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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SŪDUVOS METŲ
MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės 2021 m. lapkričio 29 d. pažymoje
Nr. NV-3050 pateiktą išvadą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
2021 m. lapkričio 29 d. išvadą Nr. NV-3046 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Sūduvos metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“ projekto (toliau – Nutarimo projektas),
teikia patikslintą Nutarimo projektą.
Atsakydami į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas informuojame, kad
Plano veiklos pirmuoju vykdytoju nurodoma ta įstaiga, kuri inicijuoja tą veiklą ir ją įgyvendina.
Vyriausybei ir savivaldybei neatskaitingi juridiniai asmenys patvirtino savo įsipareigojimus Plano
derinimo metu. Plano veiklai Nr. 3 („Suorganizuoti Sūduvos dienos minėjimą, skirtą Sūduvos
metams pradėti ir paminėti“) įgyvendinti finansavimą numato skirti Marijampolės savivaldybė,
privatūs rėmėjai, Marijampoliečių bendrijos nariai, mokėdami nario mokestį. Veiklai Nr. 26
(„Suorganizuoti Sūduvos (ir Žemaitijos) susigrąžinimo į Lietuvos valstybę minėjimą Melno taikos
sutarties 600-mečio proga, skirtą Sūduvos metams paminėti“) įgyvendinti finansavimą numato
skirti Marijampolės savivaldybė, privatūs rėmėjai, Marijampoliečių bendrijos nariai, mokėdami
nario mokestį, Marijampolės kultūros centras suteiks patalpas. Veiklai Nr. 25 („Suorganizuoti XIX
tarptautinę tradicinių šokių vasaros stovyklą, skirtą Sūduvos metams paminėti“) įgyvendinti
finansavimą numato skirti Sūduvos regiono savivaldybės, privatūs rėmėjai, Lietuvių etninės
kultūros draugijos nariai, mokėdami nario mokestį, taip pat bus teikiama paraiška dėl finansavimo
Lietuvos kultūros tarybai. Turizmo ir verslo informacijos centrai (veiklų Nr. 35, 39) ir viešoji
įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (veiklų Nr. 34, 36, 37) savo vykdomas veiklas
finansuos savo lėšomis.
Kultūros ministerija planuoja skirti valstybės biudžeto lėšų šių veiklų įgyvendinimui:
„Sukurti Sūduvos metams skirtą vaizdo klipą“, „Suorganizuoti konferenciją „Sūduvių tapatybės
ženklai XXI amžiuje: kalba, kultūra, savimonė“, skirtą Sūduvos metams paminėti“, „Suorganizuoti
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regioninį folkloro kolektyvų festivalį „Tėvelio dvarely“, skirtą Sūduvos metams paminėti“,
„Suorganizuoti Sūduvos regiono savivaldybių bendrą renginį – muzikinę misteriją „Sūduvių
pėdsakais“, skirtą Sūduvos metams paminėti“, „Suorganizuoti „Duonos ir ugnies“ festivalį, skirtą
Sūduvos metams paminėti“, „Parengti ir išleisti knygos „Esam zanavykai“ pakartotinį, papildytą,
Sūduvos metams dedikuotą leidimą“.

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.
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