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1. Projekto rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.
2. Projekto tikslas. Numatyti priemones, padėsiančias efektyviau organizuoti Macikų nacistinės
Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių objektų komplekso
(1941–1955 m.) sutvarkymo ir lagerių aukų įamžinimo darbus.
3. Dabartinė situacija. Macikų lageriai – unikalus, išskirtinės svarbos istorinės kultūrinės
atminties objektas, reikšmingas nacionaliniu ir tarptautiniu aspektais. Tai vienintelė vieta
Lietuvoje ir viena iš retų vietų Rytų ir Vidurio Europoje, kurioje taip glaudžiai persipina
totalitarinių režimų žmonių kalinimo ir žudymo struktūros. Skirtingais laikotarpiais Macikuose
be lietuvių buvo kalinami: amerikiečiai, austrai, australai, belgai, britai, čekai, kanadiečiai,
lenkai, prancūzai, rumunai, rusai, vengrai, vokiečiai bei kitų tautybių žmonės.
Atkūrus šalies nepriklausomybę, Macikų lagerių kapinėse atitinkamų šalių iniciatyva
spontaniškai buvo statomi atminimo ženklai Macikų lageriuose žuvusiems Belgijos, JAV,
Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos, Vokietijos ir kitų šalių piliečiams.
Macikų lagerių objektų kompleksas nepritaikytas lankytojams. Šiandien galima aplankyti tik
du vienas nuo kito atsietus Macikų lagerių objektus: karcerį ir belaisvių kapines. Prie komplekso
objektų nėra informacinių stendų bei rodyklių, neišplėtota lankytojų aptarnavimo infrastruktūra
(takai, suoliukai, automobilių aikštelė, sanitariniai mazgai ir pan.). Stokojama informacijos
užsienio kalba.
4. Projekto esmė. Projektu siūloma sudaryti Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos
ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių objektų komplekso (1941–1955 m.) sutvarkymo tarpžinybinę
priežiūros komisiją, kuri koordinuotų Macikų lagerių objektų komplekso sutvarkymą, vykdytų
komplekso sutvarkymo priemonių stebėseną ir teiktų Vyriausybei pasiūlymus dėl sutvarkymo
priemonių pakeitimo ar papildymo bei lėšų poreikio joms įgyvendinti.
5. Derinimas. Projektas be pastabų suderintas su Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centru, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Šilutės
rajono savivaldybe ir Šilutės Hugo Šojaus muziejumi.
6. Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas Vyriausybės programos nuostatų tiesiogiai
neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada: Siūloma Projektą teikti svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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