


Romas Kalanta
– pilietinio 

pasipriešinimo 
simbolis



Trumpas filmas 1



Romas Kalanta – didvyris, kuris iš begalinės 
meilės savo šaliai, protestuodamas prieš tuometinį 

sovietų režimą
ir kovodamas vardan Laisvos Lietuvos, paaukojo net 

savo gyvybę.

Jo veiksmai nebuvo bevaisiai :
niekas tuo laiku taip nesustiprino Lietuvos bendrystės 

jausmo
kaip Kalantos auka.



Romas Kalanta gimė 1953 m. vasario 22 d. 
Alytuje, darbininkų

šeimoje, kurioje, be jo, augo dar trys sūnūs.
1963 m. šeimai persikėlus

į Kauną, mokėsi 18-ojoje vidurinėje mokykloje.

Trumpai apie Romą Kalantą

Namas Panerių g. 34, kuriame 
gyveno Kauno Veršvų gimnazija

(buvusi 18- oji vidurinė mokykla)



Trumpai apie Romą Kalantą
Buvo savarankiškas,

apsiskaitęs, domėjosi literatūra, pats rašė, mėgo piešti.

Neišlaikęs kelių abitūros egzaminų vaikinas 1971 m. 
perėjo į vakarinę mokyklą ir tuo pačiu metu 

darbavosi Vilijampolės
veikusiame „Aido“ fabrike, gaminusiame vaikiškus

baldus, vežimėlius, įvairus muzikos
Instrumentus.



Manoma,
kad priklausė hipiams, nes mėgdžiojo jų elgesį, išvaizdą,

augino ilgus
plaukus.

Trumpai apie Romą Kalantą



„Trūko tik nedidelio degtuko, 
kuris visus pažadintų“

1972 metų gegužės 14 dieną devyniolikmetis Romas 
Kalanta pasidegė Laisvės alėjos skvere priešais Kauno 

muzikinį teatrą. R. Kalanta paliko raštelį, kuriame 
parašyta:









Atminimo
įamžinimas

2000 m. liepos 4 d. R. Kalantai (po 
mirties) skirtas Vyčio kryžiaus 1-ojo

laipsnio ordinas Žinomam kauniečiui 
atminti Petrašiūnuose yra jo 

vardo gatvė 



Atminimo 
įamžinimas

Paminklinis akmuo Panerių g. 
34-to namo sodelyje

R. Kalantos kapas Romainių 
kapinėse

2002 m. R. Kalantos žūties vietoje 
atidengtas paminklas „Aukos 

laukas“ ir įrašas grindinyje



Atminimo
įamžinimas

R. Kalantai atminti skirtas 
plakatas

R. Kalantos atminimui skirtas XX a. 
8-ajame

dešimtmetyje išleistas fotoatvirukas.

2014 m. R. Kalantos 
atminimui išleidžiamas 

paauksuotas medalis

Paminklas R. Kalantai 
JAV



Romo Kalantos 50 –jų 
mirties metinių 

paminėjimas



Prezidentas Gitanas Nausėda pagerbė Romo 
Kalantos atminimą



Žūties vietoje gėlių padėjo Kauno miesto meras
Visvaldas Matijošaitis







Spektaklis „Kauno pavasaris‘72” Nacionaliniame 
Kauno dramos teatre









Kauno centriniame pašte 
paroda „1972. Pramušti 

sieną“.
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Romas Kalanta –
pilietinio 

pasipriešinimo 
simbolis

Darbą atliko 8b kl. 
mokinės: Ainė, Marta, 

Gabija



Ačiū už Jūsų
dėmesį


