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KAUNO ŠOKIO TEATRO „AURA“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI  

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Trukmė / 

kiekis / matas 

Paslaugos 

kaina, Eur 

Pastaba 

1. Šokio spektaklio bilieto kaina 

1.1. Bilietas į spektaklį 

nekomercinėse erdvėse, 

kuriose telpa iki 60 žiūrovų 

1 bilietas 7 Nekomercinės erdvės:  

Kauno menininkų namai, 

šokio edukacijos erdvė 

„Aura+“ studija, Aura studija 

ir kitos.  

Mokiniams, studentams, 

neįgaliesiems, neįgalųjį 

asmenį lydinčiam 1 asmeniui, 

socialiai remtiniems 

asmenims, asmenims, kuriems 

sukako senatvės pensijos 

amžius, šokio profesionalams 

taikoma 30 proc. nuolaida 

(pateikus tai patvirtinantį 

dokumentą).                             

1.2. Bilietas pagal Kultūros 

paso programą  

1 bilietas 5 Šokio teatro „Aura“ erdvėje 

7 Šokio edukacijos erdvėje 

„Aura +“ 

1.4. Bilietas į spektaklį 

Lietuvos miestuose 

(išskyrus Kauną, Klaipėdą, 

Šiaulius, Vilnių) 

1 bilietas 8 Vietos salėje nuo 11 eilės*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas 

1.5. Bilietas į spektaklį 

Lietuvos miestuose 

(išskyrus Kauną, Klaipėdą, 

Šiaulius, Vilnių) 

1 bilietas 10 Vietos salės 4–10 eilėse*. 

Erdvėse be nurodytų vietų*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas 

1.6. Bilietas į spektaklį  

Lietuvos miestuose 

(išskyrus Kauną, Klaipėdą, 

Šiaulius, Vilnių)  

1 bilietas 12 Vietos salės 1–3 eilėse*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas 

1.7. Bilietas į spektaklį Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Vilniuje 

1 bilietas 7 Vietos salės balkone*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas 
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1.8. Bilietas į spektaklį Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Vilniuje 

1 bilietas 10 Vietos salėje nuo 14 eilės*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas 

1.9. Bilietas į spektaklį Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Vilniuje 

1 bilietas 15 Vietos salės 1–5 eilėse nuo 

1 iki 10 vietos ir nuo 

21 vietos, vietos salės  

6–13 eilėse*. Erdvėse be 

nurodytų vietų*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas 

1.10. Bilietas į spektaklį Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Vilniuje 

1 bilietas 20 Vietos salės 1–5 eilėse nuo 

11 iki 20 vietos*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas 

1.11. Bilietas į pasaulinį 

pripažinimą pelniusios 

šokio trupės spektaklį 

Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Vilniuje 

1 bilietas 12 Vietos salės balkone*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas 

1.12. Bilietas į pasaulinį 

pripažinimą pelniusios 

šokio trupės spektaklį 

Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Vilniuje 

1 bilietas 20 Vietos salėje nuo 14 eilės*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas 

1.13. Bilietas į pasaulinį 

pripažinimą pelniusios 

šokio trupės spektaklį 

Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Vilniuje 

1 bilietas 25 Vietos  salės  1, 6–13 eilėse, 

2–5 eilėse nuo 1 iki 10 vietos 

ir nuo 21 vietos*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas 

1.14. Bilietas į pasaulinį 

pripažinimą pelniusios 

šokio trupės spektaklį 

Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Vilniuje 

1 bilietas 30 Vietos salės 2–3 eilėse nuo 

11 iki 20 vietos*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas  

 

1.15. Bilietas į pasaulinį 

pripažinimą pelniusios 

šokio trupės spektaklį 

Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Vilniuje 

1 bilietas 35 Vietos salės 4–5 eilėse nuo 

11 iki 20 vietos*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas  
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1.17. Bilietas į Kauno kino 

centre „Romuva“ rodomą 

spektaklį 

1 bilietas 20 Vietos salės 2-3 eilėsė nuo 3-

18 vietos*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas  

 

1.17. Bilietas į Kauno kino 

centre „Romuva“ rodomą 

spektaklį 

1 bilietas 15 Vietos salės 2 ir 3 eilėse nuo 

1-2 ir 19-20 vietos*. Nuo 4 iki 

9 eilės 1-19 vietos*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas  

 

1.18. Bilietas į Kauno kino 

centre „Romuva“ rodomą 

spektaklį 

1 bilietas 12 Vietos salės 10 eilėje nuo 1-

19 vietos*.  Nuo 11 eilės 1-18 

vietos* ir 12 eilėje 1-14 

vietos*. Taikomas 

vienkartinis bilieto pardavimo 

mokestis, kai bilietai yra 

platinami per elektronines 

bilietų platinimo sistemas  

 

1.19. Šokio ekskursija 1 bilietas 20 Taikomos nuolaidos*. 

