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 Įvertinę Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. Siekiant teisinio aiškumo siūlome Nutarimo projekto antraštėje vietoje žodžio „jos“ 

vartoti pilną Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos pavadinimą. 

2. Siūlytina teikime pagrįsti 800 bazinių socialinių išmokų dydžio Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus premijos (toliau –Premija) pasirinkimą.  

3. Nutarimo projekto 2 punkte siūlytina atsisakyti perteklinių žodžių „(toliau – 

Nuostatai)“, nes šis trumpinys toliau nevartojamas. 

4. Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimo projektu tvirtinamuose Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus premijos nuostatuose  (toliau – Nuostatai) nenustatomi specialieji dokumentų 

pateikimo reikalavimai, Nuostatų 1 punkte ir II skyriaus pavadinime atsisakytina žodžio 

„bendrieji“. 

5. Siūlytina sujungti Nuostatų 2 ir 3 punktus ir atsisakyti Lietuvos Respublikos 

etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 str. 10 d. nuostatų 

dubliavimo. 

6. Siūlytina suderinti tarpusavyje Nuostatų 4 p. paskutinį sakinį su 7 p. nuostata, 

remiantis kuria Premija turėtų būti išmokama lapkričio 23 d. Be to, visas nuostatas, skirtas 

Premijos skyrimo tvarkai (Nuostatų 4 p. paskutinis sakinys, 6-7 p. ) kelti į V skyrių 

„Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimas“ (šioje antraštėje vartotinas trumpinys, 

įvestas Nuostatų 1 p.). Taip pat atsisakytina 4 p. pirmo sakinio nuostatos „800 bazinių socialinių 

išmokų dydžio“, kaip dubliuojančios Nutarimo projekto 1 p.  

7. Nuostatų 5 punkte nurodytina, kieno sudaroma komisija skiria Premiją. 

8. Atsižvelgiant į tai, kad  Įstatymo 8 str. 10 d. nenustato ribojimų, kas gali siūlyti 

kandidatus Premijai gauti, bei siekiant lygiateisiškumo principo užtikrinimo, siūlytina tikslinti 

Nuostatų 8 p. 

9. Nuostatų 9 p. nurodytini būdai, kuriais pareiškėjai gali pateikti dokumentus 

komisijai. 

10. Atsižvelgiant į Nuostatų 19.2 p. siūlytina 9.1 p. papildyti veiklos ir darbų vertinimu 

aktualumo aspektu, o remiantis Įstatymo 8 str. 10 d.  – mokslinės vertės įvertinimu. Atitinkamai 

ir 9.2 p. atsisakytina „gyvenimo ir“, o po žodžio „kūrybinės“ įrašytina „ir mokslinės“ 

(atitinkamai pildytinas ir 19.2 p.).   

11. Atsižvelgiant į 9.3 p., siūlytina Nuostatų 10 p. papildyti bendrą veiklą vykdžiusios 

asmenų grupės bendrų darbų, už kuriuos siūloma skirti Premiją, sąrašu.  

12. III skyriuje siūlytina nustatyti kaip skiriamas (renkamas) komisijos pirmininkas. 

13. Siūlytina atkleisti 12 p. vartojamos sąvokos „valstybės ir savivaldybių institucijos, 

veikiančios etninės kultūros srityje“ turinį ir atitinkamai šį punktą patikslinti. Atkreiptinas 



dėmesys, kad Įstatymo 5 straipsnyje nurodomos etninės kultūros valstybinę globą užtikrinančios 

institucijos, kurių tarpe yra ir Seimas bei Vyriausybė.  

14. Nuostatų 15 p. paskutinio sakinio siūlytina atsisakyti kaip perteklinio, atsižvelgiant 

į 11 p. nuostatą. Papildomai šiame punkte siūlytina nurodyti, kada baigiasi naujai paskirto nario 

kadencija, o  šio punkto pirmame sakinyje -  po žodžio „instituciją“ įrašyti „ar organizaciją“ (žr. 

12 p.).  

15. Nuostatų 17 p. pildytinas nurodant, kad komisijos uždavinys yra vertinti ne pačius 

asmenis ar bendrą veiklą vykdžiusią asmenų grupę (jos įtaką), bet jų veiklą ir darbus. Be to, 

komisijos veiklos uždavinys turėtų būti aiškiai susietas su Įstatymo 8 str. 10 dalyje nurodyta 

asmenų ar bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupės vertinimo apimti.  

16. Siūlytina sujungti 18.1 ir 18.2 p., atsisakant perteklinės nuostatos 

„pasižymėjusiems reikšmingiausiais etnokultūriniais darbais ir veikla“ (žr. 6 p.). Be to, 

atsisakytina ir žodžio „kandidatams“, nes per metus gali būti skiriama tik viena Premija. 

17.  Nuostatų 19.1 p. po žodžio „darbų“ įrašytina „ir veiklos“, o 19.3 p. vietoje 

„pilietiškumo ugdymo“ įrašytinas Įstatymo 8 str. 10 dalyje nurodytas „etnokultūrinis ugdymas“. 

18. Nuostatų 20 p. atsisakytina savaime suprantamos ir perteklinės nuostatos „ir 

tinkamai atlikti komisijos nario pareigas“. 

19. Nuostatų 21 p. vietoje „etnokultūrinę ir kūrybinę veiklą“, remiantis Įstatymo 8 str. 

10 dalimi, siūlytina įrašyti „veiklą ir darbus“ (atitinkamai tikslintinas ir 23 p.). 

20. Atsižvelgiant į 24 p., siūlytina papildyti ir 23 p. nurodant, kad kandidatai iš sąrašo 

atrenkami slaptu visų komisijos narių balsavimu. 

21. Nuostatų 26 p. derintinas su 17 ir 19 punktais, nurodant, kad Premija gali būti 

nepaskirta, jei nei vieno pristatyto kandidato veikla ir darbai neatitinka Nuostatų 17 ir 19 p. 

nurodytų kriterijų. 

22. Atkreiptinas dėmesys, kad remiantis Įstatymo 8 str. 10 dalimi Nuostatai turi būti 

suderinti su Etninės kultūros globos taryba, tačiau teikime pateikta informacija ir pridėta 

Derinimo pažyma atskleidžia išlikusias nesuderintas nuostatas. 
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