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KAUNO MIESTO KAMERINIO TEATRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI  

 

 

Eil.

Nr. 

 

Paslaugos pavadinimas 

Trukmė / 

kiekis / 

matas 

Paslaugos 

kaina  

 

Pastaba 

1. Premjerinio spektaklio bilietas (premjeriniais laikomi 

pirmieji 3 naujo spektaklio parodymai)  

1 vnt. 15 Eur 20 proc. nuolaida taikoma tik Kauno miesto kamerinio 

teatro lojalumo kortelės turėtojams 

2. Spektaklio bilietas į 1 kategorijos spektaklį¹ 1 vnt. 20 Eur 20 proc. nuolaida asmenims, pateikiantiems mokinio, 

studento, pensininko ar neįgaliojo (daugiau kaip 

60 proc. darbingumo) pažymėjimą, ir neįgalų asmenį 

lydinčiam asmeniui.  

30 proc. nuolaida bilietams, perkamiems iki spektaklio 

likus daugiau kaip 14 dienų.  

50 proc. nuolaida asmenims, pateikiantiems neįgaliojo 

(35–60 proc. darbingumo) pažymėjimą, ir neįgalų 

asmenį lydinčiam asmeniui.  

14 asmenų ir didesnei grupei skiriama 1 papildoma 

vieta grupės organizatoriui (mokytojui, lydinčiam ar 

kitam atsakingam asmeniui).  

Nemokamai užsieniečiams, pasitraukusiems iš 

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų 

Ukrainoje, pateikiantiems tai įrodantį dokumentą. 

Nuolaidos netaikomos spektakliams, skirtiems labai 

mažam žiūrovų skaičiui (iki 30 vietų), šventiniams ir 

Naujųjų metų spektakliams 

 

 

3. Spektaklio bilietas į 2 kategorijos spektaklį¹ 1 vnt.  15 Eur 

4.  Spektaklio bilietas į 3 kategorijos spektaklį¹ 1 vnt.  12 Eur 

5. Spektaklio bilietas į 4 kategorijos spektaklį¹ 1 vnt. 10 Eur 

6. Šventinio spektaklio (Šv. Valentino dienos, kalėdinio 

laikotarpio, Kovo 8-osios ir pan.) bilietas 

1 vnt. 15 Eur 

7. Naujametinio renginio bilietas  1 vnt. 40 Eur 
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8. Spektaklio vaikams bilietas³ 1 vnt. 7 Eur  

9. Šventinio spektaklio vaikams bilietas (kalėdinio 

laikotarpio, su Kalėdų Senelio vizitu)  

1 vnt. 8 Eur  

10. Spektaklio vaikams su edukacine programa bilietas³ 1 vnt. 8 Eur  

11. Sceninio edukacinio užsiėmimo bilietas moksleiviams³  1 vnt. 7 Eur  

12. Sceninio edukacinio užsiėmimo bilietas suaugusiesiems³ 1 vnt. 15 Eur  

13. Spektaklio bilietas socialiai remtiniems asmenims  1 vnt. 4 Eur Bilietų kainos, skirtos socialiai remtiniems asmenims, 

taikomos iki 30 proc. darbingumo neįgaliesiems, vaikų 

ir senelių globos įstaigų ir dienos centrų globotiniams 

ir kitiems socialiai remtiniems asmenims, pateikusiems 

tai įrodantį dokumentą 

14. Vaikiško spektaklio bilietas socialiai remtiniems asmenims  1 vnt.  3 Eur 

15. Internetinės spektaklio vaizdo įrašo transliacijos bilietas 

(premjeriniai spektakliai, apdovanojimų nominantai ir 

laureatai)³  

1 vnt. 5 Eur  

16. Internetinės spektaklio vaizdo įrašo transliacijos bilietas³ 1 vnt.  4 Eur  

17. Internetinės spektaklio vaikams vaizdo įrašo transliacijos 

bilietas³  

1 vnt. 3 Eur  

18. Nuotolinio edukacinio užsiėmimo bilietas moksleiviams 

(įrašas)³ 

1 vnt. 3 Eur  

19. Nuotolinio edukacinio užsiėmimo bilietas moksleiviams 

(tiesioginė transliacija)³ 

1 vnt.  7 Eur  

20. Nuotolinio edukacinio užsiėmimo bilietas suaugusiems 

(tiesioginė transliacija)³ 

1 vnt. 15 Eur  

21. Pasirengimo renginiui teatro teritorijoje priežiūra (su 

technine priežiūra) 

