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LIETUVIŠKA ANIMACIJA 2016

LITHUANIAN ANIMATION 2016

Lietuvos animacija 2016 metus pradėjo animacijos ir video
žaidimų festivaliu „Beautiful Land of Nevermind“ (BLON).
Tarptautinę festivalio programą šiais metais papildė Baltijos jūros
bei Šiaurės šalių regiono animacijos ir video žaidimų industrijos
tinklas, kurio tikslas – skatinti glaudesnį bendradarbiavimą
tarp Baltijos jūros bei Šiaurės šalių animacijos ir video žaidimų
industrijų, palengvinti bendrų projektų finansavimą, koprodukciją
ir platinimą. Renginyje dalyvavo asocijuotų animacijos ir video
žaidimų organizacijų atstovai iš aštuonių regiono šalių.

The first steps of Lithuanian animation in 2016 were marked
by the animation and video games festival Beautiful Land of
Nevermind (BLON). This year the international programme of
the event has been expanded through the Baltic and Nordic
network of animation and video games industries, which aims
to encourage closer cooperation between the animation and
video games industries of Baltic and Nordic countries, and
to facilitate funding, co-production and distribution of joint
projects. The festival welcomed representatives from associated
animation and video games organisations from eight countries
of the region.

Šiais metais Lietuvos animacija džiaugiasi dviem tarptautinės
animacijos bendros gamybos premjeromis. Pirmoji – tai
trumpametražis 3D animacijos filmas „Virsmas“, trišalė
koprodukcija tarp Lietuvos, Kanados ir Australijos. Antroji –
Lietuvos ir Danijos bendros gamybos trumpo metro lėlinis
kadrinės animacijos (stop-motion) filmas „Nuopuolis“.
2015 metais Lietuvos animacija atsidūrė dėmesio centre keliuose
svarbiuose tarptautiniuose renginiuose. Fredrikstado animacinių
filmų festivalyje Norvegijoje režisieriui Ilja Bereznickui įteiktas
apdovanojimas už viso gyvenimo pasiekimus bei indėlį į Šiaurės
ir Baltijos šalių animaciją. Vasaros metu vyko projektas „Lietuvos
animacijos vasara Europoje“, įvairiuose Europos kino festivaliuose
vyko geriausių lietuviškų animacijų retrospektyvos pristatymai.
Taip pat Lietuvos animacijos asociacija reprezentavo šalies
industriją Višegrado animacijos forume bei Vokietijos
prodiuserių aljanso organizuotame tarptautinį bendradarbiavimą
skatinančiame susitikime, skirtame Baltijos šalių ir Lenkijos
pristatymui.

This year, Lithuanian animation enjoys two international
co-production premieres: the short film 3D animation film
Junction, co-produced by Lithuania, Canada and Australia; and
the short stop-motion puppet film Downfall.
In 2015, Lithuanian animation was featured in several
important international events. At the Fredrikstad Animation
Festival in Norway, the filmmaker Ilja Bereznickas received
an award for lifetime achievements and contribution to the
animation of Nordic and Baltic countries. A project titled
the Summer of Lithuanian Animation in Europe took place
in summer; the best Lithuanian animation was featured
at a number of European film festivals. The Lithuanian
Animation Association represented national industry at the
Visegrad Animation Forum, and the meeting for international
cooperation showcasing Poland and Baltic countries organised
by the German Producers Alliance.
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ANIMACINIAI FILMAI /
ANIMATIONS
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REŽISIERĖ / DIRECTOR Jūratė Leikaitė-Aškinienė
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Jūratė LeikaitėAškinienė, Valentas Aškinis
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Valentas
Aškinis
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Jūratė LeikaitėAškinienė
MONTAŽO REŽISIERIAI / EDITING Jūratė LeikaitėAškinienė, Valentas Aškinis
PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė LeikaitėAškinienė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Filmų štrichai“,
Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė-Aškinienė
Adresas / Address Nugalėtojų g. 11,
LT-10105, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 618 006 54
El. p. / E-mail leikaite@yahoo.com

DEVINTOJO RAGO ŠVIESA
NINTH HORN LIGHT
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25 min. • DCP • Stereo • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family film
Filmas paremtas lietuvių sakmėmis ir papročiais
apie stebuklingus gamtos virsmus, apie Kalėdas.
Elnias Devyniaragis ant savo ragų atneša
žmonėms šviesą ir skelbia žiemos ir šalčio
pabaigą.

