
  

 

 

 

 

 

XVI TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ FESTIVALIO 

„AŠ+MIESTAS=KINAS 2020“ NUOSTATAI 

 

 

 Trumpametražių filmų festivalis „AŠ+MIESTAS=KINAS 2020” skirtas miesto 

gimtadieniui, kurio metu demonstruojami dalyvių sukurti iki 10 minučių trukmės filmai. Nuo 2004 

metų vykstantis festivalis parodė, kad šis renginys yra reikalingas ne tik filmų kūrėjams, bet ir 

miesto žmonėms. Festivalis sulaukia gausaus miesto gyventojų susidomėjimo. Tai dovana 

Panevėžio miestui. Jaunieji režisieriai kuria filmus apie miestą, draugus, artimus žmones, šeimos 

narius, apie tai, kas juos supa, kuo jie gyvena. Festivalyje gali dalyvauti visi norintys, trumpus 

filmus galima filmuoti tiek su mobiliais telefonais, tiek su vaizdo kameromis, planšetiniais 

kompiuteriais ar kt.  

 

Festivalio organizatoriai: Kino centras „Garsas“ 

 

Festivalio laikas: 2020 m. rugsėjo 4 d. 15.00 val. 

 

Festivalio tema – „AŠ + MIESTAS = KINAS 2020“, tai režisieriaus nuomonės, pozicijos 

išsakymas jam aktualia tema. 

 

Festivalio tikslas – paskatinti gyventojų saviraišką per kino meną. Pakviesti visus 

kino mėgėjus aktyviai dalyvauti kino festivalyje ir paskatinti jaunimą ir vyresnius miesto 

gyventojus kūrybiniams ieškojimams. 

 

Festivalio dalyviai – visi norintys (profesija, amžius, gyvenamoji vieta ir dalyvių skaičius 

neribojamas).  

 

Filmų kiekis ir trukmė - vienas autorius gali pateikti 1 filmą, kurio  trukmė ne ilgesnė kaip 10 

minučių. 

 

 Festivalio programa atvira – filmai bus rodomi nemokamai plačiajai visuomenei. 

 

Festivalio sąlygos dalyviui. Festivalio organizatoriams pateikti filmus Mp4; ar kitu 

suderintu formatu  ir užpildytą festivalio dalyvio anketą iki 2020 m. rugpjūčio 30 d. Filmai turi 

būti techniškai tvarkingi, filmo pradžioje privalo būti filmo pavadinimas ir jo autoriaus vardas, 

pavardė. Atiduodami savo filmą, autoriai pareiškia, kad neatlygintinai ir be apribojimų (laike ir 

erdvėje) perduoda kino centrui „Garsas“ visas autorines ir turtines teises į kūrinį. 

Atiduodami filmą, autoriai pareiškia, kad jis (įskaitant vaizdus, grafinius elementus, skaidres, 

muziką ir kt.) yra jų originalus kūrinys, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių 

teisių įstatymas, bei sukurtas autoriaus nepažeidžiant trečiųjų šalių autorių neturtinių ir (arba) 



turtinių teisių; vaizdo siužete atpažįstami asmenys sutiko raštu, kad jų atvaizdas ir nufilmuota veikla 

būtų panaudoti vaizdo siužete. Filmų autoriai atiduodami filmą sutinka, kad kino centras „Garsas“ jį 

gali naudoti bet kuriuo tikslu, susijusiu su jo įstatuose numatyta veikla. Filmų autoriai filmuose 

negali naudoti muzikos kūrinių, kurie nėra viešoji nuosavybė. Skaitmeninės laikmenos autoriams 

nebus grąžinamos. Reklaminiai filmukai festivalio metu nebus demonstruojami. Organizatoriai 

pasilieka teisę neįtraukti filmo į festivalio programą, jei jis neatitinka šių nuostatų.  

 

 Filmų vertinimas ir apdovanojimas. Filmus vertins vertinimo komisija, festivalio žiūrovai. 

Atskiras nominacijas steigs informaciniai rėmėjai, Panevėžio miesto savivaldybė. 

 

Filmų vertinimo kriterijai: 

Filmų idėja; 

Originalumas; 

Kūrybiškų sprendimų panaudojimas; 

Filmo realizavimo kokybė. 

Filmų meninis apipavidalinimas. 

 

Visi festivalio dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais. Festivalio nugalėtojams išmokami ir 

dovanojami prizai.  

 

Prizas už geriausią filmą. 

Panevėžio miesto savivaldybės prizas. 

Žiūrovų prizas. 
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