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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO BIUDŽETO 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro (toliau – Centro) biudžeto lėšų, 

skirtų kultūrinei veiklai, naudojimo tautinių bendrijų tradiciniams renginiams tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarka) nustato, kaip Centro biudžeto lėšos bus naudojamos kultūrinei veiklai. 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų 

įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Tautinių 

mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu patvirtintose 

Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijose. 

 

II. REIKALAVIMAI KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ BENDRIJŲ 

TRADICINIAMS RENGINIAMS 

 

3. Centro biudžeto lėšos, skirtos kultūrinei veiklai, gali būti naudojamos Klaipėdos miesto 

tautinių bendrijų tradiciniams renginiams, kurie skirti: 

3.1. tautinių mažumų tapatybės išsaugojimui ir kultūros puoselėjimui; 

3.2. tautinių mažumų socialinei integracijai užtikrinti; 

3.3. vaikų ir suaugusių neformaliam švietimui; 

3.4. tarpkultūrinio dialogo skatinimui; 

3.5. žmogaus teisių apsaugai; 

3.6. Lietuvos tautinių mažumų kultūros ir informacijos sklaidai. 

4. Leidžiama naudoti Centro biudžeto lėšas, skirtas kultūrinei veiklai, šioms tautinių 

bendrijų tradicinių renginių išlaidoms apmokėti: 

4.1. išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), kaip tai numatyta Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal 

atlygintinų paslaugų sutartis); 

4.2. išlaidos įrangai, priemonėms, prekėms ir reikmenims įsigyti, išskyrus ilgalaikį turtą; 

4.3. išlaidos transporto priemonių nuomos paslaugoms, transporto bilietams, ne daugiau 

kaip 10 proc. visų tradicinio renginio veiklų išlaidų, išskyrus tuos atvejus, kai etninė tėvynė yra toli 

ir tradicinio renginio išlaidų visą sąmatą ar didžiąją jos dalį sudaro išlaidos, skirtos kelionei. Tokiu 

atveju sprendimą dėl Centro biudžeto lėšų, skirtų kultūrinei veiklai naudojimo, priima Centro 

direktorius su Tautinių kultūrų centro tarybos (toliau – Centro taryba) pritarimu; 

4.4. išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui (patalpoms, technikai) nuomoti; 

4.5. leidybos, spausdinimo, maketavimo, dizaino, teksto parengimo, vertimo (žodžiu ir 

raštu), skaitmeninimo, redagavimo, fotografo paslaugų išlaidos; 

4.6. reklamos paslaugų (reklama internete, miesto spaudoje, televizijoje, radijuje, lauko 

ekranuose ir kt. ) išlaidos; 

4.7. seminarų, paskaitų ir parodų organizavimo (parodos ploto ir stendų nuomos, dizaino ir 

apipavidalinimo, projektų eksponavimo ir renginių įgarsinimo, scenos nuomos, eksponatų 

atvežimo) išlaidos. 



5. Draudžiama naudoti Centro biudžeto lėšas, skirtas kultūrinei veiklai, šioms tautinių 

bendrijų tradicinių renginių išlaidoms apmokėti:   

5.1. išlaidos baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, paskolų palūkanoms, 

bylinėjimuisi, skoloms padengti; 

5.2. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui; 

5.3. kitos, su tradicinio renginio įgyvendinimu nesusijusios, išlaidos. 

6. Tradiciniai renginiai privalo būti įgyvendinami Klaipėdos miesto ribose. Jei renginys dėl 

specifinių aplinkybių gali būti įgyvendinamas tik tam skirtoje vietoje, sprendimą dėl renginio 

įtraukimo į Centro kultūrinę veiklą priima Centro direktorius su Centro tarybos pritarimu. 

7. Jeigu dėl objektyvių priežasčių renginys negali būti įgyvendintas, tai tautinės bendrijos 

suderina su Centru ir renginio įgyvendinimas yra perkeliamas. Pusėms nesutarus, Centro direktorius 

gali kreiptis dėl sprendimo priėmimo į Centro tarybą.  

8. Visi pirkimai ir paslaugos vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

 

Ш. SĄMATŲ TRADICINIAMS RENGINIAMS TEIKIMAS, KEITIMAS, TVIRTINIMAS 

IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

 

9. Tradicinių renginių sąmatos teikiamos Centro metų strateginio biudžeto projektui pagal 

nustatytą tvarką.   

10. Jeigu įgyvendinant tradicinio renginio veiklas iškyla poreikis keisti lėšų paskirstymą 

pagal atskiras sąmatos išlaidų rūšis, toks pasikeitimas derinamas su Centru. Skirtumas (nukrypimas) 

tarp sąmatos straipsnyje nurodytų ir planuojamų naudoti lėšų negali viršyti 5 proc. tradicinio 

renginio įgyvendinimo sąmatos. Centrui pateikiamas argumentuotas prašymas su patikslinta 

tradicinio renginio sąmata. Sprendimą dėl sąmatos tikslinimo priima Centro direktorius. Pusėms 

nesutarus, Centro direktorius gali kreiptis dėl sprendimo priėmimo į Centro tarybą.  

11. Sąmatos gali būti keičiamos esant nenugalimai jėgai (force majeure), kai gresia 

tradicinio renginio neįgyvendinimas dėl aplinkybių, kurių negalima kontroliuoti ir kai negalima 

užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) 

nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų renginiui įgyvendinti prekių. 

12. Tradicinio renginio išlaidos laikomos tinkamomis ir panaudotomis pagal paskirtį, jei jos 

teisės aktų nustatyta tvarka yra įtrauktos į tradicinio renginio išlaidų sąmatą ir gali būti 

identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtintos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą 

įrodančiais dokumentais, turinčiais apskaitos dokumentams privalomus rekvizitus. 

13. Išlaidų tinkamumas nustatomas remiantis šiais kriterijais: 

13.1. išlaidos yra tiesiogiai susijusios su tradiciniu renginiu ir yra būtinos jo įgyvendinimui; 

13.2. išlaidų paskirtis atitinka tradicinio renginio sąmatoje nurodytas išlaidas. 

14. Jeigu išlaidos yra pripažintos netinkamomis ar panaudotos ne pagal paskirtį, sprendimą 

priima Centro taryba. 

15. Jeigu einamųjų metų tradicinio renginio, organizuojamo Klaipėdos miesto tautinių 

bendrijų, veiklos nebuvo tinkamai įgyvendintos ir nebuvo tinkamai panaudotos lėšos, tai tradicinis 

renginys į kitų metų biudžetą gali būti įtrauktas tik su Centro tarybos pritarimu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Tradicinių renginių paraiškos, patikslintos sąmatos, Tautinių kultūrų centro tarybos 

posėdžių protokolai, tradicinių renginių įgyvendinimo ataskaitos saugomos Klaipėdos miesto 

savivaldybės Tautinių kultūrų centre, pagal nustatytus dokumentų saugojimo terminus. 


