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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MONSINJORO
KAZIMIERO VASILIAUSKO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“
projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės
13 d. nutarimą Nr. XIV-316 „Dėl 2022 metų paskelbimo Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
metais“ ir vykdant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą 2021 m. birželio
11 d. rezoliucija Nr. S-1892.
Teikiamu Nutarimo projektu siūloma patvirtinti Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų
minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas), kurį parengė Kultūros ministerija, išanalizavusi
gautus pasiūlymus iš suinteresuotų institucijų ir organizacijų.
Priėmus siūlomą Nutarimo projektą ir įgyvendinus jame numatytas veiklas, bus deramai
paminėtos politinio kalinio ir tremtinio, pirmojo atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebono,
žinomo visuomenės veikėjo Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-osios gimimo metinės. Taip
pat, bus atskleista Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko veiklos svarba ir įtaka valstybės raidai, jo
asmenybės išskirtinumas, moralinis atsparumas, tvirta pasaulėžiūra, tarnystė šaliai ir jos žmonėms.
Planui nėra numatytas finansavimas pagal atskirą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
eilutę. Planas bus įgyvendinamas pagal valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžete Kultūros ministerijai, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir
kitų teisėtai gautų lėšų. Savivaldybėms siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių
biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.
Neigiamų pasekmių dėl Nutarimo projekto nenumatoma.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus,
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Šiuo Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Priėmus Nutarimo projektą, kitų teisės aktų keisti nereikės.
Nutarimo projekte naujos sąvokos neįvedamos, todėl jis nevertintinas Lietuvos Respublikos
terminų banko įstatymo nustatyta tvarka.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų
informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje, taip pat 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. S22900 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“ projekto derinimo“ išsiųstas derinti kitoms
institucijoms ir įstaigoms.
Be pastabų Nutarimo projektas suderintas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija, Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės administracija,
Grigiškių kultūros centru, koncertine įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kameriniu

orkestru, Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos
ypatinguoju archyvu, Lietuvos literatūros ir meno archyvu, viešąja įstaiga „Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija“, Nalšios muziejumi, Panevėžio vyskupijos kurija, viešąja įstaiga „Porta artis“,
Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vabalninko bendruomene, Vabalninko krašto
kultūros ir istorijos fondu, Varėnos rajono savivaldybės administracija, Varėnos rajono
savivaldybės viešąja biblioteka, Vilniaus arkivyskupijos kurija, Vilniaus miesto savivaldybės
administracija, Vilniaus piligrimų centru, Vilniaus Šv. Juozapo parapija.
Pažymime, kad atsižvelgus į Lietuvos Vyskupų Konferencijos pastabas, Plane padaryti šie
pakeitimai: I skyriaus 2 eilutėje, priemonės vykdytojų sąraše Lietuvos Vyskupų Konferencija
perkelta iš trečiosios pozicijos į penktąją ir I skyriaus 11 eilutėje Lietuvos Vyskupų Konferencija
išbraukta iš priemonės vykdytojų sąrašo.
Teikiamą Nutarimo projektą parengė Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos
grupės (vadovė Iveta Ieva Gedvilaitė-Puodžiūnienė, tel. +370 608 45 641, el. p.
iveta.puodziuniene@lrkm.lt) vyriausioji specialistė Saulė Milerienė, tel. +370 609 42 398, el. p.
saule.mileriene@lrkm.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“ projektas, 3 lapai.
2. Institucijų derinimo raštų kopijos, 23 lapai.
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