
TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2021-05-31 Nr. TAR1-122 

 

Posėdžio data: 2021 m. gegužės 11 d., pradžia – 15:00 val., pabaiga – 16:00 val.    

Posėdžio vieta: Virtualių susitikimų platforma „ZOOM“. 

Posėdžio pirmininkė – Rasa Miuller, Klaipėdos vokiečių draugijos narė. 

Posėdžio sekretorė – Germinta Patašiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Kultūros skyriaus vyr. specialistė. 

Dalyvavo (9 iš 13): 

1. Rasa Miuller, Klaipėdos vokiečių bendrija. 

2. Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius. 

3. Edmundas Kvederis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir Socialinių 

reikalų komitetas. 

4. Natalija Domnenko, Klaipėdos miesto baltarusių bendruomenė „Krynica“. 

5. Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir 

sporto komitetas. 

6. Feliksas Puzemskis, Klaipėdos žydų bendruomenė. 

7. Rana Mammadova, Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija "Azeris", Klaipėdos 

miesto azerbaidžaniečių bendrija "Dostlug". 

8. Irena Songin, Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyrius. 

9. Gotfirdas Tapinas, Klaipėdos apskrities latvių asociacija "Atpūta". 

 

 

Posėdžio svečiai: 

1. Nina Puteikienė, Klaipėdos miesto tarybos narė. 

2. Vaiva Vėželytė-Pokladova, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės (toliau – TMD prie LR Vyriausybės), Tautinių mažumų politikos analizės ir 

informacijos skyriaus vedėja. 

3. Jelena Butkevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės TKC direktorė. 

4. Vida Montyvdaitė, TMD prie LR Vyriausybės direktorė. 

5. Lidia Trigub, Ukrainiečių Kultūros ir švietimo centras "Rodyna". 

6. Veronika Smakovič, Slavų kultūros centras „Razdolje“. 

7. Klaus Peter Paul Grudzinskas, Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkas. 

8. Svetlana Vasičkina, Klaipėdos rusų bendrijos „Lada“ pirmininkė 



 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.      Teisės aktų rinktinių tautinių mažumų tematika pristatymas (pranešėja – Vaiva Vėželytė-

Pokladova, TMD prie LR Vyriausybės, Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos 

skyriaus vedėja). 

2.   Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ renginiai, skirti Lietuvos totorių kultūros ir istorijos 

metams (pranešėja – Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ pirmininko pavaduotoja Farida 

Amanbajeva). 

3.      Kiti klausimai. 

 

Tarybos pirmininkė nustatė, kad posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra, posėdyje dalyvauja 9 

nariai iš 13.  

R. Miuller pristatė posėdžio svečius ir pasakė, kad posėdis yra išplėstinis, jame gali dalyvauti 

ir bendrijų pirmininkai. R. Miuller pasakė, kad posėdžio darbotvarkėje numatyti du klausimai – teisės 

aktų rinktinių tautinių mažumų tematika pristatymas ir Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metų 

aptarimas su Klaipėdos totorių bendrijos atstove bei kiti klausimai. Tarybos pirmininkė informavo, 

kad bandė susisiekti su Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ atstove F. Amanbajeva, tačiau 

nesėkmingai, todėl jei F. Amanbajeva prie posėdžio neprisijungs, klausimas dėl totorių metų bus 

perkeliamas į kitą posėdį.  

Darbotvarkei ir pritarta bendru sutarimu.  

1. SVARSTYTA. Teisės aktų rinktinių tautinių mažumų tematika pristatymas. 

V. Montyvdaitė pasakė, kad knyga teisės aktų tautinių mažumų tematika yra išleista žmonėms, 

kasdieninėje veikloje susiduriantiems su tautinių mažumų reikalais. V. Montvydaitė pristatė, kad 

knygoje surinkta plati teisinė bazė apie rinkimus, švietimą tautinių mažumų atžvilgiu. Knyga 

pasitarnaus kiekvienam tautinių mažumų bendrijos pirmininkui ar atstovui sprendžiant įvairias 

problemas. Knygoje skirtas dėmesys ir istoriniams aspektams: įdėtas pirmasis tautinių mažumų 

įstatymas.  

