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SPRENDIMO ESMĖ
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XIV-312 „Dėl 2022 metų
paskelbimo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais“ 2 straipsnio 1 punktą.
Teikiamu Nutarimo projektu:
- siekiama deramai paminėti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ (toliau – „LKB Kronikos“) leidybos 50
metų sukaktį;
- atskleisti pogrindžio leidinio „LKB Kronikos“ svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimui;
- pristatyti Lietuvos ir užsienio šalių visuomenei ypatingą „LKB Kronikos“ vaidmenį griežtos cenzūros,
propagandos ir laisvos spaudos draudimo sąlygomis, pralaužiant geležinę uždangą ir skelbiant pasauliui apie
tikrąją padėtį Lietuvoje sovietinio režimo metais;
- siūloma patvirtinti „LKB Kronikos“ metų minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas), kurį sudaro 3 skyriai:
Viešinimas ir leidyba, Konferencijos ir minėjimai, Atminimo įamžinimas, kultūrinės ir edukacinės veiklos (iš
viso 38 veiklos ir projektai).
Bus išleistas ir Vilniaus knygų mugėje pristatytas kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraštis, atskleidžiantis „LKB
Kronikos“ leidybos ir sklaidos istoriją. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras sudarys ir išleis
KGB dokumentų apie „LKB Kroniką“ rinkinį ir suorganizuos mokslinę konferenciją, skirtą „LKB Kronikos“ 50osioms metinėms. Lietuvos diplomatinėse atstovybėse bus surengtas diskusijų ciklas apie „LKB Kroniką“ ir jos
poveikį Šaltojo karo metu. Bus parengta virtuali archyvinių dokumentų paroda, skirta „LKB Kronikos“ leidybos 50osioms metinėms.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka suorganizuos metinę Adolfo Damušio demokratijos studijų centro
konferenciją, skirtą sovietų okupacijos laikotarpio Lietuvos visuomenės atspindžiui “LKB Kronikoje“ aptarti, „LKB
Kronikos“ leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis skaitmeninimą ir paskelbimą virtualiame kultūros paveldo portale
www.epaveldas.lt ir dokumentinio filmo, aktualizuojant „LKB Kronikos“ įtraukimą į UNESCO programos „Pasaulio
atmintis“ registrą, sukūrimą. AB Lietuvos paštas išleis „LKB Kronikai“ skirtą pašto ženklą. Bus sukurtas dokumentinių
laidų ciklas „Prisiminimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ ir įrašyti „LKB Kronikos“ leidėjų ir platintojų
vaizdo ir garso pasakojimai bei surinkti ir susisteminti anksčiau įrašyti ir skelbti „LKB Kronikos“ leidėjų ir platintojų
prisiminimai. Vilniaus piligrimų centras sukurs virtualų „LKB Kronikos“ kelią ir paskelbs jį interneto svetainėje.
Vilniuje bus surengtas padėkos vakaras – koncertas, skirtas visiems prie „LKB Kronikos“ leidimo prisidėjusiems
žmonėms pagerbti. 2022 m. bus sukurtas „LKB Kronikai“ skirtas muzikinis kūrinys. Bus surengtas XXVII Pažaislio
muzikos festivalio koncertas, skirtas „LKB Kronikos“ 50 metų sukakčiai paminėti. Informacija, skirta „LKB Kronikos“
metams, bus viešinama Lietuvos radijo ir televizijos laidose. Minėjimai, skirti „LKB Kronikos“ metams, bus surengti
Alytaus r. Simne, Vilkaviškio r. Kybartuose, Kaune. Jaunimo žygius „LKB Kronikos“ keliais suorganizuos Ateitininkų
federacija ir Lietuvos šaulių sąjunga. Į „LKB Kronikos“ metų minėjimą aktyviai įsitrauks labdaros ir paramos fondas
„Bažnyčios kronika“.
Teikiamas Nutarimo projektas papildomai darbine tvarka suderintas su naujai įrašytų ir patikslintų veiklų atsakingais
vykdytojais (Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, labdaros ir paramos fondu “Bažnyčios kronika”,
Alytaus rajono savivaldybe, Kauno arkivyskupijos kurija, Vilkaviškio rajono savivaldybe, Vytauto Didžiojo karo
muziejumi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru, akcine bendrove Lietuvos paštas, viešąja įstaiga Pažaislio muzikos festivalis, Ateitininkų federacija, Lietuvos
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šaulių sąjunga, Vilniaus piligrimų centru, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos banku).
Planas bus įgyvendinamas iš 2022 metų valstybės biudžete ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų
asignavimų, savivaldybėms siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui
įgyvendinti, kitoms organizacijoms - dalyvauti įgyvendinant planą iš savų lėšų.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Teikimas Nutarimo projektas papildytas naujomis veiklomis ir patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Viešojo
valdymo grupės 2021 m. lapkričio 26 d. pažymoje Nr. NV-3025 pateiktus pasiūlymus ir pastabas.
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

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

Viešojo valdymo grupė, patarėja

