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2019 m.
Vilnius

I SKYRIUS
MISIJA:
Dalyvauti formuojant ir įgyvendinti tautinių mažumų politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos
gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo
saugojimą, taip pat sudarančią sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir
kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI:
1. Kurti darnią pilietinę visuomenę, integruojant tautinių bendruomenių paveldą bei plėtojant
kultūrinę įvairovę (vykdant LRV programos įgyvendinimo plano 2.1.4 darbą bei prisidedant prie
kultūros ministro valdymo srities 3 veiklos prioriteto įgyvendinimo)
2. Stiprinti pilietiškai atsakingą ir nediskriminuojantį visuomenės informavimą tautinių mažumų
klausimais (vykdant LRV programos įgyvendinimo plano 5.3.2. darbą bei prisidedant prie
kultūros ministro valdymo srities 4 veiklos prioriteto įgyvendinimo)
3. Stiprinti Lietuvos lenkų bendruomenės įsitraukimą į pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija
formavimą (vykdant LRV programos įgyvendinimo plano 5.5.8 darbą)

III SKYRIUS
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA:
1 grafikas. 2019–2021 m. planuojamas strateginis tikslas ir jam įgyvendinti numatoma programa
1 strateginis tikslas
SIEKTI TAUTINIŲ SANTYKIŲ DARNOS

01-01 programa
Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę,
išsaugant jų tapatybę
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1 lentelė. 2019–2021 m. asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
2019-ųjų metų
asignavimai
iš jų
Eil.
Nr.

Programos kodas
ir pavadinimas

1.

01-01 Tautinių
mažumų integracija į
Lietuvos visuomenę,
išsaugant jų tapatybę
Iš viso

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms

išlaidoms

iš viso

iš jų
turtui
darbo
iš viso užmokes įsigyti
čiui
1008,0
1008,0
272,0
0,0

1008,0

1008,0

Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai
iš viso

272,0

0,0

išlaidoms

iš viso

iš jų
iš jų
turtui iš viso
turtui
darbo
darbo
įsigyti
iš viso užmokes
iš viso užmokes įsigyti
čiui
čiui
1011,0
1011,0
275,0
0,0
1014,0
1014,0
278,0
0,0

1011,0

1011,0

275,0

0,0

1014,0

2 grafikas. 2019–2021 m. asignavimų pasiskirstymas pagal programas
01-01 programa Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę,
išsaugant jų tapatybę (tūkst. eurų)
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Numatomi 2021 m. asignavimai

1014,0

278,0

0,0

1 strateginis tikslas: siekti tautinių santykių darnos
Tautinių

mažumų

departamentas

prie

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės

(toliau

–

Departamentas), įgyvendindamas strateginį tikslą, siekia darnios Lietuvos visuomenės, visapusiškai
panaudodamas šalyje gyvenančių tautų kultūrinį potencialą valstybės pažangai.
2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, asmenys, priklausantys tautinėms
mažumoms, Lietuvoje sudaro apie 15,8 proc. visų šalies gyventojų. Daugiausia ne lietuvių tautybės
žmonių gyvena Rytų Lietuvos savivaldybėse, Vilniuje, Klaipėdoje, Visagine ir kitose vietovėse.
Plečiantis daugiakultūrinei aplinkai, valstybės tikslas yra sukurti darnią aplinką, kuri užtikrintų sklandų
tautinių mažumų integravimąsi į Lietuvos visuomenę ir leistų naudoti kultūrinį jų potencialą valstybės
pažangai. Būtina kurti pilietiniu, o ne etniniu pagrindu susijusią harmoningą Lietuvą. Siekiant šio tikslo,
Departamento veikla vystoma šiomis kryptimis: tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę,
tautinės tapatybės išsaugojimo bei tautinės tolerancijos, nediskriminavimo skatinimo. Pažymėtina, kad
visos trys veiklos kryptys yra nukreiptos tiek į tautines bendruomenes, tiek į didžiąją visuomenės dalį,
plėtojant supratimą, kad tautinių kultūrų įvairovė nepriklausomai pažangiai valstybei yra ne grėsmė, o
galimybė, sklandžios raidos potencialas.

