LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
l. l. LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGA (toliau – LCHS) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis
juridinis asmuo, vienijantis chorų vadovus, chorinio meno veikėjus taip pat Lietuvos Respublikos
meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno
kūrėjais asmenis, taip pat kitus asmenis, kurie atitinka šių įstatų (toliau – Įstatai) 3.1. numatytus
reikalavimus.
1.2. LCHS savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjo
ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.3. LCHS teisinė forma – asociacija.
1.4. LCHS veiklos laikotarpis – neribotas.
1.5. LCHS finansiniai metai – kalendoriniai metai, kurie prasideda sausio mėnesio 1 d. ir
pasibaigia gruodžio 31 d.
II. LCHS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
2.1. LCHS veiklos tikslai:
2.1.1. Vienyti chorų vadovus, chorinio meno veikėjus ir chorinio meno kūrėjo statusą turinčius
asmenis bei organizacijas, puoselėjančius Lietuvos chorinę kultūrą.
2.1.2. Skatinti aukšto meistriškumo chorinio meno kūrybą, jos įvairovę ir sklaidą.
2.1.3. Sudaryti sąlygas LCHS narių meno kūrybai, kūrybinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui.
2.1.4. Rūpintis chorinio meno kūrinių prieinamumu visuomenei.
2.1.5. Atstovauti chorinio meno kūrėjams.
2.1.6. Koordinuoti LCHS narių organizacinę bei meninę veiklą.
2.1.7. Remti LCHS narių kūrybinę – meninę ir mokslinę veiklą bei jų profesinės kvalifikacijos
kėlimą.
2.1.8. Ginti LCHS narių kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises bei jiems
atstovauti.
2.1.9 Vystyti tarptautinį LCHS, chorų ir chorvedžių bendradarbiavimą, įstoti į tarptautines
organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems
įstatymams.
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2.1.10 Remti ir skatinti mokyklinių chorų ir jų pedagogų veiklą.
2.1.11. Rūpintis chorinės muzikos atlikimo meno bei chorinės muzikos atlikėjų prestižo
visuomenėje kėlimu.
2.1.12. Siekti, kad LCHS narių meno kūryba atitiktų reikalavimus, nustatytus Lietuvos
Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme.
2.2. LCHS, įgyvendindama savo tikslus, gali užsiimti šia ūkine-komercine veikla:
(94.12.00) Profesinių narystės organizacijų veikla
(90.00.00) Kūrybine, menine ir pramogų organizavimo veikla
(70.21.00) Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
(74.90.00) Kita niekur nepriskirta profesine, moksline ir technine veikla
(85.52.00) Kultūrinio švietimo veikla
(74.30.00) Vertimo žodžiu ir raštu veikla
(58.10.00) Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla.
(68.20.00) Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimo veikla.
2.3. LCHS turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja jos Įstatams bei veiklos tikslams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti.
III. LCHS NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. LCHS nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, įsipareigoję
laikytis LCHS įstatų reikalavimų ir yra patvirtinti LCHS tarybos nustatyta tvarka.
3.2. LCHS narių teisės:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti LCHS visuotiniame narių susirinkime;
3.2.2. naudotis LCHS teikiamomis paslaugomis;
3.2.3. susipažinti su LCHS dokumentais ir gauti visą LCHS turimą informaciją apie jos veiklą;
3.2.4. išstoti iš LCHS, pateikus prašymą Tarybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario
mokesčiai ar kitaip LCHS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.2.5. rinkti ir būti išrinktam į LCHS valdymo organus;
3.2.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme įtvirtintomis narių teisėmis.
3.3. LCHS narių pareigos:
3.3.1. dalyvauti LCHS veikloje;
3.3.2. laikytis LCHS įstatų;
3.3.3. vykdyti LCHS visuotinio narių susirinkimo, Tarybos, Prezidento nutarimus;
3.3.4. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
3.3.5 mokėti stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį;
3.3.6. laikytis etikos normų.
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3.4. Už LCHS įstatų pažeidimus, kasmetinio nario mokesčio nesumokėjimą, už nedalyvavimą
LCHS veikloje narys gali būti pašalintas iš LCHS Tarybos sprendimu.

