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TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACINĘ ATITIKTĮ ATITINKANČIŲ PARAIŠKŲ, PATEIKTŲ DĖL
KULTŪROS PROJEKTŲ, SKATINANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ
PLĖTOTĘ DALINIO FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2020
METAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m.

d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio
finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Tautinių mažumų departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-38 „Dėl
Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į administracinės atitikties vertinimo
rezultatus,
t v i r t i n u pridedamą administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros
projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų
2020 metams, sąrašą.

Direktorė

Vida Montvydaitė

PATVIRTINTA
tautinių mažumų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2020 m.
d.
įsakymu Nr.
ADMINISTRACINĘ ATITIKTĮ ATITINKANČIŲ PARAIŠKŲ, PATEIKTŲ DĖL
KULTŪROS PROJEKTŲ, SKATINANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ PLĖTOTĘ
DALINIO FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2020 METAMS, SĄRAŠAS
TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪROS SKLAIDOS SRITIES PROJEKTAI
Eil.
Nr.
1.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Kauno armėnų bendrija

„Užkoduoti armėnų tautos lobiai“

2.

Klaipėdos armėnų bendruomenė
„VAN“
Klaipėdos regiono
azerbaidžaniečių draugija
„Azeris“
Klaipėdos regiono
azerbaidžaniečių draugija
„Azeris“

Armenų festivalis
„Vardavar“
„Azerbaidžano kultūros dienos“

6.

Druskininkų baltarusių kultūros
draugija „Spadčyna“
„Gervėčių“ klubas

7.

Gudų kultūros draugija Lietuvoje

8.
9.

Gudų kultūros draugija Lietuvoje
Gudų mokyklos draugija

10.

Klaipėdos miesto baltarusių
bendrija „Krynica“
Lietuvos gudų visuomeninių
organizacijų susivienijimas
Švenčionių rajono baltarusių
bendrija

Baltarusių kultūros dienos
Druskininkuose
Mokslinė konferencija
„Lietuva – kaimynės ir tautinės mažumos
jose: praeitis, dabartis, ateitis“
Gudų kultūros draugija susipažins su
Mažąja Lietuva (po baltarusiškų
knygnešių pėdsakus)
Slucko sukilimui - 30 metų
Išvažiuojamasis seminaras
„Senieji Baltarusijos miestai“
Tautinė tradicinė šventė
„Kupalle“
Baltarusių dainos festivalis
„Klaipėda – 2020“
22-asis baltarusių liaudies kūrybos
festivalis „ Kaip iš gausybės rago...“

3.
4.

5.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Viešoji įstaiga Jakūbo Kolaso
kultūros centras
Vilniaus m. baltarusių klubas
„Siabryna“
Vilniaus m. baltarusių klubas
„Siabryna“
Lietuvos estų draugija

„Draugystės kelias“

Baltarusių tautosakos festivalis
„Kupalle“ šventė
„Pranciškaus Skorinos atminimo
renginių ciklas“
Filmo „Tiesa ir teisingumas“
Pristatymas

17.

Lietuvos estų draugija

18.

Graikų bendruomenė Lietuvoje
„Pontos“
Graikų bendruomenė Lietuvoje
„Pontos“
Lietuvos graikų draugija
„Patrida“

19.
20.
21.

29.
30.

Gruzijos kultūros asociacija
„Kachetija“
Gruzijos kultūros asociacija
„Kachetija“
Lietuvos karaimų kultūros
bendrija
Lietuvos karaimų kultūros
bendrija
Lietuvos karaimų kultūros
bendrija
Lietuvos kazachų bendrija
,,Nursaulė“
Lietuvos kazachų bendrija
,,Nursaulė“
Klaipėdos apskrities latvių
asociacija „Atpūta
Vilniaus latvių draugija
BytikZyz folkloro studija

31.

Jauniūnų lenkų kultūros draugija

32.