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI:
3 grafikas. Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų, kurie jaučia palankų kitų Lietuvos piliečių
vertinimą, dalis*, proc.

* Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimas atliekamas kas trejus metus.
Departamentas savo veiklą pradėjo 2015 m. liepos 1 d.

2015 metų pradžioje Lietuvos Respublikos kultūros ministerija inicijavo Lietuvoje gyvenančių
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimą. Šio tyrimo metu išanalizuoti duomenys apie
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tautinių mažumų padėtį Lietuvoje ir, remiantis atlikta duomenų analize, nustatyta, kokiomis priemonėmis
valstybė gali gerinti Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų tapatumo išsaugojimą ir jų integraciją į
visuomenės gyvenimą. Tyrimo metu nustatyta, kad 23 procentai tautinių mažumų atstovų mano, kad

diskriminacijos dėl tautybės reiškinys Lietuvoje yra paplitęs; 62 procentai respondentų nurodė, kad
diskriminacija dėl tautybės yra gana reta ar itin reta; 77 procentai tautinėms mažumoms priklausančių
asmenų jaučia palankų kitų Lietuvos piliečių vertinimą ir nemano, kad diskriminacijos dėl tautybės
reiškinys Lietuvoje yra paplitęs.

1 STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA:
01-01 programa
Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę
Vykdydamas pavestą misiją, Departamentas analizuoja ir apibendrina teisės aktus
tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, teikia institucijoms siūlymus dėl tautinių
mažumų politikai įgyvendinti reikalingų teisės aktų, jų atitikties Europos Sąjungos teisei, šių
teisės aktų rengimo ir tobulinimo, analizuoja ir apibendrina informaciją apie tautinių mažumų
socialinę–politinę padėtį, tiria jų poreikius ir įgyvendina priemones, padedančias išsaugoti
tautinių mažumų tapatybę, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su asmenimis, priklausančiais
tautinėms mažumoms, Lietuvos tautinėmis bendrijomis, dalyvauja įgyvendinant neformaliojo
tautinių mažumų švietimo priemones, koordinuoja ir įgyvendina priemones, skatinančias
įvairių tautinių bendrijų tarpkultūrinį dialogą, kovą su tautine, rasine diskriminacija ir etnine
neapykanta, organizuoja valstybės politikos tautinių mažumų klausimais viešinimą.
Ypatinga svarba tautinės darnos kūrime atitenka Neformaliajam ugdymui, kurio
galimų veiklų įvairovė – paskaitos, diskusijos, seminarai, forumai, kūrybinės dirbtuvės,
mokymai, savanorystė, veiklų šešėliavimas, visuomeninės iniciatyvos, sociokultūrinės
instaliacijos, suteikia galimybę integracijos, kultūrų prieinamumo ir atvirumo, informacinio
raštingumo, atsparumo propagandai didinimo veiklas pritaikyti tikslinės auditorijos
išskirtinumui.
1 veiklos prioritetas: Kurti darnią pilietinę visuomenę, integruojant tautinių
bendruomenių paveldą bei plėtojant kultūrinę įvairovę.
Įgyvendinant šį prioritetą Departamentas 2019–2021 metais numato vykdyti tokias
veiklas:
-

organizuoti sociokultūrinės edukacijos renginius, skirtus tautinių bendruomenių
pilietiškumui ir bendruomeniškumui regionuose didinti;

-

parengti Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos
įgyvendinimo priemonių planą;
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-

organizuoti veiklas, skirtas tautinių mažumų vaikų ir jaunimo kūrybiškumo skatinimui
remti tautinių bendruomenių kultūrines ir kūrybines veiklas, jų sklaidą per tautinių
mažumų kultūros centrus regionuose.

