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KONCERTINĖS ĮSTAIGOS 

VALSTYBINIO DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIO “LIETUVA” 

KVIETIMŲ Į ANSAMBLIO KONCERTUS/ RENGINIUS SUTEIKIMO TAISYKLĖS  

 

 

 1. Kvietimų į Ansamblio renginius taisyklės  (toliau – Taisyklės) reglamentuoja 

Koncertinės įstaigos  valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ (toliau – Ansamblis) teikiamų 

nemokamų kvietimų  į ansamblio organizuojamus renginius bendrą tvarką. 

 2.  Kvietimai  į Ansamblio koncertus / renginius nemokamai suteikiami šiuo atveju:  

 2.1.  esant dideliam  neparduotų vietų skaičiui, nemokamai į renginį gali būti 

įleidžiami neįgaliųjų draugijų nariai (pagal sąrašą, nurodant neįgalumo grupę), taip pat vaikų namų 

auklėtiniai (pagal sąrašą su lydinčiuoju asmeniu). Suinteresuotoms įstaigoms pateikus  prašymą 

raštu el.paštu info@ansamblis-lietuva.lt arba faksu 8 5 213 98 60. Atsakymas dėl kvietimų 

suteikimo (ar ne)  interesantams pranešamas per tris darbo dienas nuo paraiškos gavimo datos. Šiuo 

atveju nemokamai į Ansamblio koncertus / renginius kvietimų gali būti suteikiama ne daugiau kaip 

30 procentų nuo bendro vietų kiekio salėje (tačiau tik tada, jei šios vietos prieš pat koncertą yra 

neišparduotos).  

 2.2. Ansamblio kviestiniams svečiams, programų autoriams, kūrybinės grupės 

vadovams ir pan.  gali būti suteikiami nemokami kvietimai  iki 10 procentų nuo konkrečios salės 

kurioje vyksta ansamblio renginys  bendro vietų kiekio. Kam bus suteikti kvietimai, kiekvienu 

konkrečiu atveju sprendžia ansamblio vadovas, arba  vadovo įsakymu įgalioti asmenys. 

 3. Kvietimai  į Ansamblio koncertus / renginius gali būti siunčiami paštu, taip pat juos 

galima atsiimti  kultūros centrų, kuriuose koncertuoja Ansamblis, kasose ne anksčiau nei likus 2 

dienoms iki renginio pradžios.  

 4. Kvietimuose  esanti informacija pateikiama lietuvių kalba, nurodomas Ansamblio ir 

renginio  pavadinimas,  lankytojui skirta vieta koncerto / renginio metu. Koncerto/ renginio data ir 

laikas. 

 5. Atšaukus koncertą / renginį, kvietimai  negrąžinami, lankytojai neįgyja teisės su 

atšaukto koncerto kvietimu dalyvauti  kituose  ansamblio renginiuose. 

 6. Koncerto / renginio nukėlimo atveju, kvietimas  galioja atidėtam koncertui / 

renginiui. 

 7.  Visus kilusius ginčus Ansamblis ir  lankytojas  sprendžia derybų keliu. 



 8. Lankytojui  pateikus skundą raštu, išsamiai ir aiškiai išdėstant aplinkybes, 

Ansamblis įsipareigoja duoti atsakymą per 20 darbo dienų. 

 9.  Kvietimų į Ansamblio renginius suteikimo taisyklės ir kvietimus suteikti įgalioti 

asmenys patvirtinami Ansamblio vadovo įsakymu. 
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