 val. garso 

įrašas, 9 nuotraukos, 540 p. Sibiro metrikų 

knyga); 

2006 02 09 KA-2469 L. Andriukaitienę (1 val. 

garso įrašas), KL-5708 R. Š. Andriukaitį (185 

nuotraukos CD ir tėvo A. Andriukaičio 

atsiminimai CD); 

2006 02 10 PR-425 A. Seniką (2 val. garso įrašas, 

eksponatai GAM, 1 nuotrauka); 

2006 02 10 PR-728 A. K. Grinkevičių (7 

nuotraukos); 

2006 02 17 JO-208 V. Pranckietį (grąžinta apie 

1500 negatyvų); 

2006 03 02 MA-1626 A. Mitriką (1 val. garso 

įrašas, 31 nuotrauka); 

2006 03 02 MA-1625 P. Adomaitį (0,5 val. garso 

įrašas); 

2006 03 02 PR-728 A. K. Grinkevičių (4 

eksponatai GAM, 18 nuotraukų); 

2006 03 30 VI-4335 G. Ručytę (gauti atsakymai 

ir 154 nuotraukos); 

2006 04 06 KA-5707 I. Butkų (grąžinta 

Per 2006 m. išvykose ir 

LGGRTC įrašyta apie 46 val. 

garso įrašų. 

Iššifruota 16 val. įrašų. Tekstai 

sutvarkyti, prijungtos 

ankstesniais metais surinktos 

tekstų dalyje – 116 lapų 

atsiminimų. 

Likusi įrašyta medžiaga 

nešifruota. 
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DARBAS SU NUOTRAUKOMIS 

paskolinta Sibiro metrikų knyga, peržiūrėjimui ir 

koregavimui nuvežti kompiuteriu surinkti 

atsiminimai); 

2006 04 06 KL-5708 R. Š. Andriukaitį (grąžinti 

skolinti 2 CD ir 1 USB su nuotraukomis ir A. 

Andriukaičio atsiminimais); 

2006 04 06 KA-3249 A. Mažeiką (negatyvai ant 

stikliukų, plokštelių ir juostelėse); 

2006 04 06 KA-2718 M. Jurkonienę (įrašyta  

2 val. atsiminimų, pasiskolinta 65 nuotraukos,  

60 skaidrių, 4 piešiniai, gauta dovanų 5 atspaudai 

Sibiro temomis); 

2006 04 21 RA-373 V. Barakauskienę (įrašyta  

3 val. atsiminimų, gauta nuotraukų ir pasiskolinti 

4 sąsiuviniai atsiminimų, rašytų 1991 m.); 

2006 04 21 ŠI-675 Č. Dirkę (įrašyta 1,5 val. 

atsiminimų, dovanų gauta viena 1954 m. 

fotojuosta, negatyvų); 

2006 05 07 KĖ-292 E. Damašienę (įrašyta  

1,5 val. atsiminimų); 

2006 05 07 KĖ-272 F. Butrimėną (įrašyta 1 val. 

atsiminimų); 

2006 06 03 į Irkutsko lietuvių choro 50-mečio 

renginį (kalbėta dėl tremties 

medžiagos:atsiminimų, nuotraukų, eksponatų tiek 

susirinkime, tiek individualiai); 

2006 07 27 RA-373 V. Barakauskienę (grąžintos 

4 paskolintos atsiminimų rankraščių knygos, 

grąžintos nuotraukos);  

2006 07 27 RA-773 V. J. Vaicekauską (grąžintos 

nuotraukos); 

2006 07 27 ŠI-1932 A. Krištopaitį, įrašyta 3 val. 
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DARBAS SU NUOTRAUKOMIS 

atsiminimų, padaryta apie 40 skaitmeninių 

nuotraukų; 

2006 08 05 Ariogaloje įrašyti RS-750  

J. Skirmanto, KA-5723 J. Šiaulio ir AL-1524 S. 

Šiaulytės atsiminimai apie 1941 m. tremtį, 4 val.; 

2006 08 06 Vilniuje įrašyta PN-2414 J. Gražienės 

atsiminimų 3 val.; 

2006 08 07 Šiauliuose įrašytas KA-5707  

kun. I. Butkaus pamokslas per ŠI-1411  

mons. A. Bitvinsko laidotuves, 30 min.; 

2006 08 07 įrašyti ŠI-1930 G. Deksnienės 

atsiminimai, 1 val.; 

2006 08 11 Suginčiuose įrašyta MO-190  

Č. Zažecko 3 val. atsiminimų; 

2006 08 23 d. įrašyti KR-628 Jonkaus J. 

atsiminimai, 1,5 val.; 

2006 08 23 įrašyta KA-5727 L.Petkevičienės 1,5 

val. atsiminimų; 

2006 09 21 pas VI-3024 V. Maslauskienę, 2 val. 

garso įrašas; 

2006 10 24 pas S. Maslauską, 1,5 val. garso 

įrašas, gauta 30 nuotraukų; 

taip pat kitų 4 pateikėjų mažesnės apimties 

medžiaga – 3 val. garso įrašų. 