Kėdainių lenkų draugija

33.

Kėdainių lenkų draugija

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

„Teletiltas
Lietuva-Estija“
„Šiaurės Atėnai: kultūros dialogas tarp
Rytų ir Vakarų“
Tautybių integravimas į Lietuvos
pilietinę visuomenę
Europos sąjungos tautų kultūrinių ryšių
stiprinimas – pažintis su Graikijos kultūra
(tęstinis projektas)
„Tautinės mažumos – stiprioji valstybės
kultūros grandis“
„Tautinės mažumos – dalelė Sakartvelo“
Ansamblis Birlik – dešimt metų kartu
Informacinis leidinys anglų kalba
„Lithuanian Karaims“ – publikavimas
Tarptautinė karaimų kalbos ir kultūros
stovykla 2020
„Nursaulė“ veikla ir kultūros sklaida"
„Kazachų liaudies išmintis – nuo pasakų
iki Abay Kunanbajevo“
„Baltų kultūros banga“
„Latvių pėdos Lietuvos istorijos kelyje“
„Folk LT“ V-asis jubiliejinis tarptautinis
tradicinės muzikos
ir šokių festivalis
XVI Tradicinis Širvintų krašto lenkų
kultūros festivalis
„Dainuok su mumis“
Kėdainių lenkų draugijos 20-metis

XVIII lenkų kultūros festivalis
„Znad Issy“
Labdaros ir paramos fondas
Renginių ciklas, skirtas vaikų ir jaunimo
„Šypsenų galerija“
šokių ansamblio
„Šimtas šypsenų“ 25 metų veiklos
jubiliejui
Labdaros ir paramos fondas
Meno labirintas vaikams
Vilniaus lenkų kultūros namai
„Kultūrų mozaika“
Lenkų dainų ir šokių meno
Lenkų dainų ir šokio menų ansamblio
ansamblis „Wilia“
„Wilia“ – 65-mečio jubiliejinis koncertas
Lenkų diskusijų klubas
Laisvos diskusijos platforma (tęstinis
projektas)
Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų
Konkursas - diktantas
draugija
„Geriausias iš lietuvių kalbos“
„Macierz Szkolna“
Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų XXI konkursas „Geriausioji mokykla –

40.
41.
42.

draugija „Macierz Szkolna“
Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų
draugija „Macierz Szkolna“
Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų
draugija „Macierz Szkolna“
Lietuvos lenkų mokslininkų
draugija

43.

Lietuvos lenkų sąjungos filialas
Trakų rajono skyrius

44.

Lietuvos lenkų sąjungos filialo
Trakų rajono skyrius
Lietuvos lenkų sąjungos filialo
Trakų rajono skyrius
Lietuvos lenkų sąjungos
Klaipėdos skyrius

45.
46.
47.

geriausias mokytojas“
XXI vaikų ir jaunimo lenkiškos dainos
festivalis „Vilnius – 2020“
XXIV mokyklinių teatrų festivalis
„Vilnius – 2020“
XII tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė
konferencija
„Lenkijos-sovietų karas ir jo pasekmės
Europai (istoriniai, geopolitiniai,
ekonominiai ir kultūriniai aspektai)
XXIX Trakų žemės lenkų kultūros
festivalis „Dzwiencz, Polska Piesni“
(tęstinis projektas)
„Mūsų kultūra graži kaip pasaka“
Kalėdinių giesmių koncertas
„Kelias į Betliejų“ (tęstinis)
Renginių ciklas
„Adomas Mickevičius – tarp Lenkijos ir
Lietuvos“
Lenkų kultūros diena Visagine

49.

Lietuvos lenkų sąjungos Visagino
miesto skyrius
Respublikinė lenkų rašytojų
draugija
Vilniaus lenkų teatras

50.