-

Departamentas, gavęs Kultūros ministerijos pavedimą, planuoja parengti Tautinių
mažumų įstatymo projektą.
Departamentas, pagal darbo grupės 2018 metais parengtą Tautinių bendruomenių

istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepciją, planuoja parengti jos įgyvendinimo priemonių
planą. Priemonių įgyvendinimo planas nustatys priemones, kurios sudarytų sąlygas
visuomenei įgyti žinių apie Lietuvos tautines mažumas kaip integralią Lietuvos visuomenės
dalį, sudarančią šalies kultūrinį savitumą ir suvokiamą kaip vieną iš puoselėjamų Lietuvos
visuomenės vertybių; sudarytų sąlygas visuomenės nariams gauti žinių apie Lietuvos etninę ir
kultūrinę įvairovę, stiprintų suvokimą apie tautinių mažumų reikšmę ir indėlį į visuomenės ir
valstybės raidą, skatintų atvirumą įvairioms kultūroms.
Taip pat matome pilietinio ugdymo, integracinių procesų aktyvinimo tautinių mažumų
vaikų ir jaunimo tarpe būtinybę. Jaunimas yra imliausia įtakai ir naujovėms visuomenės dalis.
Darbas su jais reikalauja netradicinio valstybės požiūrio, atvirumo naujoms bendradarbiavimo
formoms.

Planuojame

organizuoti

jaunimui

patrauklias

veiklos

platformas

–

bendradarbiavimo tarp mokyklų projektus, forumus, apvalaus stalo diskusijas, kūrybinius
seminarus, interaktyvias priemones.
Didinant kultūros pasiekiamumą, svarbu pasitelkti ir tinkamai panaudoti sostinėje bei
regionuose

esančių

tautinių

mažumų

kultūros

centrų

potencialą.

Departamentas,

bendradarbiaudamas su 7 tautinių mažumų kultūros centrais (Tautinių bendrijų namai, Romų
visuomenės centras, Kauno įvairių tautų kultūrų centras, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir
etnografijos centras, Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras, Visagino
kultūros centras, Kėdainių daugiakultūrinis centras), per metus pasiekia daugiau nei 70000
lankytojų.
Departamentas 2019–2021 metais papildomą dėmesį skirs regionų tautinių
bendruomenių poreikių tenkinimui bei integracinių priemonių – valstybinės kalbos mokymo,
pilietinio ugdymo, įgyvendinimui.
Pažymėtina, kad darnūs santykiai ir konstruktyvus dialogas regionuose yra itin
svarbus šiuo metu mūsų valstybės vykdomai užsienio politikai bei geros kaimynystės
užtikrinimui ir LRV programos įgyvendinimo plano V prioriteto – „Saugi valstybė“ darbų
įgyvendinimui.
2 veiklos prioritetas: Stiprinti pilietiškai atsakingą ir nediskriminuojantį
visuomenės informavimą tautinių mažumų klausimais.
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Dėl pasikeitusios šalies bei regiono saugumo aplinkos ir aktyvaus priemonių, kuriomis
siekiama daryti įtaką įvairioms Lietuvos gyvenimo sritims, naudojimo vis svarbiau tampa
stiprinti valstybės veiklą ugdant visuomenės informuotumą, informacinį raštingumą, mažinant
tautinės ir rasinės diskriminacijos, etninės neapykantos apraiškas, skatinant įvairių tautinių
grupių tarpkultūrinį dialogą. Objektyvus bei pilietiškai atsakingos informacijos pateikimas
apie tautinių mažumų reikšmę ir indėlį į šalies kūrimą, suteikia galimybę didinti Lietuvos
visuomenės tarpkultūrinę komunikaciją, atvirumą ir kritinį mąstymą, stiprina kultūrinius,
politinius bei ekonominius ryšius. Tautinių santykių darnumas yra svarus visuomenės ir šalies
pažangos veiksnys.
Įgyvendinant šį prioritetą Departamentas 2019–2021 metais planuoja vykdyti tokias
veiklas:
-

organizuoti veiklas, skirtas tautinių mažumų atstovų informacinio raštingumo ir
atsparumo propagandos poveikiui didinimui;