The film is based on Lithuanian legends and
customs of the miraculous nature of Christmas.
Nine horned deer brings people the light on his
horns and announces the end of winter and cold.

PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

REŽISIERĖ / DIRECTOR Jūratė Leikaitė-Aškinienė
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Jūratė LeikaitėAškinienė, Valentas Aškinis
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Valentas
Aškinis
DAILININKĖS / ART DIRECTORS Jūratė LeikaitėAškinienė, Diana Faraponienė
MONTAŽO REŽISIERIAI / EDITING Jūratė LeikaitėAškinienė, Valentas Aškinis
AKTORĖ / CAST Daiva Rudytė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė LeikaitėAškinienė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Filmų štrichai“,
Lietuva / Lithuania
8

GEROS KATINO DIENOS
LAZY CAT DAYS

KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė-Aškinienė
Adresas / Address Nugalėtojų g. 11,
LT-10105, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 618 006 54
El. p. / E-mail leikaite@yahoo.com

25 min. • DCP • Dolby • Spalvotas / Colour
Filmas vaikams / Children’s film
Filme patenkame į elegancijos ir ramybės kupiną
Katinų Pasaulį. Nuo ryto iki vakaro katinų diena
pilna malonių staigmenų, žaidimų, nuotykių ir
dainų. Staiga pasirodęs pavasarinis meilės virusas
gali būti užkrečiamas...

PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

The film reveals the elegance and tranquility in the
world of cats. From morning till evening a day of
cats is full of pleasant surprises, games, adventures
and songs. But suddenly the virus of love appears –
it can be very contagious, especially in spring...

REŽISIERĖ / DIRECTOR Jūratė Leikaitė-Aškinienė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Jūratė LeikaitėAškinienė
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Valentas
Aškinis
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Jūratė LeikaitėAškinienė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė LeikaitėAškinienė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Filmų štrichai“,
Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė-Aškinienė
Adresas / Address Nugalėtojų g. 11,
LT-10105, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 618 006 54
El. p. / E-mail leikaite@yahoo.com

KAUKUČIŲ ISTORIJOS
HOBLINS ADVENTURES
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26 min. • DCP • Dolby • Spalvotas / Colour
Filmas vaikams / Children’s film
Filmas mažiesiems žiūrovams. Maži nykštukėliai
kaukučiai gyvena šalia mūsų ir padeda tada, kai
mažiausiai to tikiesi.

This is the film for young audience. Little hoblins,
kaukučiai, live near us and help us when we least
expect it.

PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

REŽISIERIUS / DIRECTOR Valentas Aškinis
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Valentas Aškinis,
Vytautė Žilinskaitė
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Valentas
Aškinis
DAILININKAS / ART DIRECTOR Igor Oleinikov
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Valentas Aškinis
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Valentas Aškinis
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Vilanimos filmų
studija“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS

10

Valentas Aškinis, „Vilanimos filmų studija“
Adresas / Address Antakalnio g. 116-33,
LT-10200, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 610 47 151
El. p. / E-mail tindirindis_festival@yahoo.com

KELIONĖ Į TANDADRIKĄ
JOURNEY TO TANDADRIKA
60 min. • DCP • Dolby Surround • Spalvotas / Colour
Filmas vaikams / Children’s film
Animacinis filmas pagal Vytautės Žilinskaitės
apysaką-pasaką skirtas vaikams. Šaltą Naujųjų
metų naktį vieniši, nuskriausti ir likimo valiai
palikti žaislai gūdžiame miške atranda kosminį
laivą. Jie nusprendžia iš nesvetingos Žemės skristi
į žaislų planetą Tandadriką. Žaisliniai bičiuliai
išvyksta į rizikingą kelionę. Mažieji keliauninkai
patiria ne vieną išbandymą, lemsiantį tolimesnę
draugystę.

PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

Animation film is based on the tale of Vytautė
Žilinskaitė. On the cold New Year’s Eve abandoned
toys discover a spaceship in the woods. They decide
to leave the inhospitable planet Earth and fly to
the Toy planet Tandadrika. The group of friends is
going to test their friendship and experience many
difficult challenges during the risky space travel.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Tomas Tamošaitis
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Tomas Tamošaitis
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Tomas Tamošaitis,
Monika Braid, Rasa Miškinytė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Joni Art“, „Era Film“
(projekto vystymas / only development), Lietuva /
Lithuania; „Braidmade Films“, Jungtinė Karalystė /
UK, Lenkija / Poland
KONTAKTAI / CONTACTS
Tomas Tamošaitis
Adresas / Address Birželio 23-iosios g. 1-19,
LT-01108, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 684 37 807
El. p. / E-mail tomastamos@yahoo.es,
info@joniart.com
Svetainė / Website www.joniart.com
Filmo anonsas / Trailer vimeo.com/108772827
Slaptažodis / Password killerpenguin2

RENGINIAI IR FESTIVALIAI / EVENTS AND
FESTIVALS
Tarptautinė mokymų programa „Eurodoc“,
Prancūzija, 2014; „AniDox:LAB“, Danija, 2014;
„CPH:FORUM“, Danija, 2014; „Cartoon Movie“,
Prancūzija, 2015; „Sources 2“, Vokietija, 2015 /
Training programme designed for European
producers „Eurodoc“, France, 2014; „AniDox:LAB“,
Denmark, 2014; „CPH:FORUM“, Denmark, 2014;
„Cartoon Movie“, France, 2015; „Sources 2“,
Gemany, 2015

KILERIS, PINGVINAS, TOMAS
KILLER, PENGUIN, TOM, DOLL FACE
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70 min. • DCP • Dolby 5.1 • Spalvotas ir nespalvotas / Colour and B/W
Animuota dokumentika / Animated documentary
Senamiesčio pakraštyje, tarp išpuoselėtų naujų
ir renovuotų namų, stovi Pilkas Namas, kuriame
gyvena Kileris, Pingvinas, Padlyza, Gražuolis
ir dar daug kitų. Niekas iš tikrųjų nežino, ar
Kileris bandė kažką nužudyti, bet Pingvinas
neabejotinai kalbasi su paukščiais, o Padlyza gali
pats save nubausti. Gražuolis nėra toks protiškai
atsilikęs, kaip visi apie jį galvoja. Kiekvienas
Namo gyventojas turi savo pravardę.
„Namas“ – tai kažkas daugiau nei paprastas
vaikų, su kuriais nežino ką daryti nei tėvai, nei
visuomenė, psichiatrijos centras. „Namas“ – tai
atskira visata.

On the edge of the Old Town, the Grey House is
squeezed between renovated and new buildings.
Killer, Penguin, Doll Face and many others live
there. No one knows for sure if Killer ever killed
someone, but Penguin undoubtedly talks to the
birds, and Creep is an expert in punishing himself.
Doll Face is not as stupid as the others think. Every
child has a nickname in the house. The house is
more than an ordinary child development centre
for children that neither their parents nor society
know how to deal with. The Grey House is a
separate universe in and of itself.
PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

REŽISIERĖ / DIRECTOR Urtė Oettinger
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Urtė Oettinger
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Luka Vaitkevičienė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Agnė Adomėnė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Art Shot“, Lietuva /
Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
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Agnė Adomėnė
Adresas / Address J. Savickio g. 21-3b,
LT-01108, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 620 88 522
El. p. / E-mail agne@artshot.lt
Svetainė / Website www.artshot.lt

PIENO BARAS
MILK BAR
24 min. • DCP • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family film
Tai jautrus pasakojimas apie šiuolaikiškas šeimas
bei iššūkius, su kuriais joms tenka susidurti
kasdieniame gyvenime. Trys draugai, paauglystę
išgyvenantys socialiai skirtingose šeimose,
susiburia bendram tikslui – dingusio tėčio
paieškoms.

PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

It is a sensitive story about modern families and
challenges they experience in their everyday life.
Three best friends, raised in socially different
environments, gather for the common purpose – to
find a missing father.

REŽISIERĖ / DIRECTOR Jūratė Leikaitė-Aškinienė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Jūratė LeikaitėAškinienė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Jūratė LeikaitėAškinienė
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING Jūratė LeikaitėAškinienė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė LeikaitėAškinienė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Filmų štrichai“,
Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė-Aškinienė
Adresas / Address Nugalėtojų g. 11-1,
LT-10105, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 618 00 654
El. p. / E-mail leikaite@yahoo.com

SALDUS KAIP MEDUS
SWEET LIKE HONEY
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25 min. • DCP • Dolby • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family film
Tai istorija vaikams apie baimių nugalėjimą.
Vasarą devynmetis berniukas atostogauja senelio
bitininko sodyboje, kur patiria daug nuotykių ir
keistų susitikimų su mitiniais personažais.

During the summer vacation at his grandfather’s,
who is a beekeeper, a nine-year old boy experiences
many adventures.

PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

REŽISIERIUS / DIRECTOR Valentas Aškinis
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Valentas Aškinis
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Valentas
Aškinis
DAILININKĖS / ART DIRECTORS Jurgita Vaidilaitė,
Erika Novickaja, Jūratė Leikaitė-Aškinienė
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Valentas Aškinis
PRODIUSERIS / PRODUCER Valentas Aškinis
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Vilanimos filmų
studija“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
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SKERSGATVIO PASAKA
THE STORY FROM ACROSS THE STREET
60 min. • DCP • Dolby Surround • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family film
Animacinis filmas „Skersgatvio pasaka“ –
tikras šeimos filmas. Tai lietuvių rašytojos
Juditos Vaičiūnaitės pjesės motyvais sukurtas
pasakojimas apie mergaitę Stiklę, kuri yra
įkalinta stebuklingame veidrodyje, iš kurio ją
gali išvaduoti tik tyros sielos berniukas.

PROJEKTO VYSTYMAS / DEVELOPMENT

The Story From Across the Street is the real family
film. It is a story, based on the play of Lithuanian
writer Judita Vaičiūnaitė, about the girl Stiklė, who
is trapped in the magic mirror, and only the very
special boy can save her.

Valentas Aškinis, „Vilanimos filmų studija“
Adresas / Address Antakalnio g. 116-33,
LT-10200, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 610 47 151
El. p. / E-mail tindirindis_festival@yahoo.com

REŽISIERIUS / DIRECTOR Meinardas Valkevičius
SCENARIJAUS AUT. / SCRIPT Meinardas Valkevičius
DAILININKAS / ART DIRECTOR Meinardas
Valkevičius
KOMPOZITORIUS / COMPOSER Raimondas Surblys
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION „MeinArt“
(Lietuva / Lithuania)
KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius, „MeinArt“
Adresas / Address Žirmūnų g. 68, (III aukštas),
LT-09124, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 696 91 051
El. p. / E-mail info@meinart.lt
Svetainė / Website www.meinart.lt
Filmo anonsas / Trailer https://www.youtube.com/
watch?v=triuj-Ec5O4&feature=youtu.beFilmas

ATLANTO PAUKŠČIAI
ATLANTIC BIRDS
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8 min • HDCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Pirmasis viešas rodymas / To be released 2017 kovas / March
Filmas apie Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno garsųjį žygį per Atlantą. Režisieriaus
debiutinis animacinis filmas kuriamas šio skrydžio
aštuoniasdešimtmečiui paminėti.