Vilniaus lenkų teatras

„Pasaulinės poezijos dienos Vilniuje
2020“– poezijos festivalis
„Žmogžudystė baltic eksprese – Kultūros
naktyje“
„Atvažiavo teatras“

51.

Vilniaus lenkų teatras

„Vilniaus gūsis Gdynioje“

52.

„Tau, Tėvynaini“

54.

Visuomeninė organizacija choras
„Zgoda“
Visuomeninė organizacija choras
„Zgoda“
Romų integracijos centras

55.

Lietuvos romų bendruomenė

56.

Lietuvos romų bendruomenė

57.

Lietuvos sakaliukų sąjunga

58.

Baltijos regiono romių asociacija

59.

Lietuvos rumunų kultūros
bendrija „Dačija“

60.

Alytaus rusų kultūros draugija
„Malachit“

48.

53.

„Mus jungia folkloras“
Romų muzikos festivalis „Tamburinas“
Pasaulinė romų diena
„Gypsy fest 2020“
Muzikinė pjesė romų genocido aukų
atminimui |“Samudaripen.
Mergaitė iš vagono“
„ROM HOP“
Panevėžio pataisos namų romų
integracijos į darbo rinką skatinimas
„Prieš 30 metų pirmoji šalis, pripažinusi
Atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę, buvo
Moldovos Respublika“
„Kultūrų dialogas – tarpusavio supratimo
raktas“

61.

Asociacija „Slavų vainikas“

Festivalis „Slavų vainikas-2020“

62.

XII tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis
„Vilniaus rampa 2020“

63.

Asociacija Vilniaus miesto vaikų
ir jaunimo teatro susivienijimas
„Žaliasis žibintas“
Folkloro asociacija „Vėčiora“

64.

Folkloro asociacija „Vėčiora“

65.

G. Deržavino rusų literatūros
klubas

„Mus vienija poezija ir muzika“

66.
67.

Kauno rusų bendruomenė
Kauno rusų kultūros centras
„Mokslas – Šviesa“

Tautinių mažumų kultūros sklaida
Renginių ciklas „Kauno rusų kultūrinio
tapatumo raiška -tarpukaris ir dabartis“

68.

Kauno rusų kultūros centras
„Mokslas – Šviesa“

Konferencija „Rusai Kauno visuomenėje.
Istorinė retrospektyva 2018–1940 m.“

69.

Klaipėdos rusų bendrija „LADA“

70.

Klaipėdos rusų bendrija „LADA“

71.
72.

Klaipėdos savanoriškoji rusų
kultūros draugija „Otečestvo“
Klub veteranov truda „Družba“

73.

Lietuvos rusų susirinkimas

74.

Lietuvos rusų susirinkimas

75.

Lietuvos rusų susirinkimo Kauno
klubas „Nadežda“

Tradicinė šventė Klaipėdos m. vaikams
„Saulutė šviečia Klaipėdai“ švenčiama
birželio 1 d.
Kalėdinis spektaklis vaikams „Kalėdiniai
Alisos nuotykiai“
Rusų kultūros dienos Klaipėdoje:
festivalis „Rusų vainikas“
XII Respublikinis liaudies dainos
festivalis „Skambėk daina“
Kultūrinio vienijimosi forumas Lietuvos
rusų susirinkimo 25-ečio proga
Atviros kultūriniams paveldui asmenybės
ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje
per rusų literatūrą ir jos sąsaja su
Lietuvos kultūra. Inscenizacijų
jungiamasis koncertas-spektaklis ir
moksleivių dailės darbų paroda
„Da sviatitsia imia tvojo“, skirta A.
Kuprino ir I. Bunino 150 ir A. Feto 200
metų gimimo sukakčiai pažymėti
„Lietuvos rusų literatūra – integracinis
Lietuvos kultūros segmentas“

76.
77.

Festivalis „Velykų skambesys“
Leidinio „Lietuvos rusų prozos
antologija“ parengimas spaudai ir leidyba

78.

