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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO 2012 METŲ PRIEMONIŲ PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2012 m. kovo 7 d. Nr. 269 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 

1. Patvirtinti Istorinės atminties puoselėjimo 2012 metų priemonių planą (pridedama). 

2. Pavesti: 

2.1. Ministro Pirmininko tarnybai – koordinuoti istorinės atminties puoselėjimo 

2012 metų priemonių (toliau – priemonės) vykdymą pagal biudţeto lėšų naudojimo sutartis, 

sudarytas su priemonių vykdytojais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir 

savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Ţin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-

3531); 

2.2. priemonių vykdytojams – teikti Ministro Pirmininko tarnybai priemonių 

įvykdymo ataskaitas, prireikus – ir kitą informaciją, susijusią su priemonių vykdymu. 

3. Pasiūlyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Lietuvių 

kalbos institutui, Kauno miesto savivaldybei, Šalčininkų rajono savivaldybei, Šilutės rajono 

savivaldybei, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai ir Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybai įgyvendinti šiuo nutarimu patvirtintas priemones. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius 

 

 

 

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas 

  

 

 

http://192.168.107.249/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=146895&Zd=priemoni%F8&BF=4#2z#2z
http://192.168.107.249/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=146895&Zd=priemoni%F8&BF=4#4z#4z
http://192.168.107.249/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=146895&Zd=priemoni%F8&BF=4#6z#6z
http://192.168.107.249/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=146895&Zd=priemoni%F8&BF=4#7z#7z
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 269  

 

 

ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO 2012 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

Lėšų poreikis (tūkst. 

litų) ir jų finansavimo 

šaltinis 
1.  Detalizuoti Lietuvos laisvės 

kovotojų atminimo įamţinimo 

Lukiškių aikštėje meninės idėjos 

projekto konkurso sąlygas ir 

suorganizuoti konkursą 

Kultūros ministerija, 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir 

rezistencijos tyrimo 

centras 

2012 metai iš Kultūros ministerijai 

skirtų Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudţeto (toliau – 

valstybės biudţetas) 

asignavimų 
2. Suorganizuoti visuomenės 

veikėjo, rašytojo Juozo 

Ambrazevičiaus-Brazaičio 

palaikų perlaidojimą 

Kauno miesto 

savivaldybė, 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir 

rezistencijos tyrimo 

centras 

2012 metų 

II ketvirtis 
30 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 

3.  Suorganizuoti 2011 metų ţemės 

drebėjimo ir cunamio Japonijoje 

aukoms atminti skirtą koncertą 

Lietuvos liaudies 

kultūros centras, 

Kultūros ministerija, 

Uţsienio reikalų 

ministerija, Ministro 

Pirmininko tarnyba 

2012 metų 

I ketvirtis 
20 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 

4. Atlikti vyskupo Motiejaus 

Valančiaus paminklo Kaune, 

Rotušės aikštėje, aplinkos 

sutvarkymo darbus 

Kauno miesto 

savivaldybė 
2012 metų  

II–III ketvirčiai 
50 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 
5. Atlikti pasieniečio Gintaro 

Ţagunio paminklo Šalčininkų 

rajone, Krakūnų kaime, aplinkos 

sutvarkymo darbus 

Šalčininkų rajono 

savivaldybė, 

Kultūros paveldo 

departamentas prie 

Kultūros ministerijos 

2012 metų  

III ketvirtis 
15 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 
6. Suorganizuoti Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių sąjungos 

renginius: tradicinę respublikinę 

tremtinių dainų šventę „Leiskit į 

Tėvynę“, tradicinį Jaunesniosios 

tremtinių kartos sąskrydį, 

regionines konferencijas ir 

seminarus istorijos mokytojams, 

renginius, skirtus valstybinėms 

šventėms ir istorinėms datoms 

paminėti; tvarkyti tremties ir 

rezistencijos muziejų, veikiančių 

visuomeniniais pagrindais, 

ekspozicijas ir vykdyti jų 

edukacines programas; išleisti 

edukacinius leidinius ir vykdyti 

kitus istorinės atminties 

įamţinimo darbus 

Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių 

sąjunga 

2012 metai  100 
(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

Lėšų poreikis (tūkst. 

litų) ir jų finansavimo 

šaltinis 
7.  Parengti panašių lietuvių–lenkų 

ţodţių (veldinių ir skolinių) 

ţodynėlį „Ţodţiai – istorinės 

atminties saugotojai“ 

Lietuvių kalbos 

institutas 
2012 metų 

III ketvirtis 
3 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 
8.  Parengti holokausto aukų 

Lietuvoje sąrašą, 

bendradarbiaujant su Jad 

Vašemo Holokausto aukų ir 

didvyrių memorialiniu 

muziejumi Jeruzalėje, 

Holokausto muziejumi 

Vašingtone, mokslo 

institucijomis ir archyvais 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir 

rezistencijos tyrimo 

centras, 
Valstybinis Vilniaus 

Gaono ţydų 

muziejus 

2012 metai 11 
(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 

9.  Suprojektuoti ir įrengti 

memorialinį ţenklą Kaune, skirtą 

1972 metų jaunimo 

antisovietinio pasipriešinimo 

manifestacijų organizatoriui 

Vytautui Kaladei (minint  

40-ąsias Romo Kalantos ţūties 

metines) 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir 

rezistencijos tyrimo 

centras 
 

2012 metų 

III ketvirtis  
4 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 

10.  Įrengti informacinę lentą ant 

Valstybinio jaunimo teatro 

pastato Vilniuje, Arklių g. 5, 

kurioje būtų pateikta informacija 

apie paminklą „Vilties liepsna“, 

skirtą per holokaustą ţuvusių 

ţydų atminimui, ir nuoroda iki jo 

Valstybinis turizmo 

departamentas prie 

Ūkio ministerijos 

2012 metų  

I–II ketvirčiai 
4 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 

11.  Parengti Panerių memorialo 

kompleksinio sutvarkymo 

koncepciją 

Kultūros ministerija, 

Valstybinis Vilniaus 

Gaono ţydų 

muziejus 

2012 metai iš Kultūros ministerijai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų 

12.  Suorganizuoti Macikų karo 

belaisvių stovyklų masinių 

kapaviečių ir palaidojimo vietų 

ţvalgomuosius archeologinius 

tyrimus 
 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir 

rezistencijos tyrimo 

centras, 
Šilutės rajono 

savivaldybė 

2012 metų  

II–IV ketvirčiai 
20 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 

13. Įgyvendinti jaunimo 

pilietiškumo ir patriotiškumo 

ugdymo projektą „Misija 

Sibiras“  

Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba 
2012 metų 

III ketvirtis 
54 

(iš Ministro 

Pirmininko tarnybai 

skirtų valstybės 

biudţeto asignavimų) 
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