LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL DAINŲ ŠVENČIŲ NACIONALINĖS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES
PATVIRTINIMO
2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. ĮV- 1036 / V-1158
Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir
Dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro
ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮV288/ISAK-1670 „Dėl Dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 8 ir 10
punktais:
t v i r t i n a m e ketveriems metams Dainų švenčių nacionalinės komisijos personalinę
sudėtį:
1. Remigijus Adomaitis – Šiaulių dainavimo mokyklos ,,Dagilėlis“ direktorius, deleguotas
Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (moksleivių chorų
kolektyvai);
2. Živilė Adomaitienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meno skyriaus
choreografijos specialistė, deleguota Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir
žanrų tarybų narių (moksleivių šokių kolektyvai);
3. Asta Einikytė – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Kultūros skyriaus vadovė,
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos atstovė;
4. Rasa Gelgotienė – Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, Vilniaus universiteto chorų
,,Virgo“, ,,Gaudeamus“, ,,Pro musica“ meno vadovė, deleguota Lietuvos nacionalinio kultūros
centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (suaugusiųjų chorų kolektyvai);
5. Jurgita Jasponytė-Burokienė – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovė;
6. Irena Kezienė – Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausioji
specialistė, Kultūros ministerijos atstovė;
7. Inga Kriščiūnienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja,
Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovė;
8. Žilvinas Meškuotis – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos metodininkas,
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos atstovas;
9. Saulius Mickevičius – Vilkaviškio kultūros centro jaunimo pučiamųjų instrumentų
orkestro meno vadovas ir dirigentas, deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų
meno šakų ir žanrų tarybų narių (pučiamųjų muzikos instrumentų orkestrai);
10. dr. Austė Nakienė – etnomuzikologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
Tautosakos archyvo skyriaus vadovė, Lietuvos kompozitorių sąjungos atstovė;
11. Tomas Pūtys – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą
departamento Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
atstovas;

12. Artūras Sinkevičius – edukologas, Kauno folkloro klubo ,,Gilė“ vadovas; deleguotas
Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (moksleivių
folkloro kolektyvai);
13. Giedrius Svilainis – kompozitorius, dainų ir šokių ansamblio ,,Lietuva“ meno vadovas,
deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių
(liaudiškos muzikos kolektyvai);
14. Jūratė Šemetaitė – muzikologė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros
skyriaus vedėja, deleguota Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų
tarybų narių (suaugusiųjų folkloro kolektyvai);
15. Milda Valančiauskienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
Kultūros programų vadovė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovė;
16. Edmundas Žička – Lietuvos choreografų asociacijos pirmininkas, Vilniaus
technologijų ir dizaino kolegijos jaunimo liaudiškų šokių ansamblio ,,Sietuva“ meno vadovas,
deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių
(suaugusiųjų šokių kolektyvai).