IV. LCHS VALDYMAS
4.1. Aukščiausias LCHS organas - Visuotinis narių susirinkimas.
4.2. Kolegialus LCHS valdymo organas – Taryba.
4.3. Vienasmenis LCHS valdymo organas – Prezidentas.
4.4. Revizijos komisija.
4.5. LCHS gali būti sudaroma Etikos komisija.
V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
5.1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:
5.1.1. Priima ir keičia LCHS Įstatus.
5.1.2. Priima sprendimus dėl LCHS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
5.1.3. Tvirtina Prezidento teikiamą LCHS veiklos programą.
5.1.4. Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina LCHS metinių finansinių ataskaitų rinkinį
ir finansinių metų veiklos ataskaitą.
5.1.5. Renka 8 (aštuonis) Tarybos narius. Tarybą atstovauja skirtingų žanrų ir regionų atstovai.
5.1.6. Slaptu balsavimu renka LCHS Prezidentą iš kandidatų pristačiusių savo veiklos programą
visuotiniam narių susirinkimui.
5.1.7. Renka Revizijos komisiją.
5.1.8. Išklauso bei tvirtina Tarybos ir Revizijos komisijos ataskaitas.
5.1.9. Nustato stojamųjų įnašų, metinio nario mokesčio dydžius ir jų mokėjimo tvarką.
5.2. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4
mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą Prezidentas ne
vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui Įstatuose nurodyta tvarka.
5.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi LCHS nariai. Vienas
narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. LCHS narys – juridinis asmuo gali būti
atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar
valdymo organo narių.
5.4. LCHS valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra LCHS nariai, gali
dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
5.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
LCHS narių. Sprendimas, išskyrus sprendimus keisti LCHS įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar
likviduoti LCHS, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių
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balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami ir yra laikomi balsavimo
metu nedalyvavusiais asmenimis).
5.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti keisti LCHS įstatus, pertvarkyti,
reorganizuoti ar likviduoti LCHS reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių LCHS
narių balsų.
5.7. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais,
nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo LCHS narių.
5.8. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos nutarimu, arba 1/3 LCHS narių
reikalavimu.
5.9. LCHS narys turi teisę balsuoti raštu ir ne vėliau kaip iki visuotinio narių susirinkimo dienos
pateikti Prezidentui rašytinį pranešimą dėl balsavimo susirinkimo darbotvarkėje numatytais
klausimais („už“ arba „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo). Išankstinis balsavimas raštu
įskaitomas į visuotinio susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

VI. TARYBA
6.1. Tarybos kompetencija:
6.1.1. Koordinuoja LCHS organizacinę ir finansinę veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų.
6.1.2. Vykdo Visuotinio narių susirinkimo nutarimus.
6.1.3. Tvirtina narių įstojimo, išstojimo, pašalinimo iš LCHS narių tvarką.
6.1.4. Priima sprendimus dėl narių priėmimo, pašalinimo iš LCHS narių.
6.1.5. Šaukia LCHS neeilinius narių susirinkimus.
6.1.6. Nustato Prezidento darbo apmokėjimo sąlygas.
6.1.7. Priima sprendimą steigti Etikos komisiją ir skiria jo narius.
6.1.8. Nustato LCHS darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo sąlygas.
6.1.9. Priima sprendimus dėl LCHS lėšų panaudojimo.
6.1.10. Nustato LCHS filialų, atstovybių bei kitų padalinių steigimo ir veiklos tvarką, koordinuoja jų
veiklą.
6.1.11. Nustato dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką.
6.1.12. Sprendžia kitus Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.
6.2. Tarybos narių skaičius yra 13 (trylika), įskaitant Prezidentą. Prezidentas į Tarybą renka 4
(keturis) narius. Visuotinis narių susirinkimas renka 8 (aštuonis) narius, taip pat į Tarybos sudėtį
įeina Prezidentas, dėl kurio buvimo Tarybos sudėtyje atskiro balsavimo nereikia.
6.3. Tarybos nariai renkami 4 metų kadencijai.
6.4. Eilinis Tarybos posėdis šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis Tarybos posėdis
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šaukiamas LCHS Prezidento arba kai to reikalauja 1/3 Tarybos narių.
6.5. Taryba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių.
6.6. Tarybos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl narių
priėmimo ar pašalinimo iš LCHS narių, kurių priėmimui reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių Tarybos narių balsų.