-

įgyvendinti veiklas, skatinančias nediskriminuojantį visuomenės informavimą tautinių
mažumų klausimais;

-

teikti premiją žurnalistams už tarpkultūrinio dialogo skatinimą visuomenės
informavimo priemonėse.
3 veiklos prioritetas: Stiprinti Lietuvos lenkų bendruomenės įsitraukimą į

pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija formavimą.
Įgyvendindamas šį prioritetą Departamentas 2019–2021 metais numato vykdyti tokias
veiklas:
-

remti dvišalio NVO bendradarbiavimo forumo tautinių mažumų klausimais renginius;

-

inicijuoti akademinius tyrimus Lietuvos-Lenkijos strateginės partnerystės bei

tarpkultūrinio dialogo vystymo srityse.
Kiti svarbiausi darbai įgyvendinant programą:
Siekiant vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus tautinių mažumų teisių
apsaugos ir kultūrinio tapatumo išsaugojimo srityse nuolat atliekamas tarptautinių teisės
aktų įgyvendinimo monitoringas, organizuojami tarptautinių organizacijų atstovų vizitai,
tarptautinės konferencijos, teikiamos ataskaitos – ECRI ataskaita apie padėties, susijusios su
rasizmu ir netolerancija Lietuvoje, pranešimai apie ET tautinių mažumų apsaugos pagrindų
konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje; ataskaita Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai apie
tautinių mažumų padėtį Lietuvoje; ataskaita Europos Komisijai pagal 2013 m. Tarybos
rekomendaciją „Dėl efektyvių romų integracijos priemonių“.
Įgyvendinant 2011 m. balandžio 5 d. Europos Komisijos komunikatą „Dėl Europos
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Sąjungos romų integracijos nacionalinių strategijų plano iki 2020 metų“ (COM(2011) 0173) ir
atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus pagal Europos Tarybos Tautinių mažumų
apsaugos pagrindų konvenciją, Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo
konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį socialinių, ekonominių ir
kultūrinių teisių paktą ir kitas tarptautines sutartis, Departamentas vykdys numatytas Romų
integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano priemones.
Nuolatinio dėmesio reikalauja ir didelę Departamento veiklos dalį sudaro darbas su
tautinių mažumų nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai integracinių bei tautinės
tapatybės puoselėjimo priemonių vykdymas, projektų rėmimas, sociokultūrinių paslaugų
organizavimas. 2019–2021 m. planuojama dalinai finansuoti 150 tautinių mažumų kultūrų
plėtotei skirtų projektų, bendradarbiaujant su tautinių mažumų kultūros centrais užtikrinti
integracinių bei tautinės tapatybės priemonių vykdymą.
Stiprinsime bendradarbiavimą su savivaldybėmis renkant ir apibendrinant
informaciją apie vietos tautines bendruomenes, jų veiklą, savivaldos skiriamą dėmesį bei
paramą tautinėms bendrijoms, išsaugant savo kultūrą, tapatybę.
Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos tautinių mažumų sritis nėra dažnai tiriama, nors
pasaulinė geopolitinė situacija rodo ją esant glaudžiai susijusią su valstybės saugumu,
stabilumu ir ekonominiu tvarumu bei vykdydamas pavestą funkciją analizuoti ir apibendrinti
informaciją apie tautinių mažumų santykių raidą, socialinę-politinę padėtį ir tirti jų poreikius,
kaupsime ir sisteminsime informaciją apie tautines mažumas, užtikrinsime šios
informacijos sklaidą, skatinsime įvairių mokslo sričių tyrėjus rinktis su tautinėmis mažumomis
susijusius tyrimus. Numatome tęsti konkursą 2016 m. įsteigtai premijai aukštųjų
universitetinių mokyklų studentams už mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika
gauti.
Programa įgyvendina šiuo ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentus:


XVII LRV programą ir jos įgyvendinimo planą;



Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planą;



Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos planą;



Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planą;



2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos
planą;



Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą.
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Programa įgyvendinamos šias LRV programos įgyvendinimo plano kryptys, darbai:
2.4. kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje.
2.1.4. darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų
užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės
formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą.
5.3.2. darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms
stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas.
5.5.8. darbas. Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas,
atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus.
Programa įgyvendinami šie kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetai:
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas;
3. Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, kuriant darnią pilietinę
visuomenę;
4. Visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms kultūros srityse sistemos sukūrimas.
Programos vertinimai:
„Tautinės bendruomenės, žiniasklaidos priemonės ir pasitikėjimas“ (2016 m.);
„Tautinės mažumos Lietuvoje“ (2017 m.).
Programos trukmė: tęstinė.
Programos vykdytojai ir programos koordinatorius:
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
 Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyrius;
 Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius.
Programos

koordinatorius:

Departamento

direktorė

vida.montvydaite@tmde.lt
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dr.

Vida

Montvydaitė,

2 lentelė. 2019–2021-ųjų metų programos 01-01 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
2019-ųjų metų asignavimai
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

1

01

01-01

01-01-01

01-01-02

01-01-03

01-01-04
01-01-05
01-01-06

01-01-07

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

iš jų
Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2

Programos tikslas:
Spartinti tautinių mažumų integraciją, puoselėjant jų tautinį tapatumą
bei tarpkultūrinį dialogą, kaip sudėtinės darnios šalies pažangos dalį
Uždavinys:
Sudaryti sąlygas tautinių mažumų atstovams integruotis į visuomenę,
neprarandant savitos kultūros
Priemonė:
Gerinti tautinių mažumų bendruomenėms skirtų kultūros paslaugų
teikimą, stiprinant tautinių mažumų kultūros centrų veiklą regionuose
Priemonė:
Užtikrinti tinkamą tautinių mažumų programos administravimą ir
darbuotojų darbo sąlygas
Priemonė:
Įgyvendinti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos
skatinimo iniciatyvas
Priemonė:
Įgyvendinti romų sociokultūrinę integraciją skatinančias iniciatyvas
Priemonė:
Įgyvendinti tautinių mažumų kultūrų sklaidos iniciatyvas
Priemonė:
Įgyvendinti iniciatyvas, skirtas tautinių mažumų žiniasklaidos
priemonių bei nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir
atsparumo propagandos poveikiui didinimui
Priemonė:
Stiprinti tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo veiklas

iš jų

išlaidoms
iš viso

3

Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms

iš jų turtui
darbo įsigyti
iš viso
užmokesčiui
4
5
6

iš viso

7

išlaidoms

iš jų turtui
darbo įsigyti
iš viso
užmokesčiui
8
9
10

iš viso

11

iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
12
13

Vyriausybės
Tarpinstitucinio
programos
veiklos plano
įgyvendinimo
kodas
plano elemento
turtui
kodas
įsigyti

14

15

16

1008,0 1008,0 272,0

0,0 1011,0 1011,0 275,0

0,0 1014,0 1014,0 278,0

0,0

2.4.

1008,0 1008,0 272,0

0,0 1011,0 1011,0 275,0

0,0 1014,0 1014,0 278,0

0,0

2.1.4.
5.3.2.
5.3.8.

0,0 200,0 200,0

0,0 200,0 200,0

0,0

0,0

200,0 200,0

0,0

0,0

368,0 368,0 272,0

0,0 371,0 371,0 275,0

0,0 374,0 374,0 278,0

0,0

181,0 181,0

0,0

0,0 181,0 181,0

0,0

0,0 183,0 183,0

0,0

0,0

68,0

68,0

0,0

0,0

69,0

69,0

0,0

0,0

69,0

69,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

45,0

45,0

0,0

0,0

45,0

45,0

0,0

0,0

45,0

45,0

0,0

0,0

10

01-01-08

Priemonė:
Vykdyti pilietiškumo ugdymo, tarpkultūrinio dialogo ir atminties
įprasminimo veiklas, skirtas Pietryčių Lietuvos regionui
01-01-09 Priemonė:
Vykdyti veiklas, skatinančias tarpkultūrinį pažinimą ir įprasminančias
tautinių mažumų ir imigrantų kultūrinį paveldą