This is a short animated film based on real events
surrounding famous Lithuanian pilots Darius and
Girėnas and their flight across the Atlantic. This
debut film illustrates the 80th anniversary of their
flight.

GAMYBA / PRODUCTION

REŽISIERIUS / DIRECTOR Tomas Tamošaitis
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Tomas
Tamošaitis, Olga Voytenko
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Rasa Jonikaitė
MUZIKA / MUSIC Jonas Jurkūnas
PRODIUSERIS / PRODUCER Tomas Tamošaitis
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Joni Art“, Lietuva /
Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
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BERNIUKAS, KURIS NIEKADA NESIKIRPO PLAUKŲ
THE BOY WHO NEVER CUT HIS HAIR
12 min. • DCP • Dolby 5.1 • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family film
Pirmasis viešas rodymas / To be released 2016 ruduo / Autumn
Septynmetis Timas galvoja, kad prisimena savo
gyvenimą prieš jam gimstant, kuriame susitiko
savo vienintelį draugą Mėlynąjį Katiną. Timas
niekada nesikerpa plaukų, nes įsivaizduoja, kad
Katinas gyvena juose. Kiti vaikai šaiposi iš Timo,
todėl jis daugiausiai laiko praleidžia užsidaręs
spintoje savo kambaryje. Tačiau vieną dieną Timo
mama sulaukia paslaptingo skambučio ir Timui
tenka išlipti iš spintos.

GAMYBA / PRODUCTION

7-year-old Tim remembers his past life. He has
never cut his hair because he is convinced that his
only friend Blue Cat still lives in his locks. Other
children bully him for looking different. Most of the
time Tim hides inside a big wardrobe in his room.
One day his mother receives a mysterious call and
Tim is forced to step outside his wardrobe.

Tomas Tamošaitis
Adresas / Address Birželio 23-iosios g. 1-19,
LT-01108, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 684 37 807
El. p. / E-mail tomastamos@yahoo.es
Svetainė / Website www.joniart.com
Filmo anonsas / Trailer vimeo.com/68111994

REŽISIERIAI / DIRECTORS Andrius Kirvela,
Gediminas Šiaulys
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Andrius Kirvela
DAILININKAS / ART DIRECTOR Gediminas Šiaulys
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Miglė Pelakauskė,
Vitalijus Žukas
GAMINTOJAI / PRODUCTION „PetPunk“, „Okta“,
Lietuva / Lithuania; „BFX CGI”, Indija / India
KONTAKTAI / CONTACTS
Miglė Pelakauskė, „PetPunk“
Adresas / Address Meškeriotojų g. 33,
LT-10100, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 685 51 745
El. p. / E-mail migle@petpunk.com
Svetainė / Website www.petpunk.com

BĖGANČIOS ŠVIESOS
RUNNING LIGHTS
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10 min. • DCP • Stereo • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family Film
Pirmasis viešas rodymas / To be released 2016 11
Trumpa pamiškės istorija pasakoja apie niekada
nenutrūkstantį gyvybės pradžios ir pabaigos
stebuklą. Nelaiminga kiškio žūtis tampa nepaprastu
išgyvenimu jį radusiems ir smėlio dėžėje
palaidojusiems vaikams. Kiškio kūnelį apleidžia
gausybė iki tol jame besiglaudusių stebuklingų
būtybių, kurios dabar nerimastingai ieško naujų
namų. Jo gyvybė pasibaigia ištirpdama aplinkoje
ir įsikūnydama naujai užgimstančiuose augaluose
ir sutvėrimuose. Tai liūdna, tačiau šviesi pasaka
vaikams, skatinanti pamąstyti, kas yra mirtis.

