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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kvietimų į Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vykstančius renginius suteikimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos nacionalinio dramos teatro (toliau – Teatro) nemokamai 

teikiamų profesionalaus scenos meno bei kultūros ir edukacijos (toliau - Renginių) paslaugų sąlygas 

ir tvarką. 

2. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Kvietimas – Teatro suteiktas popierinis ar elektroninis dokumentas, leidžiantis 

nemokamai stebėti ir dalyvauti Teatro ar Teatre vykstančiuose renginiuose ir/arba 100 proc. nuolaida 

bilietui. 

2.2. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Teatro paslaugų teikimo taisyklėse ir 

kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

3. Teatras įgyvendindamas savo tikslus ir funkcijas, siekdamas kuo plačiau ir tikslingiau 

viešinti kuriamus ir Teatre pristatomus Renginius ir užtikrinti teatro meno sklaidą, kvietimus suteikia 

reprezentaciniais ir rinkodaros tikslais, taip pat vykdydamas edukacinę ir socialinę misiją.  

 

II. KVIETIMŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS 

 

4. Siekdamas užtikrinti teatro meno sklaidą labiausiai pažeidžiamuose socialiniuose 

visuomenės sluoksniuose, Teatras gali suteikti kvietimus įvairioms organizacijoms ir pavieniams 

asmenims, kurie priklauso šioms asmenų grupėms: 

4.1. negalią turintiems asmenims (negalią turinčiam asmeniui, kuris naudojasi neįgaliojo 

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

kitam asmeniui; 

4.2. socialinės rūpybos, globos įstaigų gyventojams, ir, esant būtinybei, juos lydintiems 

darbuotojams; 

4.3. daugiavaikėms šeimoms, ugdymo įstaigų, (re)integravimosi į visuomenę programų 

dalyviams.  

5. Kvietimai taip pat gali būti suteikiami: 

5.1. vaikams iki 4 metų be atskiros sėdimos vietos; 

       5.2. užsienio piliečiams, kuriems suteikus prieglobstį Lietuvos Respublikoje teikiama 

valstybės parama integracijai;  

       5.3. profesionaliojo scenos meno vertintojams, viešosios informacijos skleidėjams, 

viešinantiems renginį; 

            5.4. paramos teikėjams, suteikusiems paramą Teatrui, laikantis  Labdaros ir paramos įstatymo 

8 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintų reikalavimų; 

        5.5. Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Primininkui, Seimo nariams, Ministrui 



Pirmininkui, ministrams, savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės merui, savivaldybės mero 

pavaduotojui, diplomatinio korpuso atstovams ir asmenims, vykdantiems tarnybines funkcijas 

(valstybės, institucijos atstovavimas, tarptautinio protokolo reikalavimai) ir juos lydinčiam 

asmeniui; 

5.6. užsienio diplomatams ir juos lydinčiam asmeniui; 

5.7. užsienio scenos meno atstovams, skatinantiems tarptautinį pripažinimą, kultūrinius 

mainus, scenos meno įstaigų tarptautinį viešinimą; 

5.8. profesionaliojo scenos meno emeritams ir Teatro buvusiems darbuotojams, kurių 

pasiekimai įvertinti profesionaliojo scenos meno vertintojų; 

5.9. Teatro meno tarybos nariams; 

5.10. Renginį kūrusiems menininkams; 

5.11. su Renginiu susijusių organizacijų atstovams;  

5.12. Teatro darbuotojams; 

5.13. Teatro lankytojų grupėms, įsigyjančioms daugiau kaip dvidešimt bilietų į vieną 

Renginį, suteikiamas vienas kvietimas už dvidešimt įsigytų bilietų. Moksleivių grupėms suteikiamas 

kvietimas už penkiolika įsigytų bilietų. 

5.14. Lietuvos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, studijuojantiems su teatru 

susijusias specialybes, gali būti suteikiami kvietimai stovėti, t.y. nesuteikiant vietos sėdėti. 

