
Kauno miesto savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 7 d.

sprendimo Nr. T-43

priedas

KAUNO KINO CENTRO „ROMUVA“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
Trukmė /
kiekis /
matas

Paslaugos
kaina, Eur

Pastabos

1 2 3 4 5

1. Bilieto kaina į vieną kino seansą, renginį

1.1. Suaugusiems asmenims
(išskyrus lauko kino seansą)

1 asmeniui 6 Taikoma 50% neįgaliesiems
(pateikus tai įrodantį
dokumentą) ir neįgalųjį
asmenį lydinčiam 1 asmeniui

1.2. Mokiniams, studentams,
socialiai remtiniems asmenims,
asmenims, kuriems sukako
senatvės pensijos amžius
(pateikus tai įrodantį
dokumentą), Kauno kino centro
„Romuva“ kortelės turėtojams
(išskyrus lauko kino seansą)

1 asmeniui 5 Kauno kino centro „Romuva“
kortelė galioja 1 metus

1.3. Vaikų namų auklėtiniams,
socialiai remtiniems vaikams,
neįgaliems mokiniams
(pateikus tai įrodantį
dokumentą)

1 asmeniui Nemo-ka
mai

1.4. Ikimokyklinio amžiaus
vaikams

1 asmeniui 4 Iki 6 m. imtinai

1.5. 15 ir daugiau mokinių, studentų
grupės vadovui

1 asmeniui Nemo-ka
mai

1.6. Mokinių, studentų grupėms, kai
grupėje nuo 20 iki 70 asmenų

1 asmeniui 5 Užsakomajame seanse, su
filmo pristatymu

1.7. Mokinių, studentų grupėms, kai
grupėje daugiau kaip
70 asmenų

1 asmeniui 4 Užsakomajame seanse, su
filmo pristatymu



2
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1.8. Bilieto kaina į vieną lauko kino
seansą suaugusiems asmenims

1 asmeniui 7 Taikoma 50% neįgaliesiems
(pateikus tai įrodantį
dokumentą) ir neįgalųjį
asmenį lydinčiam 1 asmeniui

1.9. Bilieto kaina į vieną lauko kino
seansą mokiniams, studentams,
socialiai remtiniems asmenims
ir asmenims, kuriems sukako
senatvės pensijos amžius
(pateikus tai įrodantį
dokumentą)

1 asmeniui 6

1.10. Bilieto kaina į scenos menų
renginį

1 asmeniui 25 Renginio organizatorius
–kino centras. Taikoma 50%
neįgaliesiems (pateikus tai
įrodantį dokumentą) ir
neįgalųjį asmenį lydinčiam 1
asmeniui

1.11. Bilieto kaina į specialų kino
renginį

1 asmeniui 9 Taikoma 50% neįgaliesiems
(pateikus tai įrodantį
dokumentą) ir neįgalųjį
asmenį lydinčiam 1 asmeniui

1.12. Suaugusiems asmenims į dviejų
filmų ciklą (išskyrus lauko kino
seansą)

1 asmeniui 10 Taikoma 50% neįgaliesiems
ir neįgalųjį asmenį lydinčiam
1 asmeniui (pateikus tai
įrodantį dokumentą)

1.13. Mokiniams, studentams,
socialiai remtiniems asmenims,
asmenims, kuriems sukako
senatvės pensijos amžius
(pateikus tai įrodantį
dokumentą), Kauno kino centro
„Romuva“ kortelės turėtojams į
dviejų filmų ciklą (išskyrus
lauko kino seansą)

1 asmeniui 9 Kauno kino centro „Romuva“
kortelė galioja 1 metus
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2. Edukacinės paslaugos

2.1. Filmo aptarimas po kino seanso
mokinių, studentų grupėms nuo
20 iki 50 asmenų

30 min 40

2.2. Edukacinės kūrybinės dirbtuvės
ugdymo įstaigų grupėms (iki
30 asmenų) kino centro
patalpose

1 asmeniui 6

2.3. Edukacinės kūrybinės dirbtuvės
ne ugdymo įstaigų grupėms
(iki 20 asmenų) kino centro
patalpose darbo dienomis iki
17 val.

1 dirbtuvės 150

2.4. Edukacinės kūrybinės dirbtuvės
ne ugdymo įstaigų grupėms
(iki 20 asmenų) kino centro
patalpose darbo dienomis po
17 val., savaitgaliais,
šventinėmis dienomis

1 dirbtuvės 210

2.5. Išvažiuojamosios edukacinės
kūrybinės dirbtuvės grupėms
(iki 20 asmenų) Kauno mieste
ir Kauno rajone darbo dienomis
iki 17 val.

1 dirbtuvės 250

2.6. Išvažiuojamosios edukacinės
kūrybinės dirbtuvės grupėms
(iki 20 asmenų) Kauno mieste
ir Kauno rajone darbo dienomis
po 17 val., savaitgaliais,
šventinėmis dienomis

1 dirbtuvės 300

2.7. Kino / animacijos stovykla
Kauno mieste (5 dienos po
8 val.)

1 asmeniui 250 Stovykla į dalis neskaidoma.
Į stovyklos kainą įskaičiuota:
edukacinės priemonės,
edukatorių paslaugos,
maitinimas visą stovyklos
laiką
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2.8. Kino / animacijos stovykla
Kauno mieste (3 dienos po
4 val.)