Marijampolės klubo „Mozaika“
Poetų ir rašytojų, rašančių rusų
kalba Lietuvoje literatūrinis
susivienijimas
„LS LOGOS“
Radviliškio rusų kultūros centras

79.

Rusų kultūros centras

Varvaros dirbtuvėlės

„Slavų tradicinės kultūros dienos IX.
Kultūrų tiltai“
Kompaktinėje CD plokštelės
„Gyvoji senovė II“

Kūrybinė ugnelė-5

80.

Rusų kultūros centras

Klausau-žinau-skaitau: 2020

81.

Rusų kultūros centras

82.

Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje
draugija „Melos“
Senjorų asociacija
„Poiushchie serdtsa“
Slavų gailestingumo fondas

Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės
nuotraukų ir reprodukcijų albumas:
parengiamieji darbai
„Rusų romansas Lietuvoje – 2020“

83.
84.
85.

Tarptautinės rašytojų ir publicistų
asociacijos Respublikinė draugija

86.

Viešoji įstaiga
„Slavų estetinio lavinimo centras“

87.

Viešoji įstaiga
„Slavų estetinio lavinimo centras“

88.

Viešoji įstaiga
„Slavų tradicinės muzikos
mokykla“
Viešoji įstaiga „Razdolija“

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Viešoji įstaiga Lietuvos tautinių
mažumų folkloro ir etnografijos
centras
Visagino miesto rusų bendrija
„SADKO“
Folkloro ansamblis
„ALIJE“
Kauno apskrities totorių
bendruomenė
Kauno apskrities totorių
bendruomenė

97.

Keturiasdešimt totorių kaimo
totorių bendruomenė
Klaipėdos totorių bendrija
„NUR“
Totorių kultūros centras, VšĮ

98.

Totorių kultūros centras, VšĮ

96.

Tautinių kultūrų festivaliui „Muzika mus
vienija“ – 5 metai
„Stačiatikių Kalėdų šventė Vilniaus
Katedros aikštėje“
Tarptautinis rusų kalba rašančių
literatūros festivalis „Baltijos
Gamajūnas“, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui
paminėti
Lietuvos regioninis tęstinis projektas
„Kultūrų palėtės“, skirtas M. K.
Čiurlionio ir M. Dobužinskio
145 gimimo metinėms paminėti
XV Tarptautinis kultūros ir meno
festivalis Kaune – „Žydintis kultūros
medis", skirtas M. K. Čiurlionio ir M.
Dobužinskio 145 gimimo metinėms
paminėti
XVII tarptautinis menų festivalis
„Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“
„Atviros erdvės Velykų festivalis“
Lietuvos tautinių mažumų tradicinės
kultūros pristatymas Batumyje, Gruzijoje
Renginių ciklas „Etnokultūra-liaudies
išminties šaltinis 2020“
Lietuvos totorių kultūros pažinimas per
dainą ir šokį: Folkloro ansamblis
„Alije“ (tęstinis)
Kauno totorių indelis į Lietuvos istoriją
1397– 2019 m.
LDK generolo Juzefo Beliako Lietuvos
totorių karo istorijos klubo dalyvavimas
renginiuose
Pažintinis maršrutas „Senosios totorių
kapinės - istorinis gamtinis paveldas“
Respublikinė totorių šventė
„Sabantui“
Lietuvos totorių kultūros puoselėjimas
ir sklaida
Kūrybinė vasaros mokykla Trakuose

99.

101.

Vilniaus apskrities totorių
bendruomenė
Vilniaus apskrities totorių
bendruomenė
Visagino totorių bendrija

102.

Visagino totorių bendrija

103.

107.

Vytauto Didžiojo paminklo
pastatymo fondas
Vytauto Didžiojo paminklo
pastatymo fondas
Klaipėdos miesto ukrainiečių
tradicinės kultūros ir folkloro
klubas „Prosvit“
Ukrainiečių kultūros ir švietimo
centras „Rodyna“
Vilniaus ukrainiečių bendrija

108.