Kultūros ministras

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Mindaugas Kvietkauskas

Algirdas Monkevičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮV288/ISAK-1670
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. ĮV788/V-917 redakcija)
DAINŲ ŠVENČIŲ NACIONALINĖS KOMISIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Dainų
švenčių nacionalinės komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, teises ir pareigas, sudėtį ir darbo
organizavimą.
2. Komisija yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali institucija.
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo,
protingumo ir konfidencialumo principais, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos dainų švenčių
įstatyme vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS
5. Komisija atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja ir vertina Lietuvos dainų švenčių raidos tendencijas, jų įtaką visuomenės, ypač
vaikų ir jaunimo meniniam ugdymui;
5.2. teikia išvadas ir siūlymus Lietuvos dainų švenčių ir Lietuvos moksleivių dainų švenčių
rengėjams, kūrybinių grupių vadovams, kūrėjams dėl dainų švenčių tradicijos išsaugojimo ir
meninių programų, repertuaro atitikties UNESCO kriterijams;
5.3. nagrinėja galimas rengimosi dainų šventėms problemas ir rekomenduoja Kultūros
ministerijai bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybėms, kaip išvengti neigiamos
įtakos jų vyksmui;
5.4. aptaria ir vertina Dainų šventės koncepciją, menines programas, jų idėjų bei sprendimų
pagrįstumą, meninę vertę.
III SKYRIUS
KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
6. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
6.1. kviesti į Komisijos posėdžius dainų švenčių organizatorius, kūrėjus, meno kolektyvų
vadovus, valstybės, savivaldybės institucijų ar įstaigų, socialinių partnerių, nevyriausybinių
organizacijų atstovus.
6.2. gauti reikiamą informaciją iš Kultūros ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos, joms pavaldžių įstaigų, susijusių su Dainų švenčių organizavimu Komisijos
funkcijoms atlikti.
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7. Komisijos narių pareigos:
7.1. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose;
7.2. laiku vykdyti Komisijos pirmininko pavedimus;
7.3. veikti sąžiningai, nešališkai, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant privačių
interesų konflikto grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai Komisijos pirmininką ir nusišalinti nuo
sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo ar kitokio poveikio sprendimams, kurie sukelia interesų
konfliktą.
IV SKYRIUS
KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Komisiją sudaro 16 narių, iš kurių po vieną narį deleguoja: Kultūros ministerija,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos įgaliota įstaiga, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas,
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos rašytojų
sąjunga, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, suderinęs su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
įgaliota įstaiga, iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių deleguoja dainų ir šokių švenčių tradiciją
palaikančių meno šakų ir žanrų specialistus – po du (vieną – moksleivių, kitą – suaugusiųjų
kolektyvų) chorų, šokių kolektyvų, folkloro kolektyvų, po vieną pučiamųjų instrumentų orkestrų,
liaudiškos muzikos. Šios įstaigos ir institucijos turi teisę deleguoti pakaitinį narį, kuris turi visas
nario teises, išskyrus teisę būti išrinktam Komisijos pirmininku ar Komisijos pirmininko
pavaduotoju.
9. Komisijos narys gali būti komisijoje ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
10. Komisijos personalinę sudėtį ketveriems metams tvirtina kultūros ministras ir švietimo,
mokslo ir sporto ministras.
11. Komisija iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka pirmininką ir jo pavaduotoją.
12. Komisijos pirmininkas, jeigu jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas, organizuoja
Komisijos darbą, pirmininkauja Komisijos posėdžiams, atsako už jos veiklą.
13. Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Komisijos pirmininko sprendimu posėdžiai gali
vykti nuotoliniu būdu (organizuojant posėdį realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis)
laikantis šių nuostatų 15-16 punktuose nustatytų reikalavimų. Posėdžiai vyksta Komisijos
pirmininko nustatytu laiku, ne rečiau kaip du kartus per metus.
14. Neeilinis Komisijos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to prašo ne mažiau kaip pusė
Komisijos narių arba Komisijos pirmininko, Kultūros ministerijos ar Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos iniciatyva.
15. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 Komisijos narių.
16. Visi sprendimai Komisijos posėdyje priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja
daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos
pirmininko (jeigu jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.
17. Komisijos pirmininko sprendimu Komisija sprendimus, nereikalaujančius aptarimo, gali
priimti elektroniniu būdu, laikydamasi šių nuostatų 15-16 punktuose nustatytų reikalavimų. Savo
nuomonę dėl sprendimo projekto Komisijos narys turi pareikšti per 2 darbo dienas nuo pranešimo
apie siūlomus sprendimo projektus gavimo elektroniniu laišku, adresuotu Komisijos sekretoriui.
Bent vienam Komisijos nariui per nustatytą terminą prieštaraujant sprendimo priėmimo elektroniniu
būdu formai, turi būti kviečiamas Komisijos posėdis.
18. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 5
darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos
pirmininko pavaduotojas ir Komisijos sekretorius.
19. Jeigu Komisijos narys 2 kartus iš eilės nedalyvauja Komisijos posėdžiuose; raštu atsisako
dalyvauti Komisijos darbe arba kai negali eiti savo pareigų; atšaukiamas jį delegavusio juridinio
asmens, Komisijos pirmininkas kreipiasi į Kultūros ministeriją dėl kito Komisijos nario
delegavimo.
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20. Nauji Komisijos nariai skiriami juos delegavusios institucijos teikimu iki Komisijos
kadencijos pabaigos.
21. Komisijos techninę ir organizacinę veiklą užtikrina Lietuvos nacionalinis kultūros centras,
skiriantis Komisijos sekretorių, kuris nėra Komisijos narys. Sekretorius, Komisijos pirmininkui, jo
nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojui pavedus, organizuoja Komisijos posėdžius, rengia
posėdžių medžiagą ir posėdžių protokolus.
_________________