1 asmeniui 75 Stovykla į dalis neskaidoma.
Į stovyklos kainą įskaičiuota:
edukacinės priemonės,
edukatorių paslaugos

2.9. Kino / animacijos stovykla
Kauno mieste (5 dienos po
8 val.) socialiai remtiniems
asmenims, neįgaliems
mokiniams

1 asmeniui 100 Stovykla į dalis neskaidoma.
Į stovyklos kainą įskaičiuota:
edukacinės priemonės,
edukatorių paslaugos,
maitinimas visą stovyklos
laiką

2.10. Kino / animacijos stovykla
Kauno mieste (3 dienos po
4 val.) socialiai remtiniems
asmenims, neįgaliems
mokiniams

1 asmeniui 30 Stovykla į dalis neskaidoma.
Į stovyklos kainą įskaičiuota:
edukacinės priemonės,
edukatorių paslaugos

2.11. Edukacinės programos
rengimas

1 programa 100

3. Renginio aptarnavimo paslaugos

3.1. Renginio įgarsinimo paslauga 1 val. 50 Paslaugos trukmė apvalinama
pusės valandos tikslumu.
Minimali trukmė – 1 val.

3.2. Renginio apšvietimo paslauga 1 val. 50 Paslaugos trukmė apvalinama
pusės valandos tikslumu.
Minimali trukmė – 1 val.

3.3. Renginio aptarnavimas 1 val. 120 Paslaugos trukmė apvalinama
pusės valandos tikslumu.
Minimali trukmė – 1 val.

3.4. Renginio tiesioginė transliacija
dviem kameromis

1 val. 200 Paslaugos trukmė apvalinama
pusės valandos tikslumu.
Minimali trukmė – 1 val.

3.5. Renginio tiesioginė transliacija
penkiomis kameromis

1 val. 500 Paslaugos trukmė apvalinama
pusės valandos tikslumu.
Minimali trukmė – 1 val.
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4. Filmo rodymo ir programos sudarymo paslaugos

4.1. Filmo rodymas nemokamo
visuomenei atviro renginio
metu

1 seansas 250 Vienkartinės filmo licencijos
įsigijimas

4.2. Filmo rodymas uždaro renginio
metu

1 seansas 350 Vienkartinės filmo licencijos
įsigijimas

4.3 Filmų programos parengimas iš
filmų, rodytų kino centre per
pastaruosius dvejus metus
(filmo įsigijimo teisės
neįskaičiuotos)

1 filmas 25

4.4 Filmų programos parengimas iš
filmų, rodytų Lietuvoje per
pastaruosius dvejus metus
(filmo įsigijimo teisės
neįskaičiuotos)

1 filmas 45

4.5 Filmų programos parengimas iš
Lietuvoje nerodytų filmų arba
filmų, rodytų daugiau nei prieš
dvejus metus (filmo įsigijimo
teisės neįskaičiuotos)

1 filmas 75

5. Reklamos paslaugos

5.1. Reklama prieš kino seansą
(vienas rodymas)

Iki 30 sek.
31–60 sek.
Daugiau

kaip 60 sek.

20
25
30

Mažiausias užsakymas –
10 reklaminių klipų rodymų
per mėnesį

5.2. Reklaminės medžiagos ir (ar)
reklaminių produktų dalijimas
ir (ar) pristatymas renginio
metu

1 renginys 100

5.3. Trumpalaikė prekybos vietos
nuoma renginio metu

1 prekybos
vieta

1 renginio
metu

120
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6. Ekskursijos

Savarankiška ekskursija su gidu
po kino centrą iki 20 asmenų
grupei

1 ekskursija 15

7. Išvažiuojamųjų kino seansų paslaugos

7.1. Aliuminio konstrukcijos ekrano
kino seanso paslauga Kauno
mieste ir Kauno rajone (filmo
teisės neįskaičiuotos)

1 seansas

Iš eilės
3–5 seansai

Iš eilės 5 ir
daugiau
seansų

1400

900

700

Užsakoma tik kartu su
renginio priežiūra

7.2. Pripučiamojo ekrano kino
seanso paslauga Kauno mieste
ir Kauno rajone (filmo teisės
neįskaičiuotos)

1 seansas 900

8. Kitos paslaugos

8.1. Prekyba kino centro leidiniais,
suvenyrais, atributika

1 vnt. 25–60 pro
c.

antkainis

Antkainis nustatomas pagal
prekės savikainą:
prekėms, kurių savikaina yra
nuo 0,01 iki 2 Eur, taikomas
60 proc. antkainis;
prekėms, kurių savikaina yra
nuo 2,01 iki 5 Eur, taikomas
40 proc. antkainis;
prekėms, kurių savikaina yra
nuo 5,01 iki 15 Eur, taikomas
30 proc. antkainis;
prekėms, kurių savikaina yra
nuo 15,01 Eur, taikomas
25 proc. antkainis

8.2. Kauno kino centro „Romuva“
kortelė (galioja 1 metus)

1 kortelė 15 Kortelė suteikia teisę įsigyti
bilietą su nuolaida

8.3 Fotosesija / filmavimas kino
centro patalpose

1 val. 50

_____________________


