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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO
,,DĖL SŪDUVOS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

Rengėjas
Pasirenkama Kultūros ministerija
☐ Taip
☒ Ne
Priėmimo
terminas
(Data iš
kalendoriaus)

Svarstyta
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

Siūloma
Svarstyti
Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. XIV-313 „Dėl 2022 metų
paskelbimo Sūduvos metais”. Teikiamu nutarimo projektu siekiama:
 deramai paminėti Sūduvos krašto prijungimo prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 600 metų sukaktį;
 išsamiai bei kokybiškai atskleisti Sūduvos krašto reikšmę Lietuvos valstybės tapsmo procese, jo įtaka lietuvių
kalbos ir kultūros formavimosi istorijoje.
Planuojama surengti (iš viso numatyta įgyvendinti 46 veiklas ir projektus):
Kultūrinius, edukacinius ir pažintinius renginius:
Suorganizuoti konferenciją „Sudūvių tapatybės ženklai XXI amžiuje: kalba, kultūra, savimonė“, skirtą Sūduvos
metams paminėti; parengti du seminarus Sūduvos muzikinės ir choreografinės tradicijos atkūrimo ir interpretacijų
klausimais kultūros darbuotojams ir pedagogams; parengti parodą „Sūduva archyvuose“, skirtą Sūduvos metams
paminėti; suorganizuoti mokslinę konferenciją Zanavykų muziejuje, skirtą Sūduvos regiono istorijai ir kultūrai;
suorganizuoti turistinį dviračių žygį „Dviem ratais po Sūduvos, Dzūkijos kraštą“, skirtą Sūduvos metams paminėti;
parengti ir paskelbti Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainėje virtualių pamokų ciklą, pristatantį
Sūduvos liaudies meno tradicijas; suorganizuoti ekskursijų ciklą ,,Pasienio Sūduva“ Kudirkos Naumiestyje, Sudarge,
Kybartuose, Vištytyje, skirtą Sūduvos metams paminėti; įgyvendinti etnokultūrinio projekto „Lietuvos kulinarijos ir
etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ veiklas, skirtas Sūduvos metams paminėti.
Leidybos, ženklinimo ir viešinimo darbus: parengti ir išleisti serijos „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“
kompaktines plokšteles, skirtas Sūduvos metams paminėti: „Šakių krašto tradiciniai muzikantai“, „Vilkaviškio krašto
tradiciniai muzikantai“, „Prienų krašto tradiciniai muzikantai“, „Kazlų Rūdos krašto tradiciniai muzikantai“,
„Skriaudžių kanklės“; sukurti Sūduvos metų ženklą (logotipą); sukurti Sūduvos metams skirtą vaizdo klipą; LRT radijo
ir televizijos naujienų programose, portale LRT.lt skleisti informaciją apie Sūduvos metų minėjimui skirtus renginius;
Portale LRT.lt sukurti specialias žymas, kurios nuves į visas su Sūduvos metais susijusias publikacijas, televizijos ir
radijo programas; išleisti proginę 2 eurų monetą, skirtą Suvalkijai (Sūduvai) iš serijos „Lietuvos etnografiniai
regionai“.
Planas bus įgyvendinamas pagal valstybės finansines galimybes iš valstybės biudžete Kultūros ministerijai,
institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Kalvarijos savivaldybei, Kauno
rajono savivaldybei, Kazlų Rūdos savivaldybei, Marijampolės savivaldybei, Prienų rajono savivaldybei, Šakių rajono
savivaldybei, Vilkaviškio rajono savivaldybei siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų
Planui įgyvendinti.
Be pastabų Nutarimo projektas suderintas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos
centriniu valstybės archyvu, Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, viešąja įstaiga
„Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialu, Lietuvių etninės
kultūros draugija, Kalvarijos savivaldybės administracija, Kalvarijos savivaldybės kultūros centru, Kauno rajono
Ramučių kultūros centru, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centru,
Kybartų kultūros centru ir kitomis Plano veiklų įgyvendinime dalyvaujančiomis institucijomis. Atkreiptinas dėmesys,
kad su visa eile institucijų Nutarimo projektas suderintas darbo tvarka.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Atsižvelgiant į tai, kad iš planuojamų 46 veiklų ir projektų daugiau kaip pusės jų atsakingais vykdytojais nurodyti
Vyriausybei neatskaitingi subjektai, gali kilti rizika dėl galimo kai kurių Plane nurodytų priemonių neįgyvendinimo.

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA
Siūlytina įvertinti ir atrinkti tas Plano veiklas, kurios ryškiausiai atskleidžia Sūduvos įtaką lietuvių kalbos, kultūros bei
tapatybės formavimosi ir stiprinimo procesui, knygnešystei, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui
1918 metais; pagerbia ir įprasmina Sūduvos krašto reikšmę Lietuvos valstybės formavimosi istorijoje.
Tikslintini Plano skilčių antraščių pavadinimai išdėstant juos taip: Veiklos(projekto) pavadinimas; Įvykdymo terminas.
Teikiamas Nutarimo projektas tikslintinas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas, pateiktas išvadoje
Nr. NV-3046.
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

Pasirenkama
☐ Esminės
☒ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra
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