
PATVIRTINTA  

Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio 

choro „Polifonija“ vadovo 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VĮ-04 

 

  

KVIETIMŲ Į KONCERTINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VALSTYBINIO KAMERINIO CHORO 

„POLIFONIJA“ RENGIAMUS RENGINIUS IŠDAVIMO TVARKA 

 

1. Kvietimų į koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ rengiamus 

renginius išdavimo tvarka (toliau – tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-695 „Dėl nacionalinių, valstybinių teatrų ir 

koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros  

ministerija, bilietams taikomų nuolaidų ir organizuojamų nemokamų renginių rekomendacijų 

patvirtinimo“   

2. Šia tvarka nustatoma nemokamų kvietimų į koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio 

choro „Polifonija“ (toliau – Įstaiga) organizuojamus renginius išdavimo tvarka.  

3. Nemokamus kvietimus išduoda bei vykdo jų apskaitą vadybos ir komunikacijų skyrius.  

4.  Už nemokamų kvietimų išdavimą vadybos ir komunikacijų skyrius yra atskaitingas įstaigos 

vadovui.  

6. Nemokamų kvietimų apskaitą vadybos ir komunikacijų skyrius  veda taip:  

6.1. Įstaigos vadovui skiriama ne daugiau kaip po 2 (du) kvietimus vienai koncertinei programai.  

6.2. Renginio solistui (-ams), dirigentui, atliekamos programos kompozitoriui (-iams), 

reziduojantiems solistams ir menininkams skiriama ne daugiau kaip po 2 (du) kvietimus asmeniui 

koncertinei programai (jei sutartyje nenumatyta kitaip). Renginio kviestiniams atlikėjams kvietimų 

skaičius gali būti didinamas tik atskiru įstaigos vadovo įsakymu.  

6.3. Darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su pristatomais repertuaro renginiais (kolektyvų meno 

vadovai, kolektyvų koncertmeisteriai, renginių administratorius ir kt.), suteikiama ne daugiau kaip 

po 2 (du) kvietimus asmeniui vienai programai, siekiant vykdyti renginių meninės kokybės 

priežiūrą.  

6.4. Įstaigos choro atlikėjams, tiesiogiai susijusiems su pristatomais repertuaro renginiais, 

suteikiama iki 2 (dviejų) kvietimų asmeniui per mėnesį, jei likus 1 (vienai) dienai iki renginio 

lieka laisvų vietų (nenupirktų bilietų).  

6.5. Įstaigos Meno tarybai skiriama ne daugiau kaip po 2 (du) kvietimus asmeniui vienai 

koncertinei programai.  

6.6.  Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjui skiriami ne daugiau kaip 2 (du) 

kvietimai koncertinei programai. Kitiems Kultūros skyriaus darbuotojams – ne daugiau kaip po 2 

(du) kvietimus asmeniui vienai koncertinei programai, jei likus 1 (vienai) dienai iki renginio lieka 

laisvų vietų (nenupirktų bilietų).  

6.8. Ilgamečiams Įstaigos darbuotojams, išėjusiems į pensiją/rentą gali būti skiriama iki 2 (dviejų) 

kvietimų asmeniui per mėnesį, jei likus 1 (vienai) dienai iki renginio lieka laisvų vietų (nenupirktų 

bilietų). 

 

7. Žiniasklaidos atstovams, atsižvelgiant į turimus prašymus, skiriama ne daugiau kaip po 2 (du) 

kvietimus asmeniui vienai koncertinei programai, apie kurią žiniasklaidos priemonė spausdina / 

transliuoja / ruošia anonsinę medžiagą. 