VII. PREZIDENTAS
7.1. Prezidento kompetencija:
7.1.1. Teikia Visuotiniam narių susirinkimui LCHS veiklos programą ir atsako už jos įgyvendinimą.
7.1.2. Rengia LCHS metinių finansinių ataskaitų rinkinį, finansinių metų veiklos ataskaitą ir kartu su
Revizijos komisijos ataskaitą teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti.
7.1.3. Priima ir atleidžia darbuotojus.
7.1.4. Organizuoja Tarybos darbą ir, esant reikalui, formuoja sekretoriatą.
7.1.5. Tvarko LCHS turtą ir atsako už jo apskaitą.
7.1.6. Tvarko LCHS narių apskaitą, LCHS veiklos ir finansinius dokumentus, atsako už jų saugojimą
bei sunaikinimą įstatymo nustatyta tvarka.
7.1.7. Savo nuožiūra renka 4 (keturis) Tarybos narius.
7.1.8. Šaukia Neeilinį Tarybos posėdį.
7.1.9. Atlieka kitus įstatymo, Visuotinio narių susirinkimo, Tarybos sprendimuose Prezidento
kompetencijai priskirtus veiksmus.
7.2. Prezidentą 4 metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas iš kandidatų, Tarybai pateikusių
savo veiklos programą. Pasibaigus Prezidento kadencijai, jis gali būti perrenkamas neribotam skaičiui
kadencijų. Pasibaigus vieno prezidento kadencijai ir nesant kandidatų kitai, ne ilgiau kaip 5
mėnesiams lieka galioti senojo prezidento įgaliojimai, o 5 mėnesių laikotarpiu turi būti šaukiamas
neeilinis LCHS narių susirinkimas.
VIII. LCHS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
8.1. LCHS lėšas ir pajamas sudaro: nario mokestis, Lietuvos bei užsienio valstybių fizinių asmenų ir
juridinių asmenų savanoriški įnašai bei parama, parama gauta iš Labdaros ir paramos fondų, valstybės
ir savivaldybės perduotos lėšos, palikimai, pajamos, gautos iš LCHS įsteigtų kūrybinių ir gamybinių
padalinių, koncertinės, leidybinės veiklos, LCHS turto, projektų, kitos teisėtai įgytos lėšos.
8.2. Sprendimus dėl lėšų ir pajamų panaudojimo priima LCHS Taryba.
8.3. LCHS lėšos gali būti naudojamos tik šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
8.4. LCHS ūkinės–finansinės veiklos kontrolę vykdo Revizijos komisija, kurią sudaro ne mažiau
kaip 3 nariai, renkami Visuotinio narių susirinkimo iš LCHS narių, neįeinančių į LCHS valdymo
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organus, 4 metų laikotarpiui.

IX. ETIKOS KOMISIJA
9.1. LCHS narių profesinės etikos pažeidimams nagrinėti LCHS gali būti steigiama Etikos komisija.
9.2. Sprendimą steigti Etikos komisiją priima Taryba.
9.3. Etikos komisiją sudaro penki nariai. Du narius deleguoja Taryba, tris narius skiria visuotinis narių
susirinkimas.
X. LCHS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
10.1. Taryba priima sprendimus steigti LCHS filialus, atstovybes bei kitus padalinius, nutraukti jų
veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių bei kitų padalinių vadovus, tvirtina jų nuostatus.
XI. LCHS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
11.1. LCHS Įstatai keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3
susirinkime dalyvaujančių LCHS narių balsų dauguma.
11.2. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos
narių.
XII. LCHS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
12.1. LCHS buveinė keičiama Prezidento sprendimu.
XII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LCHS VEIKLĄ PATEIKIMO
NARIAMS TVARKA
13.1. LCHS dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką nustato Taryba.
13.2. Visi LCHS privalomi pranešimai siunčiami el. paštu. Skenuoti dokumentai siunčiami el. paštu
nurodant, jog originalas nebus siunčiamas. Vieši pranešimai skelbiami Registrų centro leidžiamame
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
13.3. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti LCHS buveinėje. Asociacijos dokumentai,
jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XIV. LCHS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
14.1. Jeigu LCHS liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą LCHS
Prezidentas turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
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14.2. LCHS pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta
tvarka. Sprendimus dėl LCHS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priima
Visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
14.3. Likvidavimo procedūroms atlikti Visuotinis narių susirinkimas išrenka likvidavimo komisiją.
14.4. LCHS likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir
LCHS narių reikalavimus dėl LCHS turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio,
iki LCHS išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems
juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą
dėl LCHS likvidavimo.

XV. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
15.1. Visi šiuose įstatuose neaptarti klausimai yra reguliuojami LR Asociacijų įstatymo, LR Civilinio
kodekso bei kitų norminių aktų, reglamentuojančių asociacijų veiklą.
LCHS įstatai patvirtinti Visuotinio narių susirinkimo 2020-02-22 sprendimu.
Įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimtųjų metų vasario mėnesio 22 dieną, Vilniuje.

Prezidentė

Rasa Gelgotienė
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