LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MARIJOS
GIMBUTIENĖS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANO PATVIRTINIMO“
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Nr.NV-2575
Vilnius

Įvertinę Projekto atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir
pasiūlymus:
1. Atsižvelgdami į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (toliau –
Rekomendacijos), 18.1 papunktį, siūlome tikslinti Projekto preambulę ir nurodyti konkrečią
Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIII-2594 „Dėl 2021 metų
paskelbimo Marijos Gimbutienės metais“ (toliau – Seimo nutarimas) nuostatą (t. y., 2 straipsnio
1 punktas).
2. Siekiant nuoseklios teisėkūros praktikos formavimo, Projekto 1 punkte po žodžio
„Patvirtinti“ siūlome įrašyti žodį „pridedamą“.
3. Kadangi Projekto 3 punkte turi būti nurodomi Vyriausybei nepavaldūs subjektai,
kuriems siūloma dalyvauti įgyvendinant Marijos Gimbutienės metų minėjimo 2021 metais planą
(toliau – Planas), iš Projekto 3 punkto siūlome išbraukti Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriatą, nes šios biudžetinės įstaigos savininkė yra valstybė, o savininko teises ir
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, kuri vykdo Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme jos, kaip savininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos kompetencijai priskirtas funkcijas.
4. Atkreiptinas dėmesys, kad Plano antrame stulpelyje nurodomas „veiklos (projekto)
pavadinimas“, tačiau Plano skyrių pavadinimuose išskiriamos tik veiklos. Atsižvelgiant į tai,
siūlome Planą koreguoti nuoseklumo aspektu.
5. Siūlome tikslinti Plano 1 punktą, išdėstant „Sukurti ir 2021 metais per kanalus „LRT
Televizija“ ir „LRT Plius“ transliuoti Marijos Gimbutienės metų vaizdo užsklandą“.
6. Atsižvelgdami į Rekomendacijų 6.1 papunktį, Plane siūlome tikslinti institucijų,
nurodytų kaip atsakingi vykdytojai, pavadinimus pirmą kartą minint su žodžiais „Lietuvos
Respublikos“ (t. y. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija), toliau atitinkamai pavadinimus
rašyti be minėtų žodžių arba įvesti trumpinius.
7. Įvertinus tai, kad lieka neaiškus Plano 2, 4, 13, 14 ir 15 punktuose nurodytų veiklų
turinys, nes neaišku, kokiu būdu šiuose punktuose nurodytos veiklos turėtų būti įgyvendinamos
(pavyzdžiui, parengti pranešimus žiniasklaidai; viešinti; organizuoti seminarų ciklą ir
konferenciją; organizuoti jaunųjų žygeivių baltišką gyvosios istorijos stovyklą; organizuoti
tarptautinę 11-ąją prof. Jono Puzino mokslinę konferenciją ar pan.), siūlome atitinkamai tikslinti
minėtus Plano punktus.
8. Redakcine prasme siūlome tikslinti Plano 3 punktą, išdėstant „Įgyvendinti
socialiniuose tinkluose informacinę kampaniją, skirtą supažindinti su Marijos Gimbutienės
moksliniais pasiekimais“.
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9. Atsižvelgdami į Seimo nutarimo 2 straipsnio 2 punktą, kuriame Vyriausybei
pasiūlyta 2021 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Marijos
Gimbutienės metų programai įgyvendinti, siūlome Projekto lydimojoje medžiagoje nurodyti kaip
ši nuostata įgyvendinta. Be to, pastebėtina, kad planuojant bendruosius asignavimus, lėšų
poreikius, su Plane siūlomomis veiklomis (projektais) susijusios išlaidos ir jų finansavimas turėtų
būti bent preliminariai paskaičiuoti ir nurodyti Projekto lydimojoje medžiagoje.
10. Atkreiptinas dėmesys, kad su Projektu teikiamame teikime Vyriausybei nurodyta,
kad „savivaldybėms siūloma dalyvauti įgyvendinant Nutarimo projektą ir skirti savivaldybių
biudžetų lėšų Nutarimo projektui įgyvendinti“, tačiau Projekto nuostatos to nesuponuoja.
Vertinant tai, siūlome rengėjams apsispręsti ir atitinkamai tikslinti arba Projektą, arba teikimą
Vyriausybei. Nusprendus Nutarimo Projektą papildyti siūlymu savivaldybėms dalyvauti
įgyvendinant Planą ir skirti lėšų jam įgyvendinti, siūlytina įvardinti konkrečias savivaldybes,
kurioms siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą ir kurios būtų konkrečių priemonių atsakingomis
vykdytojomis bei suderinti projektą su šiomis savivaldybėmis.
11. Lieka neaišku, ar Projektas yra suderintas su Lietuvos istorijos institutu (projekto
teikime apie tai nėra informacijos bei derinimo raštų), kuriam siūloma dalyvauti įgyvendinant
Planą ir kuris nurodytas kaip Plano 6 punkto priemonės atsakingas vykdytojas.
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