 

8. Įstaigos rėmėjams kvietimai skiriami pagal rėmimo kategorijas: a) įstaigos mecenatui / (-ams) 

iki 6 (šešių) kvietimų koncertinei programai b) įstaigos partneriui (-iams) iki 4 (keturių) kvietimų 



koncertinei programai, c) rėmėjui (-ams), informaciniams rėmėjams – iki 2 (dviejų) kvietimų 

koncertinei programai. Konkrečiam rėmėjui išduodamų kvietimų skaičių vadybos ir komunikacijų 

skyrius suderina su įstaigos vadovu. 

9. Įstaigos svečiams:  

9.1. Įstaigos svečiais laikomi įstaigos vadovo, struktūrinių padalinių vadovų, meno vadovo 

sprendimu kviečiami asmenys. Įstaigos svečias – tai asmuo, kuris vykdo jam priskirtas 

savivaldybės protokolines ir (ar) tarnybines funkcijas, susietas su vykdoma reprezentacine įstaigos 

veikla (Šiaulių miesto meras, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius ir jo 

pavaduotojai, Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komitetų nariai, Kultūros 

ministerija, Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos ir užsienio 

profesionaliojo scenos meno įstaigų atstovai, tarptautinių meno organizacijų atstovai, užsienio 

šalių ambasadoriai, specialieji atašė ir kt.).  

9.2. Įstaigos svečiams skiriamų vietų skaičius derinamas kiekvieną kartą pagal poreikį, tačiau ne 

daugiau nei po 4 (keturis) kvietimus asmeniui vienai koncertinei programai.  

10. Premjerinių koncertų/renginių kooprojektų partneriams kvietimai išduodami remiantis su 

Įstaiga pasirašytomis sutartimis. Jei sutartyje tai nenumatyta, kvietimų kiekį kiekvienu konkrečiu 

atveju nustato įstaigos vadovas.  

11. Jei renginys yra skirtas Įstaigos kolektyvo kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti, tuomet 

įstaigos darbuotojams skiriama iki 2 (dviejų) kvietimų asmeniui, meno vadovui iki 4 (keturių) 

kvietimų. Esant didesniam kvietimų poreikiui, o ir galimybei juos duoti (nenupirkti bilietai) – 

derinama su įstaigos vadovu.  

12. Negalią turinčiam asmeniui (negalią turinčiam asmeniui, kuris naudojasi neįgaliojo vežimėliu, 

teikiamas kvietimas be atskiros sėdimos vietos) ir jį lydinčiam asmeniniam asistentui ar kitam 

asmeniui. 

13. Socialinėms bei ugdymo įstaigoms, globos įstaigų gyventojams ir, esant būtinybei, juos 

lydintiems darbuotojams skiriama po 2 (du) kvietimus asmeniui vienai koncertinei programai. 

14. Užsienio piliečiams, kuriems suteikus prieglobstį Lietuvos Respublikoje teikiama valstybės 

parama integracijai po 2 (du) kvietimus asmeniui vienai koncertinei programai. 

15. Jei į renginį lieka laisvų vietų (nenupirktų bilietų), išduodamų kvietimų kiekis pagal poreikį 

gali būti didinamas vadybos ir komunikacijų skyriaus sprendimu, atsižvelgiant į turimus prašymus 

iš socialinių bei ugdymo, kultūros įstaigų, savanorių, rinkodariniais tikslais, suderinus su įstaigos 

vadovu. 

16. Suteikiamų kvietimų kiekis negali viršyti 15 (penkiolika) proc. renginio patalpų užimtumo, 

išskyrus atvejus, kai likus 1 (vienai) dienai iki renginio lieka laisvų vietų (nenupirktų bilietų), 

tokiu atveju suteikiamų kvietimų kiekis pagal poreikį gali būti didinamas vadybos ir komunikacijų 

skyriaus sprendimu.  

17.  Mėnesio pabaigoje sudaroma išduotų kvietimų ataskaita, kuri patvirtinama atsakingų asmenų 

parašais. Pasirašo kvietimus išdavęs vadybos ir komunikacijų skyriaus darbuotojas ir įstaigos 

vadovas. 

 

 

____________________________ 


