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Svarstyta

Siūloma

Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

Svarstyti
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis (A dalis)
☒ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

2021-11-16

SPRENDIMO ESMĖ
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. XIV-310 „Dėl 2022 metų
paskelbimo Jono Meko metais”. Teikiamu nutarimo projektu siekiama pagerbti ir deramai paminėti avangardinio kino
kūrėjo ir kino kritiko, rašytojo ir poeto Jono Meko (1922 – 2019) atminimą, atskleisti Jono Meko kūrybos svarbą
pasaulinei kultūrai ir naujų meno formų paieškai.
Planuojama surengti (iš viso numatyta įgyvendinti 39 veiklas ir projektus):
Parodas, renginius, leidybines veiklas: Jonui Mekui skirtą filmų peržiūrą „Skalvijos“ kino centre, parengti ir
eksponuoti parodą „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“, surengti Jono Meko nebylaus filmo „Mysteries/Misterijos
rodymą su gyvu įgarsinimu Biržuose ir Kaune, parengti ir išleisti knygą „Jonas Mekas. The Camera was Always
Running“; surengti simpoziumą, skirtą Jono Meko veiklai ir jo aplinkai Niujorke pristatyti, išleisti leidinį su
simpoziumo medžiaga ir kt.;
Įamžinimo ir viešinimo veiklas: sukurti Jono Meko metų logotipą; sukurti ir transliuoti informacinius vaizdo siužetus,
radijo laidas, skirtus Jono Meko asmenybei ir kūrybai atminti, rodyti dokumentinį filmą „Trys draugai (neskaitant
Fluxus) per LRT televizijos ir radijo kanalus, suteikti Jono Meko vardą skverui Biržuose ir kt.;
Jono Meko minėjimo renginius užsienyje: pristatyti Jono Meko filmų programą Geteborgo, Tamperės, Krokuvos,
Venecijos ir kt. kino festivaliuose; pristatyti Jono Meko filmų retrospektyvą Paryžiaus, Tel Avivo sinematekose,
surengti parodas, skirtas Jonui Mekui Romos kultūros centre „Mattatoio“, Turino kultūros ir verslo inkubatoriuje
„OGR“, Dovženkos kino centre Kijeve ir kt.
Planas bus įgyvendinamas pagal valstybės finansines galimybes iš valstybės biudžete Kultūros ministerijai,
institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Kauno miesto savivaldybei ir Biržų
rajono savivaldybei siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybės biudžeto lėšų Planui įgyvendinti.
Teikiamas Nutarimo projektas be pastabų suderintas su viešąja įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“,
Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi, Lietuvos kultūros institutu, Kauno miesto savivaldybe ir Biržų rajono
savivaldybe bei kitomis Plano įgyvendinime dalyvaujančiomis institucijomis bei organizacijomis.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Teikiamas Nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas, pateiktas išvadoje
Nr. NV-2738. Į Teisės grupės redakcinio pobūdžio pastabą, pateiktą išvadoje Nr. NV-2920 atsižvelgta ir su rengėjais
suderinta darbo tvarka.
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☒ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra
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