78,0

78,0

0,0

0,0

78,0

78,0

0,0

0,0

78,0

78,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 TVP-1625

01-01-10

Priemonė:
Vykdyti bendrąją psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją Vilniaus
Kirtimų gyvenvietėje, organizuojant sveikos gyvensenos mokymus

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01-01-11

Priemonė:
Remti tautinių bendruomenių kūno kultūros ir sporto iniciatyvas

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01-01-12

Priemonė:
Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės šalims ir kitoms
besivystančioms valstybėms tautinių mažumų politikos įgyvendinimo
srityje(10 darnaus vystymo tikslas)

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

1008,0 1008,0 272,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1008,0 1008,0 272,0
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Nediskriminavi
mo skatinimo
2017-2019 m.
veiksmų plano
priemonė 1.1.7
0,0 TVP-1719
Narkotikų,
tabako ir
alkoholio
prevencijos TVP
2.1.5 uždavinio
priemonė
0,0 TVP-15 (2018)
Kūno kultūros ir
sporto
departamento
TVP priemonė
1.2.4
0,0 TVP-37 (2019)
Vystomojo
bendradarbiavim
oTVP priemonė
1.1.3

0,0 1011,0 1011,0 275,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 1014,0 1014,0 278,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0 1014,0 1014,0 278,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0 1011,0 1011,0 275,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 lentelė. Programos 01-01 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2018–2021-ųjų metų
Vertinimo
kriterijaus
kodas
1

R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
R-01-01-01-03

R-01-01-01-04
R-01-01-01-05

P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03
P-01-01-01-01-04

P-01-01-01-01-05
P-01-01-01-01-06
P-01-01-01-01-07

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai
2
1 tikslas:
01, Spartinti tautinių mažumų integraciją, puoselėjant jų tautinį
tapatumą bei tarpkultūrinį dialogą, kaip sudėtinės darnios šalies
pažangos dalį
Tautinių mažumų bendruomenių, dalyvavusių integraciniame bei
tautinio išsaugojimo procesuose, dalis (procentai)
Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo, dalyvavusių neformaliojo
ugdymo veikloje, skaičius (vienetai)
Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo, dalyvavusių organizuotose
integracinėse bei tapatumo puoselėjimo veiklose, skaičius
(vienetai)
Tautinių mažumų kultūros centrų lankytojų skaičius (tūkst. žm.)
Organizuotų mokymų, informacinio raštingumo ir atsparumo
propagandos poveikiui temomis, dalyvių skaičius (vienetai)
(vienetai)
1 tikslo 1 uždavinys:
01-01, Sudaryti sąlygas tautinių mažumų atstovams integruotis į
visuomenę, neprarandant savitos kultūros
Tautinių mažumų kultūros paveldo ir tradicijų sklaidos
iniciatyvų skaičius (vienetai)
Dalinai finansuotų tautinių mažumų nevyriausybinių
organizacijų kultūros projektų dalyvių skaičius (vienetai)
Informacinių pranešimų apie tautinių mažumų kultūrą bei
renginius skaičius (vienetai)
Asmenų, įtrauktų į iniciatyvas, skirtas nediskriminavimo
tautybės, rasės ir kalbos pagrindu sklaidai, skaičius (vienetai)
(vienetai)
Romų, dalyvavusių mokymuose narkotikų žalos ir sveikos
gyvensenos klausimais, skaičius (skaičius)
Asmenų, dalyvavusių tautinių mažumų sociokultūrinės
integracijos per sportą projektuose, skaičius (vienetai)
Susitikimų su Rytų Europos regiono šalių atstovais skaičius per
metus (vienetai) (vienetai)

