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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SŪDUVOS METŲ
MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Sūduvos metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės
13 d. nutarimą Nr. XIV-313 „Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais“ ir vykdant Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą 2021 m. birželio 11 d. rezoliucija Nr. S-1892.
Teikiamu Nutarimo projektu siūloma patvirtinti Sūduvos metų minėjimo 2022 metais planą
(toliau – Planas), kurį parengė Kultūros ministerija, išanalizavusi gautus pasiūlymus iš suinteresuotų
institucijų ir organizacijų.
Priėmus siūlomą Nutarimo projektą ir įgyvendinus jame numatytas veiklas, bus deramai
paminėta Sūduvos krašto prijungimo prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 600 metų sukaktis ir
išsamiai bei kokybiškai atskleista Sūduvos krašto reikšmė Lietuvos valstybės tapsmo procese, jo įtaka
lietuvių kalbos ir kultūros formavimosi istorijoje.
Planui nėra numatytas finansavimas pagal atskirą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
eilutę. Planas bus įgyvendinamas pagal valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų
asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Savivaldybėms siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti
savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.
Neigiamų pasekmių dėl Nutarimo projekto nenumatoma.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus,
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Šiuo Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Priėmus Nutarimo projektą, kitų teisės aktų keisti nereikės.
Nutarimo projekte naujos sąvokos neįvedamos, todėl jis nevertintinas Lietuvos Respublikos
terminų banko įstatymo nustatyta tvarka.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų
informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje, taip pat 2021 m. lapkričio 16 d. raštu
Nr. S2-3317 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Sūduvos metų minėjimo 2022
metais plano patvirtinimo“ projekto derinimo“ išsiųstas derinti kitoms institucijoms ir įstaigoms.
Be pastabų Nutarimo projektas suderintas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija, Kalvarijos savivaldybės administracija, Kalvarijos savivaldybės kultūros centru, Kauno
rajono Ramučių kultūros centru, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialu, Kazlų
Rūdos savivaldybės administracija, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centru, Kybartų kultūros
centru, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos centriniu valstybės
archyvu, Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, viešąja įstaiga
„Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Marijampolės krašto ir

Prezidento Kazio Griniaus muziejumi, Marijampolės kultūros centru, Marijampolės meno mokykla,
viešąja įstaiga Marijampolės turizmo ir verslo informaciniu centru „SMART Marijampolė“,
Marijampoliečių bendrija, Prienų krašto muziejumi, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Šešupės
euroregiono turizmo informacijos centru, Vilkaviškio kultūros centru, viešąja įstaiga Vilkaviškio
turizmo ir verslo informacijos centru, Zanavykų muziejumi.
Atsižvelgus į Etninės kultūros globos tarybos, Kauno rajono savivaldybės administracijos,
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro,
Lietuvos banko, Marijampolės savivaldybės administracijos, Prienų rajono savivaldybės
administracijos, Šakių rajono savivaldybės administracijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus pastabas, Plane
padaryti pakeitimai. Planas papildytas šiomis priemonėmis: „Surengti Lietuvos Respublikos Seime
baigiamąjį Sūduvos metų renginį, kartu pažymint Jono Basanavičiaus premijos 30-metį (rezultatų
apibendrinimas, paroda ir koncertas)“ (I skyrius, 30 eilutė, vykdytojas – Etninės kultūros globos
taryba), „Sukurti Sūduvos metų ženklą (logotipą)“ (II skyrius, 32 eilutė, vykdytojas – Etninės kultūros
globos taryba), „Sukurti Sūduvos metams skirtą vaizdo klipą“ (II skyrius, 33 eilutė, vykdytojas –
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija), „Suorganizuoti pažintinius turus Sūduvos regione
žiniasklaidos atstovams ir kultūrinio turizmo organizatoriams, siekiant viešinti informaciją apie
regiono kultūros paveldo objektus“ (II skyrius, 35 eilutė, vykdytojas – Kazlų Rūdos turizmo ir verslo
informacijos centras), „Parengti ir viešinti maršrutą „Kelionė per Sūduvą“, pristatantį visų apskrities
savivaldybių turistinį potencialą, skirtą dvylikai vasaros savaitgalių“ “ (II skyrius, 39 eilutė,
vykdytojai – Viešoji įstaiga Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART
Marijampolė“, Viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, Šešupės
euroregiono turizmo informacijos centras).
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasiūlyta priemonė „Sūduvos mėgėjų teatrų
festivalis „Atžalynas“. Nuo 1997 metų gyvuojanti tradicija Ožkabaliuose, suburianti ne tik gausų būrį
klojimo teatro mėgėjų, bet ir tautodailininkų, muzikantų bei profesionalių aktorių“ nebuvo įtraukta į
Planą, nes šis renginys yra tęstinis ir nėra skirtas Sūduvos metams paminėti.
Pažymime, kad su Kauno rajono Ramučių kultūros centru, Kazlų Rūdos savivaldybės
administracija, Šakių rajono savivaldybės administracija, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centru,
Kybartų kultūros centru, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio
Griniaus muziejumi, Marijampolės kultūros centru, Marijampolės meno mokykla, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centru, viešąja įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru, Zanavykų
muziejumi Nutarimo projektas suderintas darbine tvarka.
Teikiamą Nutarimo projektą parengė Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos
grupės (vadovė Iveta Ieva Gedvilaitė Puodžiūnienė, tel. +370 608 45 641, el. p.
iveta.puodziuniene@lrkm.lt) vyriausioji specialistė Saulė Milerienė, tel. +370 609 42 398, el. p.
saule.mileriene@lrkm.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Sūduvos metų minėjimo 2022 metais
plano patvirtinimo“ projektas, 1 lapas;
2. Sūduvos metų minėjimo 2022 metais planas, 6 lapai;
3. Institucijų derinimo raštų kopijos, 26 lapai.
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