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AUDIOVIZUALINIO MENO FESTIVALIO  – KONKURSO 

  „VIDEOVIRDULYS –2021“ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras organizuoja 14-29 m. jaunimui 

audiovizualinio meno – trumpo metro kino, muzikinių vaizdo klipų festivalį – konkursą 

“Videovirdulys – 2021“ (toliau – Konkursas). 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

2. Konkurso tikslai: 

2.1. skatinti jaunųjų kūrėjų kūrybingumą, saviraišką, pilietiškumą, empatiją, tarpkukltūrinį ir 

tarpsocialinį bendravimą ir bendradarbiavimą; 

2.2. laukiami bet kokio žanro filmai (iki 10 min.), muzikiniai vaizdo klipai (iki 6 min.). 

2.3. filmas turi atskleisti pagrindinę mintį, problemą, turėti režisūrinį sprendimą, aktualumą 

konkrečiai amžiaus tarpsnių grupei; 

2.4. filmuose negali būti skatinama rasinė, tautinė, religinė neapykanta; 

2.5. filmuose negali būti naudojama komercinė ar politinė reklama; 

2.6. ugdyti visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie gyvenimo įvairovės, palaikyti pasitikėjimo 

santykius su kitų šalių piliečiais, skirtingų socialinių grupių ir subkultūrų nariais, pagarbą įvairioms 

tradicijoms ir religijoms; 

2.7. supažindinti su konkursiniais darbais visuomenę įtraukiant į festivalio programą, 

publikuojant juos jaunimo tarpe populiariausiuose socialiniuose portaluose. 

2.8. įtraukti miesto bendruomenę aktyviai dalyvauti festivalio programoje. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

3. Festivalyje gali dalyvauti visi norintys 14-29 m. jaunuoliai, vienas autorius ar autorių grupė. 

Narių skaičius grupėje – neribotas. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

4. Konkurso data, laikas ir vieta: 2021m. lapkričio 12 d. 18 val. teatro studija „Aušra“, Šaulių 

g. 14, Klaipėda. 

5. Registracijos trukmė – filmus siųsti iki 2021 m. lapkričio 10 d. 15 val.  

6. Reikalavimai filmui: 

6.1. Filmo trukmė – iki 10 min., muzikinio vaizdo klipai – iki 6 min. 

6.2. Filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.  Festivaliui 

galima teikti tik autorinį kūrinį. 

6.6. Festivaliui teikiamas filmas gali būti sukurtas savarankiškai arba padedant kino 

profesionalams, režisūrą, meną studijuojantiems studentams įvairių kūrybinių užsiėmimų metu. 

6.7. Festivaliui pateikiamas lietuvių arba kita užsienio kalba, bet su lietuviškais subtitrais 

sukurtas filmas. 



6.8. Filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones: animaciją, kompiuterinę 

grafiką. 

6.9. Filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija 

turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

7. Filmo pateikimas: 

7.1. Dalyviai kartu su filmu pateikia užpildytą dalyvio registracijos anketą (pridedama). 

7.2. Filmas festivaliui turi būti atsiųstas el. paštu originalaus dydžio: 

atvira.erdwe@gmail.com, pažymint „VIDEOVIRDULYS“; 

7.3. Kūrėjas ar viena kūrėjų grupė gali pateikti kelis filmus. 

7.4. Kūrinio pateikimas festivaliui reiškia, kad autoriai sutinka su visomis šiuose nuostatuose 

paminėtomis sąlygomis. 

7.5. Kūrėjas ar kūrėjo atstovas privalo dalyvauti Konkurse.  

8. Vertinimas: 

8.1. Sukurti filmai bus publikuojami socialiniuose tinkluose informaciniais tikslais. 

8.2. Komisija peržiūri filmus, atrenka į festivalio programą, 2021 m. lapkričio 11 d. 

informuoja dalyvius apie atrinktus filmus. 

8.3. 2021 m. lapkričio 12 d., festivalio metu, komisija vertina filmus ir skiria apdovanojimus 

kiekvienai iš kategorijų: geriausiai pasirodžiusiam trumpo metro filmui, muzikiniam vaizdo klipui. 

Komisijos sprendimas protokoluojamas. 

8.4. Filmo vertinimo kriterijai: 

8.4.1. temos atskleidimas; 

8.4.2. idėja; 

8.4.3. originalumas; 

8.4.4. atlikimo kokybė; 

8.4.5. filmo meninis ir techninis apipavidalinimas; 

8.4.6. kalbos kultūra; 

8.4.7. kūrėjų požiūris į pateikiamą kūrinį. 

8.5. Vertinami bus tik tie filmai, kurių kūrėjas ar jo atstovas dalyvaus Konkurse.  

9. Festivalio rezultatai skelbiami viešai. 

10. Apdovanojimų atsiėmimu pasirūpina pats festivalio dalyvis. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį ugdymo, trumpo metro kino 

populiarinimo  tikslais, nemokėdami autorinių honorarų. 

11. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus, keisti  renginio vietą, įspėję 

atrinktus dalyvius ne mažiau kaip prieš 2 dienas iki konkursinių filmų peržiūros dienos. 

12. Konkursas organizuojamas vadovaujantis visomis LR sveikatos apsaugos ministerijos 

rekomendacijomis. 

  13. Informacija apie Konkursą bus viešinama organizatoriaus internetiniame tinklapyje 

www.kkljc.lt bei socialiniuose tinkluose https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras 

https://www.facebook.com/KlaipedosJaunimoCentras, 

https://www.facebook.com/TeatroStudijaAusra 

   14. Konkurso dalyviai sutinka, kad renginio nuotraukos, filmuota medžiaga, registracijoje 

pateikti duomenys, gali būti viešinami žiniasklaidoje, organizatoriaus internetiniame tinklapyje ir 

socialiniuose tinkluose. 

   15. Kilus klausimų, Konkurso dalyviai gali kreiptis į įstaigą, atsakingą už konkursą.  

Telefonas pasiteiravimui: (8 46) 224 738; 8 656 95648  I-V 14.00-18.00 val., el. paštas: 

atvira.erdwe@gmail.com. 
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