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DAINŲ ŠVENČIŲ NACIONALINĖS KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja
Dainų švenčių nacionalinės komisijos (toliau – komisija) funkcijas, teises, sudėtį ir darbo
organizavimą.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu
(Žin., 2007, Nr. 128-5212), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir
kitais teisės aktais.
3. Komisija yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali institucija.
4. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos dainų švenčių
įstatyme vartojamas sąvokas.
II. 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 ir mokslo 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. KOMISIJOS TEISĖS
6. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
6.1. kviesti į komisijos posėdžius patariamojo balso teise dainų švenčių organizatorius,
kūrėjus, meno kolektyvų vadovus;
6.2. gauti reikiamą informaciją iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos,
joms atskaitingų įstaigų, susijusių su Dainų švenčių organizavimu komisijos funkcijoms
atlikti.
IV. KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
7. Komisiją sudaro 15 narių, iš kurių po 1 deleguoja Kultūros ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokykla, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga,
Pučiamųjų orkestrų bendrija, Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“,
Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas, po 2 – Lietuvos chorų sąjunga, Choreografų sąjunga,
Folkloro asociacija „Baltica“.

8. Komisijos narys gali būti komisijoje ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
9. Komisijos personalinę sudėtį ketveriems metams tvirtina kultūros ministras bei
švietimo ir mokslo ministras. Komisijos sudėtis, pasibaigus kadencijai, atnaujinama ne
mažiau kaip 1/3 narių.
10. Komisija iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka pirmininką ir jo
pavaduotoją.
11. Komisijos pirmininkas, jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojas
organizuoja komisijos darbą, pirmininkauja komisijos posėdžiams, atsako užjos veiklą.
12. Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai vyksta komisijos pirmininko
nustatytu laiku, ne rečiau kaip du kartus per metus.
13. Neeilinis komisijos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to prašo ne mažiau kaip pusė
komisijos narių arba komisijos pirmininko, Kultūros ministerijos ar Švietimo ir mokslo
ministerijos iniciatyva.
14. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 komisijos
narių.
15. Visi sprendimai komisijos posėdyje priimami atviru balsavimu, jeigu už juos
balsuoja daugiau kaip pusė komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos
pirmininko (jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.
16. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų
rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 301009; 2006, Nr. 60-2169). 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.
17. Komisijos techninę ir organizacinę veiklą užtikrina Lietuvos liaudies kultūros
centras, jis skiria komisijos sekretorių, kuris nėra komisijos narys. Sekretorius kviečia
komisijos posėdžius, rengia medžiagą ir posėdžių protokolus.
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