PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 991
ROMO KALANTOS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS
Eil.
Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

1.
2.

Sukurti Romo Kalantos metų logotipą
Sukurti informacinį Romo Kalantos metų plakatą

3.

Sukurti ir transliuoti per radijo stotį LRT RADIJAS laidą
„Istorijos perimetrai“, skirtą Romo Kalantos metams
paminėti
Sukurti ir transliuoti per kanalą LRT TELEVIZIJA ir
interneto svetainėje www.lrt.lt Romui Kalantai skirtą
pasakojimą laidoje „Istorijos detektyvai“
Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
naujienų programose, interneto svetainėje www.lrt.lt
informaciją apie Romo Kalantos metams skirtus
renginius

4.

5.

6.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

I SKYRIUS
VIEŠINIMAS
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
2021 m. IV ketvirtis
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas 2022 m. I ketvirtis
prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Mobilizacijos
ir pilietinio pasipriešinimo departamentas)
Krašto apsaugos ministerija
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 2022 m. I ketvirtis
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 2022 m. I ketvirtis
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 2022 m. I–IV ketvirčiai

II SKYRIUS
KONFERENCIJOS
Surengti mokslinę konferenciją, skirtą Romui Kalantai ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas
pilietiniam pasipriešinimui
Krašto apsaugos ministerija
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras
III SKYRIUS

2022 m. II ketvirtis
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Eil.
Nr.
7.

8.
9
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

ĮAMŽINIMO, KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS VEIKLOS
Surengti dailininko Vaidoto Žuko parodą „Deganti
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Lietuva“, skirtą Romui Kalantai atminti
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas
Krašto apsaugos ministerija
Išleisti proginį ženklą, skirtą Romui Kalantai
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas
Krašto apsaugos ministerija
Pakviesti mokyklų bendruomenes paminėti Romo
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
Kalantos metus ir dalyvauti tam skirtuose renginiuose
ministerija
Paskelbti „Švietimo naujienose“ publikacijas, skirtas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Romui Kalantai ir 1972 m. įvykiams paminėti
Surengti visuotines pilietiškumo žaidynes, skirtas Romui Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas
Kalantai atminti
Lietuvos kariuomenė
Krašto apsaugos ministerija
Viešoji įstaiga „Baltai Juoda“
Sukurti instaliaciją Romui Kalantai atminti: apie roką,
Vytauto Didžiojo karo muziejus
džinsus ir ilgus plaukus kaip pasipriešinimo simbolį
Krašto apsaugos ministerija
Parengti virtualią parodą „Liepsnojantis Kauno
Lietuvos ypatingasis archyvas
pavasaris“, skirtą Romo Kalantos žūties 50-osioms
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
metinėms
Kauno regioninis valstybės archyvas
Surengti kino filmų, skirtų pilietiniam pasipriešinimui,
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas
peržiūras, prieš filmus organizuoti diskusiją „Ilgas kelias Viešoji įstaiga „Kino pasaka“
į laisvę“
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Lietuvos kinematografininkų sąjunga
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Parengti keliaujančią edukacinę programą „1972 m.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Kauno pavasaris: teatras, muzika ir kinas“ ir pristatyti ją
regionų mokyklų mokiniams
Parengti virtualią parodą „1972 m. Kauno pavasaris:
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
teatras, muzika ir kinas“ muziejaus interneto svetainėje
Suorganizuoti viešą koncertą „Made in Kaunas“, skirtą
Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“
Romo Kalantos 50-osioms žūties metinėms paminėti
Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“
Kauno miesto savivaldybė

Įvykdymo terminas
2022 m. I ketvirtis
2022 m. I–IV ketvirčiai
2022 m. I–IV ketvirčiai
2022 m. I–IV ketvirčiai
2022 m. II ketvirtis

2022 m. II ketvirtis
2022 m. II ketvirtis

2022 m. II ketvirtis

2022 m. II ketvirtis

2022 m. II ketvirtis
2022 m. II ketvirtis
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Eil.
Nr.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Surengti diskusiją Romo Kalantos atminimo ir
įamžinimo klausimams aptarti
Suorganizuoti atvirą istorijos pamoką Lietuvos ugdymo
įstaigose apie Romą Kalantą ir jo kartą pilietinio
pasipriešinimo kontekste
Pastatyti istorinį-dokumentinį spektaklį „Kalanta“
Pastatyti roko operą, skirtą Romui Kalantai
Parengti edukacinį užsiėmimą jaunimui „Romas Kalanta:
liepsnojantis testamentas“
Parengti ir eksponuoti parodą „1972. Pramušti sieną“
Sukurti ir išleisti pašto ženklą, skirtą Romui Kalantai
atminti
Surengti poetinę kompoziciją „Būti laisvam“ ir pristatyti
Kauno fotoklubo fotografijų parodą

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Krašto apsaugos ministerija
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2022 m. II ketvirtis

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2022 m. II ketvirtis

Nacionalinis Kauno dramos teatras
2022 m. II ketvirtis
Kauno valstybinis muzikinis teatras
2022 m. II ketvirtis
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 2022 m. II ketvirtis
centras
Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“
2022 m. II–III ketvirčiai
Kauno miesto savivaldybė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2022 m. III ketvirtis

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji 2022 m. IV ketvirtis
biblioteka
Kauno miesto savivaldybė
Išleisti leidinį, skirtą Romui Kalantai ir platesniam
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas 2022 m. IV ketvirtis
pilietiniam pasipriešinimui nušviesti
Krašto apsaugos ministerija
________________________________