1 val. 30 Eur 

Pasirengimo renginiui techninė priežiūra privaloma 

likus valandai iki renginio 22. Pasirengimo renginiui teatro teritorijoje priežiūra (be 

techninės priežiūros) 

1 val. 15 Eur 
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23. Renginio teatro teritorijoje priežiūra 1 val. 55 Eur Į renginio laiką įskaičiuojama 1 val. prieš renginį ir 

1 val. po renginio  

24.  Papildoma renginio priežiūra arba renginio ne teatro 

teritorijoje priežiūra 

 

1 val. 7,5 Eur Įkainis už vieno darbuotojo teikiamas paslaugas 

25.  Bilietų platinimo paslauga teatro kasos darbo metu Pajamos 

už 

parduotus 

bilietus 

5 proc. Mokestis skaičiuojamas nuo pajamų už parduotus 

bilietus dydžio  

26.  Dekoracijos, kostiumo nuoma 1 vnt.  

1 para 

30 Eur  

27.  Spektaklio rekvizito nuoma 1 vnt.  

1 para 

20 Eur  

 

28.  Teatro dekoracijų gamyba 1 val. 15 Eur  

29.  Renginio organizavimas 1 val. 80 Eur  

30.  Renginio vedėjo paslaugos 1 val. 100 Eur   

31.  Seminaro organizavimas  1 lektorius  

1 val. 

65 Eur  

32. Prekyba kultūros ir meno leidiniais, suvenyrais, atributika 1 vnt. 25–60 

proc. 

antkainis² 

 

33. Trumpametražio audiovizualinio meno kūrinio transliacijos 

bilietas³ 

1 vnt. 3 Eur  

34. Ilgametražio audiovizualinio meno kūrinio transliacijos 

bilietas³ 

1 vnt. 5 Eur  

 

¹ Spektaklio bilieto kainos kategorija nustatoma pagal šiuos kriterijus: parodymo kaštų ir galimų surinkti pajamų santykis (kaštų dalis galimose 

surinkti pajamose procentais), spektaklio naujumas (kelintą sezoną rodomas), spektaklio ir kūrybinės grupės apdovanojimų kiekis ir reikšmingumas, 

spektaklio poreikis lankytojams (salių užpildymas procentais).  

Kriterijaus vertė nustatoma pagal šią balų sistemą:  
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parodymo kaštų (K) ir galimų surinkti pajamų (P) santykį (K/P x 100%): mažiau nei 50 proc. – -1 balas, 50–70 proc. – 0 balų, 71–90 proc. – 

+1 balas, daugiau nei 90 proc. – +2 balai);  

spektaklio naujumą: 1–2 sezoną rodomas – 2 balai, 3–5 sezonus – 1 balas, nuo 6 sezono – 0 balų);  

spektaklio ir jo kūrybinės grupės apdovanojimai: regioniniai – 1 balas, nacionaliniai – 2 balai, tarptautiniai – 3 balai, neturi apdovanojimų – 

0 balų);  

spektaklio reikalingumas žiūrovams (pusės metų salių užpildymas, proc.): pusės metų salių užpildymas mažiau nei 40 proc. – -2 balai, 40–

49 proc. – -1 balas, 50–59 proc. – 0 balų, 60–69 proc. – +1 balas, 70–90 proc. – +2 balai, daugiau nei 90 proc. – +3 balai.  

Spektaklio bilietų kainos kategorija nustatoma pagal šią skalę:  

5 ir daugiau balų – 1 kategorija (20 Eur);  

4 balai – 2 kategorija (15 Eur);  

3 balai – 3 kategorija (12 Eur);  

2 ir mažiau balų – 4 kategorija (10 Eur).  

 

²Antkainis nustatomas pagal prekės savikainą:  

prekėms, kurių savikaina yra nuo 0,01 iki 2 Eur, taikomas 60 procentų antkainis;  

prekėms, kurių savikaina yra nuo 2,01 iki 5 Eur, taikomas 40 procentų antkainis;  

prekėms, kurių savikaina yra nuo 5,01 iki 15 Eur, taikomas 30 procentų antkainis;  

prekėms, kurių savikaina yra nuo 15,01 Eur, taikomas 25 procentų antkainis.  

 

³ Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (pateikus tai įrodantį dokumentą) – 

nemokamai. 

__________________________________  


