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KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO SIMFONINIO ORKESTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI  

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Trukmė / 

kiekis / 

matas 

Paslaugos 

kaina, Eur  

Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Koncertai 

1.1. 

 

Koncertas Lietuvoje* 1 val.  1500 Kaina nustatoma, kai dalyvauja mažiau nei 25 orkestro atlikėjai 

2000 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 26–40 orkestro atlikėjų  

2500 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 41 ir daugiau orkestro atlikėjų 

2 val.  2000 Kaina nustatoma, kai dalyvauja mažiau nei 25 orkestro atlikėjai 

2500 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 26–40 orkestro atlikėjų 

3000 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 41 ir daugiau orkestro atlikėjų 

1.2. Edukacinis koncertas* 1 val. 1000 Kaina nustatoma, kai dalyvauja mažiau nei 30 orkestro atlikėjų 

2000 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 31 ir daugiau orkestro atlikėjų 

1.3. Koncertinės gastrolės užsienyje*  1 koncertas 2500 Kaina nustatoma, kai dalyvauja mažiau nei 25 orkestro atlikėjai 

3000 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 26–40 orkestro atlikėjų 

3500 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 41 ir daugiau orkestro atlikėjų 

1.4. Užsakomieji įrašai* 1 diena 

 

200 Kaina nustatoma, kai dalyvauja mažiau nei 25 orkestro atlikėjai 

400 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 26–40 orkestro atlikėjų 

600 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 41 ir daugiau orkestro atlikėjų 
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1.5. Bilietas į įstaigos organizuojamus 

koncertus Kauno valstybinės 

filharmonijos didžiojoje salėje 

Vnt.  8 Salės parterio 11-13, balkono 4-6 eilės, kai organizuojamas dviejų 

kainos tarifų koncertas. Salės parterio 13, balkono 6 eilė, kai 

organizuojamas trijų kainos tarifų koncertas 

10 Salės parterio 1-10, balkono 1-3 eilės, kai organizuojamas dviejų 

kainos tarifų koncertas 

12 Salės parterio 10-12, balkono 3-5 eilės, kai organizuojamas trijų 

kainos tarifų koncertas 

15 Salės parterio 1-9, balkono 1-2 eilės, kai organizuojamas trijų 

kainos tarifų koncertas 

1.6. Bilietas į edukacinį koncertą Vnt. 4  

1.7. Bilietas į koncertą, skirtą visai šeimai Vnt. 5  

1.8. Elektroninės paslaugos 1 val.  3 Kaina nustatoma, kai dalyvauja mažiau nei 40 orkestro atlikėjų. 

Taikoma įstaigos organizuojamų koncertų be solistų tiesioginių 

vaizdo transliacijų internete (įstaigos interneto svetainė ir kiti 

tiksliniai interneto kanalai) elektroniniams bilietams 

5 Kaina nustatoma, kai dalyvauja 40 ir daugiau orkestro atlikėjų. 

Taikoma įstaigos organizuojamų koncertų su solistais tiesioginių 

vaizdo transliacijų internete (įstaigos interneto svetainė ir kiti 

tiksliniai interneto kanalai) elektroniniams bilietams 

2. Instrumentų nuoma** 

2.1.  Timpanų 2PASYKH23D   

SYMPHOIC (23“), 2PASYKH26D 

SYMPHOIC (26“), 2PASYKH29D 

SYMPHOIC (29“), 2PASYKH32D 

SYMPHOIC (32“) nuoma 

1 diena 60  

2.2.  Būgnų komplekto „Pearl master“ 

nuoma 

1 diena 60 
 

2.3. Ksilofono „2XFS2KKV35“ 

(3,5 oktavos) nuoma 

1 diena 50  

2.4. Vibrofono „Musser M55WT“ nuoma 1 diena  50  
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2.5. Viso mušamųjų instrumentų 

komplekto nuoma 

1 diena 150  

 

2.6. Arfos „Chicago Concert Grand 

Extended“ nuoma 

1 diena 150  

 

2.7. Rojalio „Wendl&Lung“ (op. 29548) 

nuoma 

1 diena  60  

2.8. Klavinolos „Clavia Nord Stage 2EX“ 

nuoma 

1 diena 100  

3. Leidiniai 

 Kompaktinės plokštelės pardavimas  Vnt. 10  Kaina nustatoma, kai kompaktinių plokštelių tiražas  

3001–3500 vnt.  

15 Kaina nustatoma, kai kompaktinių plokštelių tiražas  

1001–3000 vnt. 

20 Kaina nustatoma, kai kompaktinių plokštelių tiražas  

501–1000 vnt. 

25 Kaina nustatoma, kai kompaktinių plokštelių tiražas  

100–500 vnt. 