This is a story about the eternal miracle of life and
death. The unfortunate death of a wild hare turns
into a remarkable experience for children who find
his body and bury it in a sand box. Now buried,
the hare’s life fades away and dozens of magical
creatures that lived inside him leave his body in
search for a new home. The hare’s life ends by
merging with nature, but is reborn in the plants
and animals around it. This fairy-tale for children
encourages us to think about what death is.
GAMYBA / PRODUCTION

REŽISIERIAI / DIRECTORS Jūratė Leikaitė-Aškinienė,
Valentas Aškinis
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Jūratė LeikaitėAškinienė, Valentas Aškinis
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Valentas Aškinis
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Jūratė LeikaitėAškinienė
MUZIKA / MUSIC Laimutis Vilkončius
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Valentas Aškinis
AKTORIAI / CAST Jurgita Vaidilaitė, Jūratė LeikaitėAškinienė, Valentas Aškinis
PRODIUSERIS / PRODUCER Valentas Aškinis,
Lietuva / Lithuania
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Vilanimos filmų
studija“, Lietuva / Lithuania
18

LEDO TILTAS
ICE BRIDGE

KONTAKTAI / CONTACTS

7 min. • DCP • Dolby Surround • Spalvotas / Colour
Filmas vaikams / Children’s film
Pirmas viešas rodymas / To be released 2016 12

Valentas Aškinis, „Vilanimos filmų studija“
Adresas / Address Antakalnio g. 116-33,
LT-10200, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 610 47 151
El. p. / E-mail tindirindis_festival@yahoo.com

Tai muzikinė pasaka apie karalienės Žiemos
nuotykius, pamokantis pasakojimas prie ko gali
privesti gobšumas.
Filmas iš ciklo „Seku seku pasaką“.

GAMYBA / PRODUCTION

A life enhancing musical tale about the adventures
of Queen Winter and the consequences of greed.

REŽISIERIAI / DIRECTORS Meinardas Valkevičius,
Elena Skurdelytė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Elena Skurdelytė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Ula Babenskaitė
MUZIKA / MUSIC Raimondas Surblys
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION „MeinArt“,
Lietuva / Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius, „MeinArt“
Adresas / Address Žirmūnų g. 68, (III aukštas),
LT-09124, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 696 91 051
El. p. / E-mail info@meinart.lt
Svetainė / Website www.meinart.lt
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MASKARADAS
MASCARADO
5 min. • DCP • Nespalvotas / B/W
Pirmasis viešas rodymas / To be released 2016 vasara / Summer
Filmo istorija pasakoja apie žmonių santykius.
Didžioji visuomenės dalis dažnai mūvi kaukes,
tačiau niekada nežinai, kada būtent.

The story talks about human relations. A majority of
people in society often wear masks,
however you never know when.

GAMYBA / PRODUCTION

REŽISIERĖ / DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Eligija
Volodkevičiūtė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
ANIMATORĖS / ANIMATORS Eligija Volodkevičiūtė,
Nijolė Valadkevičiūtė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Nijolė Valadkevičiūtė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Sezamai atsiverk“,
Lietuva / Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
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MIRACHOS, PELYTĖS IR JŲ DRAUGO KATINO TRYS GRŪDAI
THE THREE GRAINS OF MIRACHA, THE MOUSE AND THEIR
FRIEND THE CAT
10 min. • HD • MP3 • Spalvotas / Colour
Filmas vaikams / Children’s film
Novelių romanas vaikams ir animacinis filmas
„Mirachos, pelytės ir jų draugo katino trys grūdai“
bendriausia prasme yra privataus gyvenimo
epas, įprasminantis žydų vaiko pasaulį gete kaip
žmogiškų kontaktų tinklą karo metu. Tas tinklas
niekada neišyra ir nesibaigia, kaip nesibaigia ir
žmonių bendravimas.

GAMYBA / PRODUCTION

In the most general sense, the children’s novel and
animation film The Three Grains of Miracha, the
Mouse and their Friend the Cat is an epic story taken
from private life, making sense of a Jewish child’s
world in the ghetto, presenting it as a network of
human contacts during the war. This network never
breaks down and is eternal, in the same way that
human relations never come to a final end.

