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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ROMO
KALANTOS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į 2021 m. lapkričio 30 d.
tarpinstituciniame pasitarime ir Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės 2021 m.
lapkričio 29 d. pažymoje Nr. NV-3052 bei Teisės grupės 2021 m. lapkričio 29 d. išvadoje Nr. NV3035 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Romo Kalantos metų minėjimo 2022
metais plano patvirtinimo“ projekto pateiktus pasiūlymus ir pastabas, teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei papildytą ir patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl „Romo
Kalantos 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-304 „Dėl 2022 metų paskelbimo Romo Kalantos 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 Romo Kalantos metų minėjimo 2022 metais planą
(toliau – Planas). Įgyvendinus Plane numatytas veiklas būtų deramai paminėtas Romo Kalantos
atminimas praėjus 50 metų nuo jo žūties, įvertintas Romo Kalantos pasiaukojimas, kaip vienas iš
veiksnių, nulėmusių pasipriešinimo sovietinei santvarkai Lietuvoje veiksmus, ir pabrėžta Romo
Kalantos aukos reikšmė Lietuvos išsilaisvinimui.
Iš viso Plane numatyta įgyvendinti 26 veiklas. Romui Kalantai ir pilietiniam pasipriešinimui
paminėti Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
surengs mokslinę konferenciją ir išleis leidinį. Bus išleistas proginis ir pašto ženklai, skirti Romui
Kalantai atminti, parengtos virtualios ir stacionarios parodos „Liepsnojantis Kauno pavasaris“,
„Deganti Lietuva“, „1972. Pramušti sieną“. Lietuvos ugdymo įstaigoms Lietuvos teatro, kino ir
muzikos muziejus sukurs keliaujančią edukacinę programą „1972 m. Kauno pavasaris: teatras,
muzika ir kinas“, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras parengs edukacinį
užsiėmimą „Romas Kalanta: liepsnojantis testamentas“, o Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka surengs atvirą istorijos pamoką apie Romą Kalantą ir jo kartą pilietinio pasipriešinimo
kontekste. Taip pat bus surengtos kino filmų, skirtų pilietiniam pasipriešinimui, peržiūros, prieš
filmus organizuojamos diskusijos „Ilgas kelias į laisvę“. Kauno nacionalinis dramos teatras pastatys
istorinį-dokumentinį spektaklį „Kalanta“, taip pat bus pastatytos roko opera ir sukurta meninė
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instaliacija, skirtos Romui Kalantai atminti ir to laikmečio pasipriešinimo dvasiai atspindėti. Kaune
bus suorganizuotas viešas koncertas „Made in Kaunas“, skirtas Romo Kalantos 50-osioms žūties
metinėms paminėti. LRT radijas ir televizija savo laidose parengs Romo Kalantos metams skirtus
pasakojimus bei skleis informaciją apie šiems metams skirtus renginius.
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.
Nutarimo projektas be pastabų darbo tvarka suderintas su Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, viešąja įstaiga Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Lietuvos
centriniu valstybės archyvu, Lietuvos ypatinguoju archyvu, Kauno regioniniu valstybės archyvu,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi,
Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Nacionaliniu Kauno dramos teatru, Kauno
valstybiniu muzikiniu teatru, Kauno savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka, viešąja įstaiga
„Kaunas 2022“, koncertine įstaiga „Kauno santaka“, viešąja įstaiga „Kino pasaka“ ir viešąja įstaiga
„Baltai Juoda“.Nutarimo projektu tvirtinamas Planas papildytas pagal akcinės bendrovės Lietuvos
pašto darbo tvarka pateiktą pasiūlymą įtraukti priemonę „Sukurti pašto ženklą, skirtą R. Kalantai
atminti“ ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbo tvarka pateiktą pasiūlymą įtraukti
priemones „Parengti keliaujančią edukacinę programą „1972 m. Kauno pavasaris: teatras, muzika ir
kinas“ ir pristatyti ją regionų mokyklų moksleiviams“ ir „Parengti virtualią parodą „1972 m. Kauno
pavasaris: teatras, muzika ir kinas“ muziejaus interneto svetainėje“.
Atsižvelgdami į LRV Teisės grupės pateiktą pastabą “Atkreipiame dėmesį, kad Krašto
apsaugos ministerijos teikime nėra pateikta informacijos kokiu būdu buvo parinktos (atrinktos)
atitinkamos viešosios įstaigos, kiti nevalstybiniai subjektai kaip Plano atsakingi vykdytojai (ar buvo
taikytos viešųjų pirkimų procedūros, laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
reikalavimų ir pan.).” teikiame informaciją:
Plano priemones įgyvendinančių VšĮ „Kaunas 2022“ ir koncertinės įstaigos „Kauno
santaka“ steigėja yra Kauno miesto savivaldybė, ji skirs biudžeto lėšų 17 ir 23 punktuose
nurodytoms priemonėms įgyvendinti. VšĮ „Baltai Juoda“ 11 punkto priemonę su Mobilizacijos ir
pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos įgyvendina jau ne pirmus
metus, biudžeto lėšų už tai negauna. VšĮ „Kino pasaka“ yra 14 punkto priemonės įgyvendinimo
partneriai ir neatlygintinai skirs patalpas.
Nutarimo projektas darbo tvarka suderintas su LRV Socialinės politikos grupe ir Teisės
grupe.
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:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Romo Kalantos metų minėjimo 2022
metais plano patvirtinimo“ projektas, 3 lapai.
2. Institucijų derinimo raštų kopijos, 5 lapai.
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Krašto apsaugos ministras

Vaida Ilginytė, tel. +370 706 83 547, el. p. vaida.ilginyte@kam.lt

Arvydas Anušauskas

