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Skubos tvarka įvertinę Nutarimo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, teikiame šias
pastabas ir pasiūlymus:
1. Siūlytina įvertinti, ar atsižvelgiant į tai, kad Nutarimo projekto 1 punkte nurodytas
Sūduvos metų minėjimo 2022 metais planas (toliau – Planas) būtų tvirtinamas Vyriausybės bei
siekiant užtikrinti Vyriausybei galimybę kontroliuoti Plano įgyvendinimą, Plano priemonių
pirmaisiais atsakingais vykdytojais nebūtų tikslinga nurodyti Vyriausybei atskaitingus subjektus.
Įvertinant tai, kad Vyriausybei neatskaitingiems subjektams Nutarimo projekto 3 punktu tik būtų
siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą (savivaldybėms ir skirti savivaldybių biudžeto lėšų), liktų
rizika dėl galimo kai kurių Plane nurodytų priemonių neįgyvendinimo.
2. Pažymėtina, kad Plane nurodant kelis konkrečios priemonės vykdytojus, lieka neaišku,
kokiomis dalimis iš šiems vykdytojams skirtų valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto
asignavimų būtų finansuojamas atitinkamos priemonės vykdymas, ypač tais atvejais, kai tarp
konkrečios priemonės vykdytojų nurodytas Vyriausybei ir savivaldybei neatskaitingas juridinis
asmuo, pvz., asociacija, žr. Plano 3, 26 punktus.
3. Nutarimo projekto teikime nenurodyta, todėl turėtų būti pagrįsta, kokiu būdu Plane
nurodytų konkrečių priemonių vykdytojais atrinktos atitinkamos viešosios įstaigos, asociacijos ir
kokiomis lėšomis būtų finansuojamos tik jų įgyvendinamos Plane nurodytos veiklos, pvz, žr. Plano
25, 34–37, 39 ir 43 punktus.
4. Siekiat teisinio aiškumo ir apibrėžtumo, siūlytina įvertinti galimybę Plane nurodytoms
vienkartinio pobūdžio veikloms, nurodyti konkretų ketvirtį, kada atitinkama veikla turėtų būti
įgyvendinta, nenurodant visų arba kelių 2022 metų ketvirčių.
5. Nutarimo projekto teikime nurodyta, 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,
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Marijampolės meno mokykla, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, viešąja įstaiga Vilkaviškio
turizmo ir verslo informacijos centru, Zanavykų muziejumi Nutarimo projektas suderintas darbo
tvarka. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo
17 straipsnio 4 dalimi, teisės akto projektas išvadoms gauti turėtų būti teikiamas paskelbiant jį
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, taip pat ir išvados
dėl teisės aktų projektų turėtų būti teikiamos paskelbiant jas šioje informacinėje sistemoje.
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