Taikomas vienkartinis bilieto 

pardavimo mokestis, kai 

bilietai yra platinami per 

elektronines bilietų platinimo 

sistemas  

1.20. Internetinės spektaklio 

vaizdo įrašo transliacijos 

bilietas 

1 bilietas 5  

2. Šokio spektaklio rodymas (mokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą) 

2.1. Ištrauka iš repertuarinio 

spektaklio (rodoma Kaune) 

10 min. 300 Nekomercinis renginys 

15 min. 500 

20 min. 600 

30 min. 800 

50–60 min. 1000 

2.2. Ištrauka iš repertuarinio 

spektaklio (rodoma Kaune) 

10 min. 1000 Komercinis renginys 

15 min. 1200 

20 min. 1500 

30 min. 1800 

50–60 min. 2000 

2.3. Spektaklis su 

choreografijos adaptacija 

(rodomas Kaune) 

10 min. 800 Nekomercinis renginys 

15 min. 1000 

20 min. 1200 

30 min. 1500 

50–60 min. 2000 

2.4. Spektaklis su 

choreografijos adaptacija 

(rodomas Kaune) 

10 min. 1300 Komercinis renginys 

15 min. 1500 

20 min. 2000 
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30 min. 2500 

50–60 min. 3000 

2.5. Ištrauka iš repertuarinio 

spektaklio (rodoma 

Lietuvos miestuose, 

išskyrus Kauną) 

10 min. 500 Nekomercinis renginys 

20 min. 700 

30 min. 800 

40 min. 1000 

50–60 min. 1500 

2.6. Ištrauka iš repertuarinio 

spektaklio (rodoma 

Lietuvos miestuose, 

išskyrus Kauną)  

10 min. 1200 Komercinis renginys 

20 min. 1400 

30 min. 1700 

40 min. 1900 

50–60 min. 2200 

2.7. Spektaklis su 

choreografijos adaptacija 

(rodomas Lietuvos 

miestuose, išskyrus Kauną)  

 

10 min. 1000 Nekomercinis renginys 

20 min. 1200 

30 min. 1400 

40 min. 1700 

50–60 min. 2200 

2.8. Spektaklis su 

choreografijos adaptacija 

(rodomas Lietuvos 

miestuose, išskyrus Kauną) 

10 min. 1500 Komercinis renginys 

20 min. 1700 

30 min. 2200 

40 min. 2700 

50–60 min. 3200 

2.9. Šokio spektaklis (rodomas 

Lietuvoje) 

25 min. 1000  

35 min. 1250 

40 min. 1500 

45 min. 1800 

50 min. 2000 

55–60 min. 2300 

2.10. Šokio spektaklis su gyva 

muzika (rodomas 

Lietuvoje) 

50 min. 2500 Šokio spektaklyje dalyvauja  

1–2 muzikantai 

2.11. Šokio spektaklis su gyva 

muzika (rodomas 

Lietuvoje) 

55–60 min. 2800 Šokio spektaklyje dalyvauja  

3–4 muzikantai  

2.12. Šokio spektaklis su gyva 

muzika (rodomas 

Lietuvoje) 

55–60 min. 3000 

Šokio spektaklyje dalyvauja  

5 ir daugiau muzikantų 

2.13. Šokio spektaklis  

(rodomas užsienyje) 

25 min. 1500  

35 min. 1800 

40 min. 2200 

45 min. 2500 

50 min. 2700 

55–60 min. 3000 

2.14. Šokio spektaklis su gyva 

muzika (rodomas 

užsienyje) 

50 min. 3500 Šokio spektaklyje dalyvauja  

1–2 muzikantai 

2.15. Šokio spektaklis su gyva 

muzika (rodomas 

užsienyje) 

55–60 min. 3700 Šokio spektaklyje dalyvauja  

3–4 muzikantai 
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2.16. Šokio spektaklis su gyva 

muzika (rodomas 

užsienyje) 

55–60 min. 4000 Šokio spektaklyje dalyvauja  

5 ir daugiau muzikantų 

3. Edukacinės šokio pamokos**  

3.1. 5–12 metų vaikų grupė 1 mėn.  30 Grupėje 10–25 asmenų, 

8 pamokos per mėnesį 

(2 pamokos per savaitę, 

vienos pamokos trukmė 

60 min.) 

