TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2020 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO TAUTINIŲ MAŽUMŲ
KULTŪROS IR INTEGRACIJOS CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIAM
FINANSAVIMUI
2020 m. sausio 31 d. Nr. ĮV-16
Vilnius
Vadovaudamasi Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų
dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Tautinių mažumų
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu
Nr. ĮV- 45 „Dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo
iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 39 punktu ir atsižvelgdama į Tautinių
mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų vertinimo komisijos rekomendacijas
(2020 m. sausio 29 d. posėdžio protokolas Nr. TMCPR - 2):
1. S k i r i u 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas (169 000 eurų)
iš Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programos (01.01.)
priemonės (01.01.01) gerinti tautinių mažumų bendruomenėms skirtų kultūros paslaugų teikimą,
stiprinant tautinių mažumų kultūros centrų veiklą regionuose, tautinių mažumų kultūros ir
integracijos centrų veiklos projektams, nurodytiems šio įsakymo priede Nr. 1.
2. S k i r i u 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas (55 000 eurų)
iš Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programos (01.01.)
priemonės (01.01.04) įgyvendinti romų sociokultūrinę integraciją skatinančias iniciatyvas, tautinių
mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams, nurodytiems šio įsakymo priede Nr. 2.
3. Į p a r e i g o j u:
3.1. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiąjį specialistą Sigitą Šliažą
parengti sutartis ir detalias išlaidų sąmatas su šio įsakymo prieduose nurodytais projektų vykdytojais
ir pateikti jas pasirašyti.
3.2. Finansininkę Astą Giedrikienę vykdyti juridinių asmenų, nurodytų šio įsakymo
prieduose, finansavimą pagal pateiktas sutartis ir prie jų pridėtas detalias išlaidų sąmatas.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo
paskelbimo dienos.

Direktorė

Vida Montvydaitė

Tautinių mažumų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2020 m. sausio 31 d.. įsakymo Nr. ĮV-16
Priedas Nr. 1

TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪROS IR INTEGRACIJOS CENTRŲ VEIKLOS
PROJEKTŲ, DALINAI FINANSUOJAMŲ IŠ 2020 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ,
SĄRAŠAS
Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

Klaipėdos miesto
savivaldybės tautinių kultūrų
centras
Klaipėdos miesto
savivaldybės tautinių kultūrų
centras
Švenčionėlių miesto kultūros
centras
Švenčionių miesto kultūros
centras

„Lietuvių kalbos kursai kitataučiams“

3000

Tautinių kultūrų festivalis „Tautinių kultūrų
diena 2020“ ir paroda „Mus vienija kultūra
ir laisvė“
Renginių ciklas „Bendra tautų kalba“

6000

„Tautinių mažumų tapatybės išsaugojimo ir
kultūros puoselėjimas pietryčių Lietuvoje
„Kultūrų įvairovė“
Lietuvos tautinių bendrijų festivalis
„Kultūrų sodas 2020“
„Tautinių bendrijų veiklos stiprinimas ir
jaunimo įtraukimas Kaune“
„Tautinių mažumų kultūrinės savasties
išsaugojimas ir tarpkultūrinio dialogo
plėtojimas Kaune“
„Lietuvos tautinių mažumų nuolatinio
tradicinės kultūros mokymo vaikams ir
jaunimui proceso, XI respublikinio vaikų ir
jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursofestivalio „Tradicijų paveldėtojai“
organizavimas, tautinių mažumų folkloro
kolektyvų konsultavimas ir atestacija“
„Folkloro ekspedicijų, seminarų tautinių
mažumų folkloro mokytojams
organizavimas, tautinių mažumų folkloro
kolektyvų, reprezentuojančių tradicinę
kultūrą koncertinių programų pristatymas
Lietuvoje ir užsienyje, informacijos apie
Lietuvos tautinių mažumų tradicinę kultūrą
viešinimas visuomenės informavimo
priemonėse“
„XV tarptautinio folkloro festivalio
„Pokrovskije kolokola“ organizavimas ir
tautinių mažumų tradicinės kultūros
įamžinimas Lietuvos kompozitorių „World
music“ krypties kūriniuose“

3000

2.

3.
4.

5.
6.
7.

VšĮ Kauno įvairių tautų
kultūrų centras
VšĮ Kauno įvairių tautų
kultūrų centras
VšĮ Kauno įvairių tautų
kultūrų centras

8.

VšĮ Lietuvos tautinių
mažumų folkloro ir
etnografijos centras

9.

VšĮ Lietuvos tautinių
mažumų folkloro ir
etnografijos centras

10.

VšĮ Lietuvos tautinių
mažumų folkloro ir
etnografijos centras

Suma eurais

3000

4000
19000
22000

15000

3000

16000

11.

VšĮ Lietuvos tautinių
mažumų folkloro ir
etnografijos centras

12.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

13.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

„XX vaikų ir jaunimo etninės kultūros
vasaros mokyklos „Tradicija“ ir X
tarptautinės vaikų ir jaunimo folkloro
asamblėjos organizavimas“
„Lietuvos tautinių bendrijų tapatumo
išsaugojimas ir kultūros puoselėjimas“
„Tautinių bendrijų namų kultūrinė
švietėjiška veikla, plėtojant visuomenėje
tarpkultūrinį dialogą“
Iš viso:

_____________________________

15000

30000
30000

169000

Tautinių mažumų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-16
Priedas Nr. 2

TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪROS IR INTEGRACIJOS CENTRŲ VEIKLOS
PROJEKTŲ, DALINAI FINANSUOJAMŲ IŠ 2020 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ,
SĄRAŠAS
Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

VšĮ Romų visuomenės
centras

2.

VšĮ Romų visuomenės
centras

„Romų vaikų ir paauglių integracijos į
Lietuvos visuomenę skatinimas, naujų
priemonių taikymas“
„Romų tapatybės išsaugojimas ir kultūros
puoselėjimas“
Iš viso:

_____________________________

Suma eurais
30000

25000
55000

