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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 administracinės atitikties neatitinkančių 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.
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES NEATITINKANČIŲ PARAIŠKŲ, PATEIKTŲ DĖL
KULTŪROS PROJEKTŲ, SKATINANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ PLĖTOTĘ
DALINIO FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2020 METAMS, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

1.

2.

Organizacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Asociacija
„Baltijos lyra“

Tautinių mažumų
kultūros ir tradicijų
respublikinis festivalis
„Baltijos lyra“
(menas – literatūra –
kultūra)

Asociacija
„Muzikos
metamarfaozės“

3.

Lietuvos lenkų
sąjunga

4.

Lietuvos lenkų
sąjunga

5.

Lietuvos rusų
kultūros fondas

6.

Lietuvos rusų
visuomeninių

Koncertų tiklsas
„Muzikos
metamarfozės“

Tvarkos aprašo punktai, kurių
neatitinka pateikta paraiška
Paraiška konkursui pateikta registruotu
paštu. Paraiškos teikėjas turėjo siųsti
skenuotus dokumentus el. paštu
info@tmde.lt (Kultūros projektų,
skatinančių tautinių mažumų kultūrų
plėtote, dalinio finansavimo iš valstybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo (toliau –
tvarkos aprašo) II skyriaus 13 p.).
Paraiška pristatyta į Tautinių mažumų
departamentą pasibaigus nustatytam
paraiškų priėmimo terminui. Paraiškos
teikėjas turėjo siųsti skenuotus
dokumentus el. paštu info@tmde.lt
(tvarkos aprašo II skyriaus 13 ir 16 p.).

Paraiška konkursui pateikta registruotu
„Lietuvos lenkų
paštu. Paraiškos teikėjas turėjo siųsti
bendruomenės kalėdinis skenuotus dokumentus el. paštu
susitikimas“
info@tmde.lt (tvarkos aprašo II skyriaus
13 p.).
Paraiška konkursui pateikta registruotu
paštu. Paraiškos teikėjas turėjo siųsti
„Pasaulio lenkų dienos
skenuotus dokumentus el. paštu
minėjimas Vilniuje“
info@tmde.lt (tvarkos aprašo II skyriaus
13 p.) .
Projekto paraiška pateikta pasibaigus
nustatytam paraiškų priėmimo terminui;
Lietuvos rusų kultūros fondas nėra
„Rusų sekmadieninė
atsiskaitęs už 2019 m. vykdytą ir dalinai
mokykla“
finansuotą iš Tautinių mažumų
integracijos į Lietuvos visuomenę,
išsaugant jų tapatumą programos projektą
(tvarkos aprašo II skyriaus 16 p.).
„Jų vardus prisimena
Projekto paraiška pateikta pasibaigus
Lietuva“
nustatytam paraiškų priėmimo terminui

organizacijų
koordinacinės
taryba

7.

Rūdiškių
kultūros centras

8.

Tautinių
mažumų
asociacija
„Kuna“

9.

Trakų krašto
totorių
bendruomenė

10.

Vilniaus lenkų
teatro studija

(tvarkos aprašo II skyriaus 16 p.).
Biudžetinės įstaigos konkurse dalyvauti
negali, paraiškos nėra svarstomos
(tvarkos aprašo II skyriaus 9.2. p. –
tautinių mažumų kultūros sklaidos ir
Amatų ir muzikos
kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių
festivalis šeimai
Lietuvoje sričiai paraiškas gali teikti
„Pamatauk“
Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta
tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros
ir paramos fondai, viešosios įstaigos,
ugdymo įstaigos.).
Tautinių mažumų asociacija „Kuna“ nėra
Švenčionių miesto
atsiskaičiusi už 2019 m. vykdytą ir
šeštadieninė –
dalinai finansuotą iš Tautinių mažumų
sekmadieninė lenkų
integracijos į Lietuvos visuomenę,
mokykla
išsaugant jų tapatumą programos projektą
(tvarkos aprašo II skyriaus 16 p.).
„Lietuvos totoriai –
Projekto paraiška pateikta pasibaigus
Krymo ir Lietuvos
nustatytam paraiškų priėmimo terminui
kultūros susivienijimas“ (tvarkos aprašo II skyriaus 16 p.).
Projekto paraiška pateikta pasibaigus
„Tarptautinis
nustatytam paraiškų priėmimo terminui
monospektaklių
(tvarkos aprašo II skyriaus 16 p.).
festivalis“
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