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       PATVIRTINTA  

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 

Direktoriaus 2022 m. vasario  d.  

įsakymu Nr. V- 

 

 

ANTROJO LIETUVOS MOKINIŲ TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ FESTIVALIO  

„LAISVAS KINAS 2022“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Antrasis Lietuvos mokinių trumpametražių filmų festivalis „Laisvas kinas 2022“ (toliau – 

Festivalis) yra viena iš vaikų ir jaunimo pilietinės, kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų. 

2. Festivalis skiriamas Lietuvos jaunimo metams. 

3. Festivalio organizatorius – Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos Kino klubas. 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAI 

 

4. Festivalio tikslai – propaguoti kiną kaip mokyklų bendruomenes vienijančią priemonę, 

ugdyti moksleivių mąstymo „judančiais vaizdais“ įgūdžius, lavinti jų vizualinę kalbą, populiarinti 

naujųjų medijų meną, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas, formuoti 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

III. DALYVIAI IR REIKALAVIMAI VIDEO DARBAMS 

 

5. Festivalio dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių, gimnazijų I-IV 

klasių ir profesinių mokyklų ne vyresnių nei 19 metų amžiaus moksleiviai ir neformaliojo švietimo 

įstaigų mokiniai. 

6. Filmus festivaliui gali siųsti vienas dalyvis arba komanda; filmų kūrėjus turi teisę 

konsultuoti mokytojai ir kiti specialistai. 

7. Video darbas turi būti autorinis kūrinys. Filmų tematika, žanras, išraiškos forma 

neribojama (vaidyba, animacija, bet kokie kiti judantys vaizdai). Rekomenduojama filmo trukmė – 

iki 12 min. 

 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

8. Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki balandžio 23 d. filmai festivaliui ir filmografinės kortelės 

siunčiamos el. paštu marius.janulevicius@laisves.vilnius.lm.lt; filmai siunčiami internetiniu 

puslapiu www.wetransfer.com.  

9. Festivalio filmų peržiūra ir laureatų apdovanojimas – 2022 m. gegužės 5 d. 14.00 val. 

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje, Darželio g. 2/15, Vilnius, arba nuotoliniu būdu. Organizatoriai 

pasilieka teisę keisti renginio datą ir vietą priklausomai nuo epidemiologinės situacijos šalyje. 

10. Visa informacija apie festivalį skelbiama Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos interneto 

svetainėje www.laisves.vilnius.lm.lt.  

 

V. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 
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11. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija išrenka geriausius festivalio programai 

pateiktus filmus. Vertinimo kriterijai: pasirinktos idėjos originalumas, kūrybiškas ir nuoseklus 

išpildymas, techninio pateikimo išbaigtumas. 

12. Geriausi filmai bus apdovanoti Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos diplomais, visi festivalio 

dalyviai ir juos konsultavę mokytojai – padėkomis.  

13. Festivalį koordinuoja Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos Kino klubo vadovas Marius 

Janulevičius, el. paštas marius.janulevicius@laisves.vilnius.lm.lt , tel.: 8 651 39281. 

 

VI. AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

14. Kiekvienas dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad jo (komandos) pateiktas filmas yra 

originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus teisių. 

15. Dalyvaudamas festivalyje dalyvis suteikia Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai neišimtinę teisę 

atgaminti, išleisti ir viešai skelbti jo pateiktą video darbą padarant jį viešai prieinamą Vilniaus 

„Laisvės“ gimnazijos interneto svetainėje ir Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos socialinių tinklų 

profiliuose. Šios teisės suteikiamos neatlygintinai.  

16. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija įsipareigoja nurodyti viešai naudojamų video darbų autorių 

vardus ir pavardes. 

17. Dalyviai sutinka, kad Vilniaus „Laisvės“ gimnazija išsaugotų, apdorotų ir perduotų jų 

duomenis, pateiktus organizuojant konkursą, tiek, kiek tai reikalinga ir tikslinga organizuojant 

konkursą. Dalyvių asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims kitais tikslais. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Video darbe draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba citatas, kurie žemintų 

kitus žmones ar žmonių grupes. Video darbas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų. 

19. Dalyvio sutikimu su šiuose nuostatuose įvardytomis sąlygomis laikomas užpildytos 

filmografinės kortelės ir video darbo pateikimas Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai. 

_______________________ 
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ANTROJO LIETUVOS MOKINIŲ TRUMPAMETRAŽIŲ  FILMŲ FESTIVALIO  

„LAISVAS KINAS 2022“ 

FILMOGRAFINĖ KORTELĖ 

 

Kolektyvas / Autorius  

Mokykla  

Kontaktinis telefonas, el. 

paštas 
 

Filmo pavadinimas  

Žanras 

 vaidybinis filmas  dokumentinis filmas  animacinis filmas 

 muzikinis vaizdo klipas  eksperimentinis filmas  kita 

Scenarijaus autorius   

Režisierius   

Operatorius  

Pagrindinė aktorė  

Pagrindinis aktorius  

Filmo pagaminimo data  

Trukmė  

Būrelio vadovas 

arba 

filmo prodiuseris 

 

(vardas, pavardė, kontaktinis tel., el. paštas, parašas) 

2022 m.    mėn.   d. 

 

 