P-01-01-01-01-08 Organizuotų mokymų, informacinio raštingumo ir atsparumo
propogandos poveikiui temonis, skaičius (vienetai) (vienetai)
P-01-01-01-01-09 Mokyklų, dalyvavusių bendradarbiavimo su Pietryčių Lietuvos
mokyklomis projektuose, skaičius (vienetai) (vienetai)

2018-ųjų

2019-ųjų

2020-ųjų

2021-ųjų

Susijęs strateginio
planavimo
dokumentas

3

4

5

6

7

Vertinimo kriterijų reikšmės

70,0

75,0

78,0

78,0

450,0

450,0

500,0

550,0

5100,0

5200,0

5300,0

5400,0

120,0

125,0

130,0

25,0

60,0

70,0

150,0

160,0

170,0

180,0

2500,0

25000,0

26000,0

27000,0

140,0

160,0

170,0

180,0

1500,0

1700,0

TVP-1625

20,0

25,0

TVP-1719

300,0

100,0

100,0

TVP-15 (2018)

1,0

1,0

1,0 TVP-37 (2019)

2,0

2,0

3,0

3,0

70,0

70,0

75,0

80,0

12

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI:
Valstybės investicijų projektų nenumatyta įgyvendinti 2019–2021 m.
V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS:
5 lentelė. Informacija apie institucijos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)

1.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
Iš viso

Valdymo išlaidos

iš jų
valstybės tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiui

2021 metai

Valdymo išlaidos

iš jų
valstybės tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiui

2020 metai

Valdymo išlaidos

iš jų
valstybės tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiu

2019 metai

Valdymo išlaidos

Institucijos ar įstaigos pavadinimas
iš viso

Eil.
Nr.

iš jų
valstybės tarnautojai

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiui

2018 metai

14

8 217,0

0,0

14

8 272,0

0,0

10

8 275,0

0,0

14

8 278,0

0,0

14

8 217,0

0,0

14

8 272,0

0,0

14

8 275,0

0,0

14

8 278,0

0,0
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VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS:
5 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios
veiklos sritis

1. Dokumentų
valdymas

2. Turto
valdymas

3. Personalo
valdymas

Planuojami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

1.1. Departamente įdiegti
elektroninę dokumentų valdymo
sistemą.
1.2. Užtikrinti, kad Departamentas
naudotų elektroninę dokumentų
pristatymo sistemą.

Sumažėtų popierinių dokumentų
apyvarta ir su jų rengimu, saugojimu
susijusios išlaidos.
Greitesnis dokumentų pristatymas,
kuris sumažins popierinių
dokumentų apyvartą ir su jų
rengimu, saugojimu susijusias
išlaidas.
Užtikrintas patalpų naudojimas
tiesioginėms tautinių bendruomenių
sociokultūrinėms reikmėms.
Bus apjungtos kelios aptarnavimo
paslaugos į vieną, sumažintos pastato
aptarnavimo išlaidos.
Sudarytos galimybės esant būtinybei
Departamento darbuotojams dirbti
nuotoliniu būdu.
Sudarytos galimybės visiems
Departamento darbuotojams dirbti
lanksčiu darbo grafiku (darbo pradžia
7–9 val.).

2.1. Kiekvienais metais peržiūrėti
Departamento valdomo
nekilnojamojo turto panaudojimą.
2.2. Užtikrinti pastato, inžinerinių
sistemų priežiūros ir aptarnavimo
paslaugų apjungimą.
3.1. Užtikrinti Departamento
darbuotojams nuotolinio darbo
galimybes.
3.2. Sudaryti Departamento
darbuotojams lankstaus darbo
laiko galimybes.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl
buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“,
Departamentas dalyvauja bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos) konsolidavimo procese
(atiduota 0,5 finansininko etato).

________________
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Įgyvendinimo
terminas
2019 m.

2019 m.

2019–2021 m.

2019–2021 m.

2020 m.

2019 m.
Nuo 2018 m.
liepos 3 d.

