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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į 2021 m. lapkričio 30 d.
tarpinstituciniame pasitarime ir Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės 2021 m.
lapkričio 26 d. pažymoje Nr. NV-3025 bei Teisės grupės 2021 m. lapkričio 21 d. išvadoje Nr. NV2934 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos“ metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“ projekto pateiktus pasiūlymus ir
pastabas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei papildytą ir patikslintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metų minėjimo 2022 metais
plano patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės
13 d. nutarimo Nr. XIV-312 „Dėl 2022 metų paskelbimo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
metais“ 2 straipsnio 1 punktą ir vykdant Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės
kanclerio 2021 m. birželio 6 d. rezoliucija Nr. S-1892.
Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metų
minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas).
Neigiamų pasekmių dėl Nutarimo projekto priėmimo nenumatoma.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 4 punktu, Nutarimo
projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
Pažymime, kad Plano projektas yra pakeistas: toliau išvardyti jo punktai patikslinti arba jis
papildytas naujais punktais:
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4 p. „Organizuoti „LKB Kronikos“ leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis skaitmeninimą ir
paskelbimą virtualiame kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt“;
7 p. „Išleisti kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraštį, atskleidžiantį „LKB Kronikos“
leidybos ir sklaidos istoriją, ir pristatyti Vilniaus knygų mugėje“ (čia patikslintas ir veiklos
įgyvendinimo terminas (2022 m. I ketvirtis);
13 p. „Suorganizuoti „LKB Kronikos“ 50 metų minėjimą Simne“;
15 p. „Suorganizuoti „LKB Kronikos“ 50 metų minėjimą Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedroje bazilikoje“;
16 p. „Suorganizuoti Kybartuose minėjimą, skirtą „LKB Kronikos“ 50 metų sukakčiai, ir
atminimo lentos atidengimą prie namo, kuriame buvo organizuojama „LKB Kronikos“ leidyba“;
19 p. „Sukurti dokumentinių laidų ciklą „Prisiminimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kroniką“ ir įrašyti „LKB Kronikos“ leidėjų ir platintojų vaizdo ir garso pasakojimus bei surinkti ir
susisteminti anksčiau įrašytus ir skelbtus „LKB Kronikos“ leidėjų ir platintojų prisiminimus“;
20 p. „Sukurti filmų ciklo, pristatančio Lietuvos dokumentinio paveldo objektus, įtrauktus į
UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą, dalį, skirtą „LKB Kronikos“ leidėjams“;
22 p. „Inicijuoti mokyklų bendruomenių dalyvavimą „LKB Kronikos“ metų minėjimo
renginiuose“;
23 p. „Suorganizuoti „LKB Kronikos“ 50 metų sukakčiai skirto proginio medalio
išleidimą“;
27 p. „Suorganizuoti nuotolinę viktoriną 9–12 klasių mokiniams, skirtą „LKB Kronikos“
metams“;
29 p. „Išleisti pašto ženklą, skirtą „LKB Kronikai“;
31 p. „Surengti XXVII Pažaislio muzikos festivalio koncertą, skirtą „LKB Kronikos“ 50
metų sukakčiai paminėti“;
32 p. „Suorganizuoti jaunimo žygius „LKB Kronikos“ keliais“;
34 p. „Sukurti virtualų „LKB Kronikos“ kelią ir jį paskelbti Vilniaus piligrimų centro
interneto svetainėje“;
36 p. „Inicijuoti istorinių tyrimų projekto „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
pasaulinis aktualumas (unikalumas): žmogaus teisės, religijos laisvė ir antikomunizmas“
įgyvendinimą“;
38 p. „Įvertinti monetos, atspindinčios Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmenį
neginkluotame pasipriešinime sovietinei okupacijai, išleidimo galimybę“.
Nutarimo projekto 3.1 p. papildytas įtraukiant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centrą, nes šiam centrui taip pat teikiamas pasiūlymas dalyvauti įgyvendinant Planą.
Atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės 2021 m. lapkričio 26 d.
pažymoje Nr. NV-3025 pateiktus siūlymus, patikslintos 1, 2, 5, 28, 37 Plano punktų formuluotės.
Įvertinus Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. lapkričio 21 d. išvadoje Nr. NV2934 (toliau – Išvada) pateiktas pastabas, Nutarimo projekto preambulėje patikslintas Seimo
nutarimo numeris (Nr. XIV-312), Nutarimo ir Plano projektuose leidinio pavadinimas rašomas
kabutėse („Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“), Plano projekte vietoj santrumpų ,,ketv.“
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rašomas visas žodis (ketvirčiai arba ketvirtis). Neatsižvelgta į Išvadoje pateiktą siūlymą televizijos
kanalo LRT TELEVIZIJA ir radijo stoties LRT RADIJAS pavadinimus rašyti kabutėse, nes šie
pavadinimai juridinio asmens dokumentuose išskiriami rašant didžiosiomis raidėmis.
Nutarimo projekte papildomų veiklų ir projektų įtraukimas į Plano projektą darbo tvarka
suderintas su Plano projekte nurodytais visais atsakingais vykdytojais.
Nutarimo projektą parengė Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir
viešųjų ryšių departamento (direktorė Aurelija Katkuvienė, tel. +370 5 273 5640, el. p.
aurelija.katkuviene@kam.lt) Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Vaida Ilginytė, tel. +370 5 264
8547, el. p. vaida.ilginyte@kam.lt.
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 5 lapai.
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