5.15. kitiems asmenims, kuriems teisę nemokamai lankytis renginiuose nustato įstatymai 

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. 

6. Bilietai su nuolaida gali būti parduodami: 

6.1. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ar 

vidurinio ugdymo programas (išskyrus suaugusiųjų), aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo 

įstaigų dieninio skyriaus studentams;  

6.2. švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų scenos meno srities pedagogams; 

6.3. šeimos kortelės turėtojams;  

6.4. asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme 

nustatytą senatvės pensijos amžių;  

6.5. užsienio piliečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje 

arba  laikinoji apsauga; 

6.6. negalią turintiems asmenims ir juos lydinčiam asmeniniam asistentui ar kitam 

asmeniui; 

6.7. didesnėms nei dvidešimt ar dešimt (moksleivių atveju) žiūrovų grupėms. 

 

 

III. KVIETIMŲ SUTEIKIMO TVARKA IR ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ  

 

7. Kvietimai gali būti suteikiami dalyvauti Renginiuose, vykstančiuose Teatro salėse, Fojė ir 

kitose Teatro erdvėse, taip pat Teatro renginiuose gastrolių metu. 

8. Reprezentaciniais tikslais visuose spektakliuose ir kituose renginiuose rezervuojama: 

8.1. Teatro Naujojoje salėje – 10 vietų; 

8.2. Teatro Mažojoje salėje – 6 vietos; 

8.3. Teatro Didžiojoje salėje – 12 vietų.  

9. Kvietimai į reprezentacines vietas skiriami generalinio direktoriaus sprendimu, nesudarant 

sąrašų.  

10. Kitų kvietimų sąrašus patvirtina Teatro generalinis direktorius ar generalinio direktoriaus 

pavaduotojas. Sąrašai sudaromi atsižvelgiant į Teatro vadovybės, Rinkodaros ir ryšių su visuomene, 



Žiūrovų aptarnavimo ir gastrolių, Meno vadybos skyriaus darbuotojų išsakytus poreikius ir pateiktus 

sąrašus.  

11. Kvietimų skaičius į premjeras neribojamas, kituose spektakliuose – negali viršyti daugiau 

kaip dešimties procentų parduodamų salės vietų skaičiaus. Išimtys taikomos, jei kvietimai suteikiami 

socialiai pažeidžiamoms grupėms į spektaklius, kuriuose akivaizdžiai liks neišparduotų bilietų, taip 

pat į šią kategoriją nepatenka kvietimai, suteikiami už grupėms įsigyjamus bilietus. 

12. Lietuvos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų ir su teatru susijusių specialybių, kurių 

studentams suteikiami kvietimai stovėti, sąrašas ir registracijos forma skelbiama Teatro interneto 

tinklapyje www.teatras.lt, skiltyje „Bilietai ir informacija“.  

13. Kvietimai socialiai pažeidžiamoms grupėms suteikiami gavus jų prašymą raštu, kurį 

rezoliucija patvirtina Teatro generalinis direktorius ar generalinio direktoriaus pavaduotojas. 

14. Kvietimai į nemokamus Teatre vykstančius renginius platinami Teatro kasoje ar prie 

įėjimo į Naująją ir Mažąją sales ar fojė, priklausomai nuo to, kur vyksta Renginys. 

15. Kvietimai suteikiami į generalines spektaklių repeticijas. Generalinės repeticijos – tai 

vidinis (darbinis) teatro renginys, į jį bilietai neplatinami. Kvietimai skiriami teatro darbuotojams, 

žiniasklaidos atstovams, rėmėjams ir kitiems asmenims pagal poreikį. 

16. Kvietimus administruoja Žiūrovų aptarnavimo ir gastrolių skyrius. Grupinio bilietų 

pirkimo kvietimus administruoja Teatro bilietų platintojas ir Teatro Žiūrovų aptarnavimo ir gastrolių 

skyrius. 

17. Kvietimų kontrolė pavedama generalinio direktoriaus pavaduotojui. 

___________________________________________ 

 