Vilniaus ukrainiečių bendrija

109.

Visagino ukrainiečių draugija

110.

Visagino ukrainiečių draugija

111.

Lietuvos uzbekų bendrija
„Pachtakor“
Uzbekų kultūros centras

100.

104.
105.
106.

112.

113.

Lietuvos Stepono Batoro vengrų
kultūros draugija

114.

Asociacija Vilniaus vokiečių
bendruomenė
Kauno vokiečių kultūros draugija

115.
116.
117.
118.

Klaipėdos vokiečių bendrija
Šilutės rajono vokiečių kilmės
gyventojų bendrija „Heide“
Kauno žydų bendruomenė

I. Luckevičiaus kitabas :
“Lietuvos totorių kultūros paminklas“
Laikytis savo tradicijų, gyventi
harmonijoje! (tęstinis)
Totorių kultūros vertybių sklaida
Lietuvoje
Leidinio „Totoriškos spalvos“
leidyba (500 egz.)
„LDK totorių atminties išsaugojimas ir
pristatymas visuomenei“
Etnografinis renginys „Totoriai
Lietuvoje – Širvintos“
II tarptautinis Lietuvos ir Ukrainos
sandraugos festivalis „Menų tiltai“
III-asis tarptautinis festivalis
„Ukraina – vyšyvanka“
Iš kartos į kartą
Renginiai, skirti ukrainiečių
nacionaliniam kostiumui
„Vyšyvankos dienos Vilniuje“
Ukrainiečių kultūros dienos Lietuvoje
Visagino kultūros centro vaikų
ukrainiečių folklorinio ansamblio
„Makivka“ dalyvavimas tarptautinėje
vasaros kūrybinėje stovykloje „Tradicija“
Vidurinės Azijos kulinarinis paveldas
Uzbekų kultūros dienos Lietuvoje „Rytų
žvaigždė“, skirtas Uzbekistano
Nepriklausomybės 29-iosms metinėms ir
Uzbekų kultūros centro Lietuvoje
įkūrimo 19-osioms metinėms paminėti.
Jubiliejinis renginys „Lietuvos Stepono
Batoro vengrų kultūros draugijai
– 30 metų“
„Atverk savo širdį pasakai“
„Kauno vokiečių kultūros draugijos
25-metis“
Vokiečių kultūros dienos 2020
„Rytprūsių kelionė laiku 1920-2020,
praeityje ir dabar“
Kasdienybės didvyriai: renginiai, skirti
Pasaulio tautų teisuolių Danutės
Čiurlionytės Zubovienės ir Vladimiro
Zubovo bei dviejų Vyčių kryžiaus ordinų
kavalieriaus Volfo Kagano atminimui

119.

Kauno žydų bendruomenė

120.
121.
122.

Klaipėdos žydų bendruomenė
Klaipėdos žydų bendruomenė
Kultūros ir sporto klubas
„Fajerlech – Makabi“

123.

Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenė

124.
125.

Asociacija
Alytaus vokalinė studija
„Gluosnelė“
Asociacija „Ruklos bendruomenė“

126.

Asociacija „Slinktys“

127.

Greitojo mokymo centras, VšĮ

128.

131.

Lietuvos universitetų moterų
asociacija
Viešoji įstaiga „Pabradės
orkestras“
Viešoji įstaiga „Vaikų muzikinio
teatro studija“
Vilniaus krašto muzikantų sąjunga

132.

Vilniaus krašto muzikantų sąjunga

133.

Vilniaus krašto muzikantų sąjunga

134.

Visuomeninė organizacija
„Muzikos svetainė“

135.

Visuomeninė organizacija
„Muzikos svetainė“

136.