Į skyrių atvyko: 

2006 02 23 ŠI-1928 O. Revuckienė (atvežė CD 

su 20 nuotraukų); 

DR-491 A. Nedzelskis (atvežė CD su 80  

nuotraukų); 

2006 10 11 KA-2672 O. Sadauskienė, 1 val. 

garso įrašas; 

2006 10 23 TR-68 O. Čirienė, 1 val. garso įrašas. 
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DARBAS SU NUOTRAUKOMIS 

 

Kiti darbai Pagal pateiktus nuotraukų numerius, vietoves 

atrenkamos nuotraukos įvairiems GAM 

poreikiams, pateikiama informacija apie atskirus 

asmenis. 

 

Nuolat. 
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III PRIEDAS 

 

LGRTC Leidybos skyriaus 2006 m išleistos knygos 

 

Nr. Leidinio pavadinimas Apimtis 
sp.l. 

Tiražas 
egz. 

1.  „Genocidas ir rezistencija“, Nr. 19 (žurnalas) 11,5 500 
2. „Genocidas ir rezistencija“, Nr. 20 (žurnalas) 14,25 500 
3. Severinas Vaitiekus, „Tuskulėnai: egzekucijų 

aukos ir budeliai, 1944–1947“ (2-asis pataisytas 
ir papildytas leidimas) 

23 2500 

4. Vilma Vasiliauskaitė, „Lietuvos ir Vidurio 
Europos šalių periodinė savilaida, 1972–1989“ 

5,5 800 

5. „Tarp vakar ir šiandien“ (moksleivių rašinių 
rinktinė) 

39,25 1000 

6. 
 

„Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė“ 
(bendras leidimas su leidykla „Versus Aureus“) 

8,5 190 
(LGGRTC 
tiražo dalis) 

7. „Liongino Baliukevičiaus –partizano Dzūko 
dienoraštis“ (2-asis leidimas)  

11,75 2000 

8. Bronius Genzelis, „Imperijai griūvant: žmonės, 
įvykiai, procesai“ 

7 1000 

9. „Whoever saves one life…“ (2-asis leidimas) 15 1000 
10. „The Anti-Soviet Resistance in the Baltic 

States“  
(5-asis leidimas) 

17 1000 

11. „The Unknown war“ (2-asis leidimas) 4 1500 
12. „Jak sluzac Panu Bogu przechytrzyc KGB“ 

(bendras leidimas su Lenkijos leidykla 
RHETOS) 

5 200 
(LGGRTC 
tiražo dalis) 

13. 
 

„Genocido aukų muziejus“ (katalogas) (kartu su 
Genocido aukų muziejumi) 

3,5 
 

2000 
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IV PRIEDAS 

 
APSKAITOS SKYRIUS 
DIAGRAMOS: 
 

Bendros LGGRTC išlaidos 2006 m (proc.) 
LGGRTC išlaidos 2006 m. (proc.) 
LGGRTC išlaidos įamžinimui 2006 m. (proc.) 
LGGRTC išlaidos tyrimams 2006 m. (proc.) 
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento išlaidos 2006 m. (proc.) 
Memorialinio departamento išlaidos 2006 m. (proc.) 
Genocido aukų muziejaus išlaidos 2006 m. (proc.) 
Leidybos skyriaus išlaidos 2006 m. (proc.) 
Specialiųjų tyrimų skyriaus išlaidos 2006 m. (proc.) 
Vokietijos fondo kompensacijų grupės išlaidos 2006 m. (proc.) 
Kitų padalinių: informacinių sistemų priežiūros skyriaus, teisės ir personalo skyriaus, direkcijos, 
sekretoriato, apskaitos skyriaus, ūkio skyriaus išlaidos 2006 m. (proc.) 
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BENDROS LGGRTC IŠLAIDOS 2006 M.

Kitos prekės ir 
paslaugos

3%

Ryšių paslaugos
4%

Transporto 
išlaikymas

2%

Elektros energija
3%

Šildymas
3%

Ilgalaikio turto 
isigijimas

11%

Kompensacijos 
valstybės 

tarnautojams
38%

Genocido aukų 
muziejaus 

rekonstravimas
36%
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LGGRTC IŠLAIDOS 2006 M. (PROC.)

Tyrimams
32,6%

Valdymui
25,1%

Įamžinimui
42,3%
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LGGRTC IŠLAIDOS ĮAMŽINIMUI 2006 M. (PROC.) 

Genocido aukų 
muziejus
34,3%

Leidybos skyrius
19,2%

Memorialinis 
departamentas

46,5%
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LGGRTC IŠLAIDOS TYRIMAMS 2006 M. (PROC.)