V. Vėželytė-Plodkova parodė pristatymą apie knygas: I knygos dalis išleista 2020 m., knygoje 

pateikti nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys tautinių mažumų teises viešojo 

gyvenimo srityse, 1989 m. Tautinių mažumų įstatymo suvestinė redakcija, galiojusi iki 2010 m. : II 

knygos dalis skirta Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) vyriausiojo 

komisaro rekomendacijoms ir gairėms (iš viso knygoje – 83 dokumentai), kurios reglamentuoja 



tautinių mažumų politikos formavimą ir įgyvendinimą. V. Vėželytė-Plodkova pasakė, kad Lietuva 

yra pirmoji valstybė narė, išvertusi visas rekomendacijas į lietuvių kalbą. 

R. Miuller pasiteiravo, ar kas turi klausimų pranešėjoms. I. Songin paklausė, kada bus priimtas 

Tautinių mažumų įstatymas. V. Vėželytė-Plodkova pakomentavo, kad tautinių mažumų įstatymo 

projekto parengimas buvo perduotas Tautinių mažumų departamentui, buvo suburta darbo grupė, 

kurioje dalyvavo ir bendrijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti, to pageidaujantys, 

asmenys. Įstatymo projektas buvo parengtas ir 2020 m. liepos mėn. perduotas Kultūros ministerijai. 

Pasikeitus valdžiai įstatymo parengimas buvo perduotas Teisingumo ministerijai, kuriai vadovauja 

buvusi darbo grupės vadove. Iki 2021 m. birželio bus pateiktas seimui svarstyti.  

J. Butkevičienė pasisakė, kad knygos bus labai naudingos ne tik praktikoje, bet ir mokslo 

darbuose. 

R. Miuller padėkojo pranešėjoms už dalyvavimą ir pristatytą medžiagą.  

NUTARTA. Informacija išklausyta.  

2. SVARSTYTA. Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ renginiai, skirti Lietuvos totorių kultūros 

ir istorijos metams. 

 R. Miuller pasiteiravo J. Butkevičienės, ar pavyko susiekti su totorių bendrijos atstove, 

turėjusia pristatyti antrą klausimą. J. Butkevičienė atsakė, kad su F. Amanbajeva susisiekti nepavyko.  

R. Miuller pasakė, kad jai taip pat nepavyko susiekti su F. Amanbajeva, o Klaipėdos totorių 

bendrijos „Nur“ pirmininkas negalėjo dalyvauti posėdyje dėl darbinės komandiruotės, todėl siūloma 

klausimą atidėti kitam posėdžiui. 

Siūlymui pritarta bendru sutarimu. 

NUTARTA. Klausimą dėl Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ renginių, skirtų Lietuvos totorių 

kultūros ir istorijos metams, aptarti kitame posėdyje. 

Pritarta vienbalsiai. 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

R. Miuller pasiteiravo J. Butkevičienės, kokie planai dėl Tautinių bendrijų dienos, gegužės 21 

d. 

J. Butkevičienė atsakė, kad jei leis galimybės planuojama surengti viešą pasirodymą 

atnaujintoje Vėtrungės erdvėje. Jei renginio nepavyks padaryti gyvai, jis bus perkeltas į internetinę 

erdvę. J. Butkevičienė pabrėžė, kad yra priklausomi nuo karantino ribojimų. Taip pat pasidalino, kad 

Pasaulinės kultūrų puoselėjimo dienos (gegužės 21 d.) proga bus paskelbta žinutė reklaminiuose JC 

Decaux stenduose, kuriuos skyrė Klaipėdos savivaldybė, plakatai kabės dvi savaites nuo gegužės 

23 d.  



R. Miuller pasakė, kad Klaipėdos vokiečių bendrija tautinių mažumų vardu prisidėtų prie šiai 

dienai skirtų renginių. Po pietų arba po darbo būtų galima pravesti ekskursija miestiečiams ar bendrijų 

nariams.  

R. Miuller pasiteiravo, ar yra klausimų.  

G. Tapinas pasakė, kad gegužės 21 d. Klaipėdos latvių asociacijai „Atpūta“ – 20 metų, tačiau 

gimtadienio šventė perkelta į liepos 27 dieną, tikimasi, kad bus galima laisvai keliauti tarp Lietuvos 

ir Latvijos.  