Visuomeninė organizacija
„Muzikos svetainė“
Visuomeninė organizacija Alytaus
tautinių mažumų kultūros centras
Visuomeninė organizacija Alytaus
tautinių mažumų kultūros centras
VšĮ „Ars festa“

129.
130.

137.
138.
139.
140.
141.

VšĮ „Europos žmogaus teisių
fondas“
VšĮ Žvaigždžių studija

Matoma, bet nepažįstama: miesto
istorijos praeiviui
Tiltas iš praeities į ateitį
„LITVAK KLEZMER FEST 2020“
Žydų dainų ir šokio ansamblio
„Fajerlech“ muzikinis spektaklis
„Žydų gatvelės“
Žydų litvakų kulinarinio paveldo sąsajos
su pasaulio virtuvėmis
„Dainos-mūsų sparnai“
(tęstinis projektas pradėtas
vykdyti 2016 m.)
Jonavos romų bendruomenės įgalinimas
per kultūrines veiklas
Sava, poezijos, kalba - skirtingoms
tautoms
„Rusų kalba online“
Kultūrų ir istorijos sankirtos: bylojimai
apie tautinių mažumų kultūrų plėtotę
Pabradės kultūrų muzikos spalvos
„Lietuva septynių spalvų atspindžiuose“
„Tarptautinis vaikų ir jaunimo orkestras“
„Vestuvių muzikantų susitikimas –
sąskrydis“
Tarptautinis vaikų ir jaunimo forumas
„Meno savaitė“
Tarptautinis projektas „Pasaulio muzikos
perlai“, skirtas P. I. Čaikovskio
180-mečiui
Klaipėdos miesto projektas – II vokalinis
kūrybinis festivalis - konkursas
„Art format“
Tarptautinis projektas
„Salve, Baltija“ - tarpkultūrinis dialogas
Romansų festivalis
„Jesenino auksinis ruduo“
Mokinių konkursas
„Deklaruojam, dainuojam, piešiam“
IV tarptautinis jaunųjų vokalistų
konkursas „Muzikos talentų lyga 2020“
„Tautinės mažumos 2021 m. gyventojų
surašyme“
Vaikų muzikinis vystymasis gimtąja
kalba - būdas išsaugoti kultūrą ir kalbą
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Eilės
Nr.
1.
2.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Ansamblis „Rudamianka“

Kapelų ir liaudies muzikantų
festivalis „Groja, ūžia kapela“

Ansamblis „Rudamianka“

„Tautinio šokio paslaptys“

3.

Asociacija „Totoriškas skonis“

Lietuvos totorių kulinarinio
paveldo ir tradicijų puoselėjimas

4.

Gervėčių klubas

XX tarptautinis regioninis festivalis
„Paribio daina“ (Pesnis pameža)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė
„Po Kauną rašytojų keliais“
mokykla
Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė „Su žemaitiška šnekta pasibūkime
mokykla
drauge“
Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė
„Kuo senuoliai sotūs buvo
mokykla
ir kitus vaišino“
Labdaros ir paramos fondas Vilniaus Šventė vaikams – tarptautinės vaikų
lenkų kultūros namai
dienos proga
Labdaros ir paramos fondas Vilniaus
Mokinių žinių viktorina „Pažink
lenkų kultūros namai
Lietuvą“
„Per šokį link pasaulio paveldo
Liaudies šokio ansamblis „ZGODA“
pažinimo“
Lietuvos skautija
„Atverk duris“
Lietuvos vaikų fondas

13.

Nemėžio totorių bendruomenė

14.

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga

15.
16.