Genocido ir 
rezistencijos 

tyrimo 
departamentas

47,9%

Vokietijos fondo 
kompensacijų 

grupė
9,6%

Specialiųjų 
tyrimų  skyrius

42,5%
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GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO 
DEPARTAMENTO IŠLAIDOS 2006 M. (PROC.)

Darbuotojų darbo 
užmokestis

70,43%

Soc. draudimo įmokos 
21,82%

Komandiruočių išlaidos
0,32% Sunaudota medžiagų ir 

inventoriaus
0,81%

Darbai pagal autorines 
sutartis 
5,24%

Kitos aukščiau 
neišvardytos išlaidos

0,05%

Tarptautinė 
konferencija „KGB 
palikimas Baltijos 
šalyse: politika, 

liustracija, istorija“
1,34%
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MEMORIALINIO DEPARTAMENTO IŠLAIDOS 
2006 M. (PROC.)

Komandiruočių 
išlaidos

0%

Sunaudota 
medžiagų ir 
inventoriaus

1%

Paminklai, 
atminimo ženklai 

ir lentos
30%

Kitos programos
7%

Soc. draudimo 
įmokos 

14%

Darbuotojų 
darbo 

užmokestis
48%
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GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS IŠLAIDOS 2006 M. 
(PROC.)

Kitos neišvardytos 
išlaidos
0,23%Komandiruočių 

išlaidos
1,62%

Eksponatų 
restauravimas ir 
konservavimas

0,74%

Sunaudota 
medžiagų ir 
inventoriaus

3,30%

Parodos „Karas po 
karo“ gamyba

3,32%

GAM bukletų, 
informacinių 

lapelių, kvietimų 
spausdinimas

0,65%

II aukšto 
ekspozicinės 

patalpos Nr. 16 
meninės idėjos 
įgyvendinimas 

0,40%

Aut. sutartys su 
darbo grupės, 

rengusios 
Tuskulėnų 
muziejaus 

koncepcijos 
detalizavimą, 

nariais
0,74%

Tremties temai 
skirtai ekspozicijai 
nufilmuoti liudytojų 

atsiminimai, 
medžiaga 

muziejuose ir 
inscenizacinės 

scenos 
0,23%

Ekspozicijos 
tekstų vertimas į 
anglų kalbą bei 
redagavimas 

0,99%

Soc. draudimo 
įmokos 
20,76% Darbuotojų darbo 

užmokestis
67,02%
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LEIDYBOS SKYRIAUS IŠLAIDOS 2006 M. (PROC.)

Lietuvos leidėjų 
asociacijos nario 

mokestis 
0,09%

Dalyvavimas 
mugėse
0,29% Leidinių siuntimo 

į užsienį išlaidos
0,43%

Soc. draudimo 
įmokos 
10,37%Sunaudota 

medžiagų ir 
inventoriaus

0,49%

Sumokėta 
autoriams pagal 
autorines sutartis 

13,49%

Apmokėta 
spaustuvėms už 
leidinių spaudą

41,41%

Darbuotojų 
darbo 

užmokestis
33,44%

 
 
 
 

 124



 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS IŠLAIDOS 
2006 M. (PROC.)

Darbuotojų 
darbo 

užmokestis
74,07%

Soc. draudimo 
įmokos 
22,95%

Komandiruočių 
išlaidos
0,05%

Sunaudota 
medžiagų ir 
inventoriaus

2,51%

Rezistentų teisių 
komisijos 

dokumentų 
vertimas iš rusų 

k. 
0,24%

Kitos 
neišvardytos 

išlaidos
0,10%

Apmokėta už 
išspausdintus 

sąrašus 
rezistento vardui 
gauti (Lietuvos 

politinių kalinių ir 
tremtinių 
sąjungai)

0,08%
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VOKIETIJOS FONDO KOMPENSACIJŲ GRUPĖS 
IŠLAIDOS 2006 M. (PROC.)

Sunaudota 
medžiagų ir 
inventoriaus

3,50%

Spaudos 
konferencija 
UAB „BNS“)

0,2%

Atlyginimas 
advokatei 

(1000 Lt/mėn.)
9%

Soc. draudimo 
įmokos 
20,66%

Darbuotojų 
darbo 

užmokestis
66,74%
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KITŲ PADALINIŲ: INFORMACINIŲ SISTEMŲ 
PRIEŽIŪROS SKYRIAUS, TEISĖS IR PERSONALO 

SKYRIAUS, DIREKCIJOS, SEKRETORIATO, APSKAITOS 
SKYRIAUS, ŪKIO SKYRIAUS IŠLAIDOS 2006 M. (PROC.)

Sunaudota 
medžiagų ir 
inventoriaus

0,85%

Darbuotojų 
darbo 

užmokestis
75,70%

Soc. draudimo 
įmokos 
23,45%
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