4. Kauno styginių kvarteto paslaugos 

4.1. Koncertas Lietuvoje* 0,5 val. 150  

1 val. 200  

1,5 val. 300  

4.2. Edukacinis koncertas* 1 val.  100  

4.3. Koncertinės gastrolės užsienyje*  1 koncertas 300  

4.4. Elektroninės paslaugos 1 val. 2 Taikoma kvarteto organizuojamų koncertų be solistų tiesioginių 

vaizdo transliacijų internete (įstaigos interneto svetainė ir kiti 

tiksliniai interneto kanalai) elektroniniams bilietams  

4 Taikoma kvarteto organizuojamų koncertų su solistais tiesioginių 

vaizdo transliacijų internete erdvėje (įstaigos interneto svetainė ir 

kiti tiksliniai interneto kanalai) elektroniniams bilietams 
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4.5. Užsakomieji įrašai* 1 diena 300  

4.6. Kompaktinės plokštelės pardavimas Vnt. 8  Kaina nustatoma, kai kompaktinių plokštelių tiražas  

3001–3500 vnt.  

10 Kaina nustatoma, kai kompaktinių plokštelių tiražas  

1001–3000 vnt.  

12 Kaina nustatoma, kai kompaktinių plokštelių tiražas  

100–1000 vnt. 

5. Taikomos nuolaidos 

5.1.  Koncertams 30 proc.  Nuolaidos taikomos labdaros ir paramos fondų, švietimo ir 

socialinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, 

viešųjų įstaigų, bendruomenių ir kitų įstaigų organizuojamiems 

ne komercinio pobūdžio koncertams, kai dalyvauja mažiau nei 

25 orkestro atlikėjai 

20 proc. Nuolaidos taikomos labdaros ir paramos fondų, švietimo ir 

socialinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, 

viešųjų įstaigų, bendruomenių ir kitų įstaigų organizuojamiems 

ne komercinio pobūdžio koncertams, kai dalyvauja 26–40 orkestro 

atlikėjų 

10 proc.  Nuolaidos taikomos labdaros ir paramos fondų, švietimo ir 

socialinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, 

viešųjų įstaigų, bendruomenių ir kitų įstaigų organizuojamiems 

ne komercinio pobūdžio koncertams, kai dalyvauja 41 ir daugiau 

orkestro atlikėjų 

5.2. 10 ir daugiau asmenų grupei 20 proc. Nuolaidos taikomos bilietams į įstaigos organizuojamus koncertus.  

Nuolaidos netaikomos didelės paklausos ir ypatingo statuso 

(didelės apimties, stambių koncertinių programų, pasaulinio garso 

atlikėjų koncertų, taip pat koncertų kalėdinių ir naujametinių 

švenčių laikotarpiu ir pan.) koncertų bilietams 
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50 proc. Nuolaidos taikomos bilietams į įstaigos organizuojamus koncertus, 

jei likus 3 dienoms iki koncerto parduota mažiau nei 50 proc. 

bilietų. 

Nuolaidos netaikomos didelės paklausos ir ypatingo statuso 

(didelės apimties, stambių koncertinių programų, pasaulinio garso 

atlikėjų koncertų, taip pat koncertų kalėdinių ir naujametinių 

švenčių laikotarpiu ir pan.) koncertų bilietams 

5.3. Mokiniams, studentams, 

neįgaliesiems, neįgalųjį asmenį 

lydinčiam 1 asmeniui,  socialiai 

remtiniems asmenims ir asmenims, 

kuriems sukako senatvės pensijos 

amžius 

20 proc. Nuolaida taikoma bilietams į įstaigos organizuojamus koncertus, 

pateikus galiojantį pažymėjimą.  

Nuolaida netaikoma didelės paklausos ir ypatingo statuso koncertų 

bilietams 

5.4. Muzikos mokyklų pedagogams, 

moksleiviams, studentams 

2 Eur  

(speciali kaina) 

Speciali kaina taikoma muzikos mokyklų, konservatorijų, muzikos 

akademijų pedagogams, moksleiviams, studentams, pateikusiems 

galiojantį pažymėjimą, į įstaigos organizuojamus koncertus 

bilietams stovėti arba tam skirtose vietose (bilietų kiekis ribotas).  

Speciali kaina netaikoma didelės paklausos ir ypatingo statuso 

koncertų bilietams  

5.5. Nuolaida visiems renginio bilietams 50 proc. Nuolaida taikoma visiems bilietams į įstaigos organizuojamus 

koncertus, jei likus 3 dienoms iki įstaigos organizuojamo koncerto 

parduota mažiau nei 70 proc. bilietų  

5.6. Užsieniečiams, pasitraukusiems iš 

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių veiksmų Ukrainoje (pateikus 

tai įrodantį dokumentą) 

100 proc. Nuolaida taikoma bilietams į įstaigos organizuojamus koncertus 

Kauno valstybinės filharmonijos didžiojoje salėje. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo mokestis, kai bilietai yra platinami 

per elektronines bilietų platinimo sistemas. 

 

* Į kainą įskaičiuotas koncertinės programos kūrinių paruošimas, atlikėjų pasirengimas koncertui (repeticijos), administracinės išlaidos. 

** Nuomojant užsakovui muzikos instrumentus, sudaroma muzikos instrumentų nuomos sutartis, kurioje nurodoma instrumentų naudojimo vieta 

ir tikslas (renginys).  

_____________________________________  