J. Simonavičiūtė paklausė, kaip bendrijose vyksta darbas karantino metu.  

F. Puzemskis pasakė, kad visas bendravimas perkeltas į internetą, sekasi neblogai, prasidėjo 

pirmi susitikimai gyvi vaikais sekmadieniais lauke.  

R. Miuller pasakė, kad paremti Vokietijos ambasados paruošė 20 kalėdinių dovanėlių, kurias 

išvežiojo vienišiems žmonėms kaimuose, o veiklos šiuo metu vyksta internete, po pamokų vaikai 

jungiasi internetu ir vyksta pamokos/užsiėmimai. Tikimasi, kad ateityje vyks gyvi užsiėmimai.  

N. Domnenko pasisakė, kad baltarusių bendrija „Krynica“ taip pat dirba virtualioje erdvėje, 

mokykla veikia, neseniai atidaryta paroda Tautinių kultūrų centre.  

S. Vasičkina pasakė, kad Klaipėdos rusų bendruomenė „Lada“ gruodžio mėn. išdalijo 250 

dovanų vaikams, festivalio dalyviams, o šiuo metu yra kuriamas birželio 1-ajai, Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai skirtas filmas, kuris bus parodytas internetu rusų kanale.  

L. Trigub pasisakė, kad Ukrainiečių Kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ kaip dirbo prieš 

karantiną, taip dirba ir dabar, vyksta nuotolinis mokymas, bendradarbiaujama su organizacijomis, 

sukurtas vaizdo įrašas, kuriame pasirodo sekmadieninės mokyklos vaikų ansambliai.  Mokytoja 

aktyviai dirba su vaikais, veikia internetinė įrašų studija, vaikai pasiekia gerus rezultatus. Kadangi 

centras „Rodyna“ turi paramos fondo statusą, praėjusią savaitę vykdyta Maisto banko akcija.  

R. Miuller pasiteiravo, kas dar iš pirmininkų ar mokytojų norėtų bei galėtų pasidalinti darbo 

ypatumais karantino sąlygomis. 

J. Butkevičienė pasisakė, kad karantino metu mokyklos dirba, paskelbus karantiną buvo 

nuosekliai pereita prie nuotolinio mokymo. Bendrijų aktyvumą parodo inicijuojamos parodos, 

organizuojant parodas stengiamasi pasirinkti kuo įdomesnius parodas pristatančius asmenis, 

pavyzdžiui, Virginija Kochanskytė pristatė įvairių tautų dailininkų parodą „Lietuva mano akimis“. J. 

Butkevičienė pabrėžė, kad karantino suvaržymai yra jaučiami ir visi laukia galimybės pradėti vykdyti 

veiklą įprastai.  

R. Miuller paprašė tarybos narių, kad šie apsvarstytų, kokius klausimus reikėtų įtraukti į 

posėdžio darbotvarkę ir apie tai informuotų el. paštu, kad sudarant posėdžių darbotvarkę būtų galima 

įtraukti pasiūlytus klausimus.  



J. Simonavičiūtė pasiūlė, kad būtų galima aptarti, kas aktualu bendrijoms naujai rengiamame 

strateginiame plėtros plane, ar aptarti ne tik einamuosius reikalus, bet ir strateginius klausimus.  

I. Songin pasiūlė, pareikšti totorių bendrijai užuojautą dėl ištikusios tragedijos. 

R. Miuller paprašė pateikti daugiau informacijos apie tragediją. 

E. Kvederis pakomentavo, kad Kazanės mokykloje įvyko ginkluotas išpuolis, kurio metu 

nukentėjo vaikai ir mokytojai.  

R. Miuller paklausė, ar reikia oficialios užuojautos Klaipėdos totorių bendrijai nuo tarybos dėl 

įvykusio išpuolio Rusijoje? 

E. Deltuvaitė pasisakė, kad reikėtų daugiau pasidomėti, kas įvyko ir tada nuspęsti.  

R. Miuller pritarė ir papildė, kad ne visi spėjo susipažinti su naujiena. R. Miuller pasiūlė 

balsavimą dėl užuojautos padaryti el. paštu. 

Siūlymui pritarta bendru sutarimu.  

NUTARTA. El. paštu padaryti balsavimą dėl oficialios užuojautos Klaipėdos totorių bendrijai.  

Pritarta vienbalsiai.  

 Posėdis baigėsi 16:00.  

 

 

 

 


