
Kandidatės Danguolės Beinarytės (CV: Apie LCHS - Tarybos nariai) į Lietuvos chorų sąjungos
prezidento pareigas 2023-2027 metų programa.

Svarbiausi kandidatės tikslai - skaidrumas, chorinio meno viešinimas ir sąjungos atstovavimas
bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Švietimo, mokslo ir sporto bei Kultūros
ministerijomis. Aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru siekiant
bendrų sąlyčio taškų puoselėjant chorinį meną Lietuvoje ir už jos ribų. Skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą ir tinklaveiką (festivaliai, koncertai, konkursai, seminarai). Siekti choro dirigentų
kokybiško kvalifikacijos kėlimo ir plėsti chorų sąjungos narių skaičių. Plėsti vidinės ir išorinės
komunikacijos kanalus skleidžiant žinią chorų bendruomenei ir Lietuvos visuomenei apie Lietuvos
chorų sąjungos veiklą ir renginius.

TIKSLAI PRIEMONĖS
1. Skirti ypatingą dėmesį chorinio dainavimo ir

muzikavimo ugdymui, kultūros, švietimo ir
ugdymo įstaigose.

Bendradarbiaujant su LR švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, LR
kultūros ministerija, ugdymo įstaigų
vadovais ir pedagogais organizuojant
seminarus, mokymus, kuriant naujas
mokymo programas.

2. Skatinti kuo didesnį aktyvumą kuriant jaunučių
ir jaunių chorus.

Šviesti ugdymo įstaigų vadovus
skiriant maksimalų dėmesį chorų
išlaikymui.

3. Skirti ypatingą dėmesį naujų choro dirigentų
pritraukimui studijuoti chorinį dirigavimą
aukštosiose mokyklose.

Bendradarbiauti su neformalaus
švietimo   įstaigomis, siekiant
motyvuoti rinktis chorinio dirigavimo
specialybę, teikti pagalbą ir
rekomendacijas įgyvendinant
profesinius tikslus.

4. Skatinti chorinio meno kūrybą ir plėsti
repertuarą.

Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos
kompozitorių sąjunga, skatinti kurti
naujus kūrinius chorams, atsižvelgiant
į chorų meninį lygį.

5. Skirti dėmesį Dainų šventės įstatymui. Bendradarbiaujant su Lietuvos
nacionaliniu kultūros centru, didesnį
dėmesį skirti repertuaro parengimui,
organizuojant chorų vadovams ir
chorams skirtus mokymus ir
seminarus.

6. Aktyvinti LCHS narystę. Bendradarbiaujant su savivaldybių
kultūros ir ugdymo įstaigomis teikti
informaciją apie vykdomas LCHS
veiklas.

7. Skatinti veiklas regionuose. Tikslingai plėtoti chorinės muzikos
veiklas regionuose, įtraukiant kultūros
ir švietimo įstaigas, organizuojant
bendrus renginius, festivalius.

https://lchs.lt/apie-lchs/


8. Ieškoti galimybių chorų vadovų darbo
užmokesčiui.

Identifikavus darbo užmokesčio
negaunačius chorvedžius,
bendradarbiauti su miestų
savivaldybėmis ir regionų verslais,
skatinant finansuoti chorų vadovų
veiklą ir sąžiningą veiklos
apmokėjimą.

9. Siekti aktyvaus LCHS dalyvavimo tarptautinėse
veiklose.

Padėti LCHS nariams aktyviai
dalyvauti tarptautinėje veikloje,
skatinti bendradarbiavimą tarp šalių,
dalyvaujant edukacinėse veiklose.
Remiantis Baltijos šalių patirtimi,
skatinti  LR Vyriausybę bei atsakingas
ministerijas didinti dotacijas chorinės
muzikos išlaikymui, kūrimui ir
sklaidos aktyvinimui.

10. Atstovauti chorinio meno kūrėjams. Informuoti kuo daugiau dirigentų ir
chorų vadovų apie meno kūrėjo statusą
vykdant kūrybinę ir meninę veiklą.