3.2. Pradedančiųjų grupė 

(moksleiviai nuo 13 metų 

ir jaunimas) 

1 mėn.  30 

3.3. Pažengusiųjų grupė 

(moksleiviai nuo 13 metų 

ir jaunimas) 

1 mėn.  35 Grupėje 10–25 asmenų, 

8 pamokos per mėnesį 

(2 pamokos per savaitę, 

1 pamokos trukmė 90 min.) 

3.4. Pradedančiųjų ir 

pažengusiųjų grupė (vaikai 

nuo 5 metų, moksleiviai ir 

jaunimas) 

1 mėn.  45 Paslaugos kaina, kai 

lankomos abi grupės. Grupėje 

10–25 asmenų, 16 pamokų 

per mėnesį (4 pamokos per 

savaitę, pradedančiųjų grupės 

1 pamokos trukmė 60 min., 

pažengusiųjų grupės 

1 pamokos trukmė 90 min.)  

 

 

3.5. 5–12 metų vaikų grupė 

(pradedančiųjų ir 

pažengusiųjų grupės) 

1 mėn.  20 8 pamokos per mėnesį 

(2 pamokos per savaitę, 

1 pamokos trukmė 60 min.). 

Vaikai iš šeimų, auginančių 

3 ir daugiau vaikų (pateikus 

tai patvirtinantį dokumentą). 

2 ir daugiau vaikų iš tos 

pačios šeimos (pateikus tai 

patvirtinantį dokumentą) 

3.6. Moksleiviai nuo 13 metų ir 

jaunimas (pradedančiųjų 

grupė) 

1 mėn.  20 8 pamokos per mėnesį 

(2 pamokos per savaitę, 

1 pamokos trukmė 60 min.). 

Vaikai iš šeimų, auginančių 

3 ir daugiau vaikų (pateikus 

tai patvirtinantį dokumentą). 

2 ir daugiau vaikų iš tos 

pačios šeimos (pateikus tai 

patvirtinantį dokumentą) 

3.7. Moksleiviai nuo 13 metų ir 

jaunimas (pažengusiųjų 

grupė) 

1 mėn. 

 

20 8 pamokos per mėnesį 

(2 pamokos per savaitę, 

1 pamokos trukmė 90 min.). 

Vaikai iš šeimų, auginančių 

3 ir daugiau vaikų (pateikus 

tai patvirtinantį dokumentą). 

2 ir daugiau vaikų iš tos 

pačios šeimos (pateikus tai 

patvirtinantį dokumentą) 
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4. Užsakomosios šokio edukacijos paslaugos (mokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą)  

4.1. Pažintinė šokio edukacija  1 asmeniui /  

1 akad. val. 

5 Mažiausias dalyvių skaičius 

grupėje – 5 asmenys 

4.2. Šokio edukacija šokio 

mėgėjams 

1 asmeniui /  

1 akad. val. 

10 Didesnėms kaip 10 asmenų 

grupėms taikoma 50 proc. 

nuolaida 

4.3. Šokio edukacija šokio 

profesionalams 

1 asmeniui /  

1 akad. val. 

10 Mažiausias dalyvių skaičius 

grupėje – 3 asmenys. 

Didesnėms kaip 10 asmenų 

grupėms taikoma 50 proc. 

nuolaida  

 

* Taikomos nuolaidos (pateikus tai patvirtinantį dokumentą):  

30 proc. nuolaida – mokiniams, studentams ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;  

50 proc. nuolaida – neįgaliesiems, juos lydintiems asmenims, šokio profesionalams, šokio studijų 

studentams, choreografams, teatro studijos nariams (daugiau kaip 10 asmenų) ir didesnėms kaip 

10 asmenų grupėms;  

50 proc. nuolaida –asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, Senjorų (spalio) mėnesį.  

________________________  