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio
gimnazija
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos
Ožeškovos gimnazija
Šalčininkų rajono Baltosios Vokės
„Šilo“ gimnazija
Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“
gimnazija
Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“
gimnazija
Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“
gimnazija
Trakų r. Lentvario Henriko
Senkevičiaus gimnazija

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

„Pažinkime Lietuvą“
„Totorių keliai pietrytinėje
Lietuvoje“
„Į pagalbą Rytų Lietuvos
mokytojams (tęstinis)“
Mus vienija Lietuva“
„Dainų ir šokių sukūryje“
„Pavasario ritmu“
„Apie ką Baltija ošia“
„Mūsų Lietuva: Nuo Merkio iki
Baltijos“
„Pažinkime vieni kitus ir mūsų
Lietuvą“
„Lietuvos ir Lenkijos
valstybingumo pėdsakais“
Istorijos takais:
„Nuo Nalšios lig Nemuno“
Šokis ir daina mus vienija

24.

Trakų r. Lentvario Henriko
Senkevičiaus gimnazija

Kalbų fiesta
„Kalba gimtoji lyg gyvybės
šaltinis“

25.

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko
gimnazija

Pažinkime kultūrą ir istoriją kartu

Trakų r. Rūdiškių gimnazija

26.

27.

Uzbekų kultūros centro Visagino
padalinys

28.

Varėnos rajono totorių draugija

29.

Viešoji įstaiga Trakų kultūros rūmai
Vilniaus Pranciškaus Skorinos
gimnazija
Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“
gimnazija
Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando
Ruščico gimnazija

30.
31.
32.
33.

Vilniaus rajono Nemėžio Šv. Rapolo
Kalinausko gimnazija

34.

Vilniaus savivaldybės Grigiškių
gimnazija

35.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos
progimnazija

36.

Vilniaus Žaros gimnazija
Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija
Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija

37.
38.
39.

VŠĮ „Žmogaus teisių balsas“

40.

VšĮ Judesio ir minties teatras

41.

VšĮ studija „Versus“
VšĮ Trakų švietimo centras

42.

Įvairiatautės kultūros glėbyje
Tarptautinė mokslinė - metodinė
konferencija
„Vaikų ir jaunimo pilietinės
savimonės formavimas muzikos
pagalba“
„15 metų totorių koldūnai ir
kultūros muziejus garsina
Subartonių kraštą
...ir ne tik...“
Tautų menų festivalis
„Čia mūsų gimtinė - čia mūsų
namai“
„Palik pelę – imk knygelę“
Pietryčių Lietuvos kultūrų mozaika
„Puiki kaimynystė – bendrų darbų
šaltinis“
„Neatrasti Lietuvos istorijos ir
kultūros puslapiai“ (tęstinis
projektas)
A. Mickevičiaus ir
A. Puškinas literatūros
ir istorijos kryžkelėje
„Šalis ta Lietuva vadinąs“
„Pripažinkime ir saugokime
Lietuvos gamtą. Nuo Vilnios iki
Ventės rago“
Rytų Lietuvos krašto buities ir
mitologijos paveldo paieškos
Vaikų vasaros poilsio stovykla
„Etno Mozaika“
Anos Frank jaunimo tinklo
mokymai ir paroda
Stovykla - festivalis „Aš kuriu“
Krzystof Czyžewski „Male centrum
swiata“ / „Mažieji pasaulio centrai“
leidyba ir sklaida
„Branginu kalbą ir Tėvynę“

TAUTINIŲ MAŽUMŲ ŠEŠTADIENINIŲ – SEKMADIENINIŲ
MOKYKLŲ VEIKLOS SRITIES PROJEKTAI
Eil.
Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

Kauno armėnų bendrija

2.

Klaipėdos miesto armėnų
bendruomenė „Van“
Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių
draugija „Azeris“

Sekmadieninės mokyklos veiklos
palaikymas
Klaipėdos armenų bendruomenės
„Van“ sekmadieninė mokykla
Šeštadieninė / sekmadieninė
azerbaidžaniečių mokykla

4.

Klaipėdos miesto baltarusių
bendrija „Krynica“

Baltarusių sekmadieninė mokykla
„Versakok“

5.

Lietuvos estų draugija

Estų kalbos sekmadieninė
mokyklėlė

6.

Lietuvos graikų bendruomenė
„Patrida“

„Nematomas tiltas į savo kultūrą“
(tęstinis projektas).

7.

Vilniaus latvių draugija

„Pažinti save, Lietuvą, latvių
etnotradicijas“

8.

Kėdainių lenkų draugija

„Mokomės lenkų kalbos“

9.

Lietuvos lenkų sąjungos Kauno
skyrius

„Lietuva lenkų rašytojų
literatūroje“

10.

Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos
skyrius

11.

Lietuvos lenkų sąjungos Visagino
miesto skyrius

12.

Alytaus neformaliojo švietimo
centras „Tolerancija“

13.

Klaipėdos totorių bendrija „Nur“

14.

Visagino totorių bendrija

Sekmadieninė mokykla
„Plomyczek“
Visagino kultūros centro
"Gimtosios mokyklos" lenkų
kalbos būrelio veikla 2020 metais
Tautinių mažumų kultūrų ir kalbų
puoselėjimas Alytaus neformaliojo
švietimo centre „Tolerancija“ lenkų
ir rusų sekmadieninių mokyklų
veikloje.
Klaipėdos totorių sekmadieninė
mokykla „Nur“, vaikų vokalinis
ansamblis „Apipe“
Visagino totorių šeštadieninės
mokyklos veikla

15.

Ukrainiečių kultūros ir švietimo
centras „Rodyna“

16.

Kauno vokiečių kultūros draugija

17.

Vokiečių kultūros ir švietimo
centras

18.

Vokiečių kultūros ir švietimo
centras

19.

Kauno žydų bendruomenė

3.

Ukrainiečių sekmadieninė mokykla
Vokiečių kalbos ir kultūros
mokykla
„Aš ir Lietuva“ skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečiui
Tarptautinis tautinių bendrijų vaikų
ir jaunimo kultūros festivalis Kaune
„Sonnenschein“, skirtas mokyklos
5-mečiui paminėti.
Kauno žydų bendruomenės
sekmadieninė mokykla

20.

Klaipėdos žydų bendruomenė

21.

Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenė

„Šalom informacinėms
komunikacinėms technologijoms
mokymo procese“
Lietuvos žydų (litvakų)
sekmadieninės mokyklėlės veiklos
kokybės gerinimas

TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ SKLAIDOS VISUOMENĖS
INFORMAVIMO PRIEMONĖSE SRITIES PROJEKTAI
Eilės
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Organizacijos pavadinimas
Viešoji įstaiga „
„Ateities leidybos centras“
Viešoji įstaiga
„Ateities leidybos centras“
Viešoji įstaiga PRO S
Vilniaus visuomeninių
iniciatyvų centras
„Demokratija Baltarusijai“
VšĮ „Aukštaitijos RTR“
VŠĮ „Kurier Wilenski“
VšĮ „Media medis“
VšĮ „Media medis“
VšĮ „Nepriklausomų
kūrėjų gildija“
VšĮ Bernardinai.lt
VšĮ Bernardinai.lt
VšĮ InTheBaltic
„Znad Wilii radijo stoties labdaros
ir paramos fondas

Projekto pavadinimas
„Pamiršta litvakų istorija“
„Atrask pasaulio virtuvę
Lietuvoje“
„Lietuva per savaitę“
„Baltarusių laikraščio Vilniuje
„RUN“ leidyba 2020 metais“
„Kitas lietuvis: totoriai Lietuvoje“
„Lietuvos kultūros paveldas –
bendra visų tautų lobynas“
„Septynios dienos
Mikniškėse“
„Užrašai iš praeities“
„Shalom Shavli“
„Bendruomenės maldos
namų orbitoje“
„Pažintis su Lietuvos lenkų
pilietinės kultūros židiniais“
„Pietryčių Lietuva-kitaip“
„Lietuvos tautinių mažumų
kultūros sklaida radijo stotyje
„Znad Willi““
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