Eligija Volodkevičiūtė
Adresas / Address Justiniškių g. 115-29,
LT-05245, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 616 29 263
El. p. / E-mail micius@mail.tele2.lt,
eligija.volodkeviciute@gmail.com

REŽISIERĖ / DIRECTOR Birutė Sodeikaitė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Birutė Sodeikaitė
DAILININKĖ / PRODUCTION DESIGNER Birutė
Sodeikaitė
ANIMATORIAI / ANIMATORS Ignas Meilūnas,
Birutė Sodeikaitė
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Agnė Adomėnė,
Justyna Rucińska
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Art shot“, Lietuva /
Lithuania; „WJTeam“, Lenkija / Poland
KONTAKTAI / CONTACTS
Agnė Adomėnė / „Art shot“
Adresas / Address J. Savickio g. 21-3,
LT-01108, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 620 88 522
El. p. / E-mail agne@artshot.lt.com
Svetainė / Website www.artshot.lt/

PASKUTINĖ STOTELĖ – MĖNULIS
LAST STOP IS THE MOON
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10 min. • DCP • Spalvotas / Colour
Pirmasis viešas rodymas / To be released 2017 ruduo / Autumn
Nostalgiškas animacinis pasakojimas apie vaikystę
ir draugystę.

A nostalgic animated story about a childhood and
friendship.

GAMYBA / PRODUCTION

REŽISIERIUS / DIRECTOR Tomas Ramanauskas
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Tomas
Ramanauskas
DAILININKAS / ART DIRECTOR Rimantas Juškaitis
MUZIKA / MUSIC Manfredas Bajelis
PRODIUSERĖ / PRODUCER Agnė Adomėnė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Art Shot“, Lietuva /
Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
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Agnė Adomėnė
Adresas / Address J. Savickio g. 21-3b,
LT-01108, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 620 88 522
El. p. / E-mail agne@artshot.lt
Svetainė / Website www.artshot.lt

PO MIRTIES, PRIEŠ PRAGARĄ
AFTER DEATH, BEFORE HELL
9 min. • DCP • Spalvotas / Colour
Komiška drama / Comedy drama
Pirmasis viešas rodymas / To be released 2016 ruduo / Autumn
Tikrais įvykiais paremta tragikomiška istorija
apie apgailėtiną banditą, kuris savo gyvenimą
pradeda tik miręs.

GAMYBA / PRODUCTION

A film based on a true story of the most
unfortunate criminal ever to walk the Earth, who
starts living his life only after he dies.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Meinardas Valkevičius
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Elena Skurdelytė,
Meinardas Valkevičius
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Luka Vaitkevičienė
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Meinardas
Valkevičius
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION „MeinArt“,
Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius, „MeinArt“
Adresas / Address Žirmūnų g. 68, (III aukštas),
LT-09124, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 696 91 051
El. p. / E-mail info@meinart.lt
Svetainė / Website www.meinart.lt

TOPINAMBAI
TOPINAMBUS
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6 min. • HDCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Pirmasis viešas rodymas / To be released 2016 ruduo / Autumn
„Topinambai“ – animacinis socialinės tematikos
serialas, skirtas kovai prieš vaikų patyčias.
Įvadinės serijos istorija pasakoja apie keturių
draugų – Burbuliuko, Trikampytės, Miniatiūriuko
ir Ilgšiaus – nuotykius ir pabrėžia tam tikras jų
savybes, dėl kurių gali kilti patyčios. Draugai
šaiposi iš Burbuliuko, kad jis yra labai storas,
visuomet valgo, tačiau vieną dieną ši savybė
draugams išgelbsti gyvybę.

Topinambus is a short social-themed animated
film against bullying. The story tells of the
adventures of four friends and certain traits that
often lead to bullying, but which are sometimes
very useful in many situations in life.

GAMYBA / PRODUCTION

REŽISIERIUS / DIRECTOR Antanas Skučas
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Antanas Skučas
ANIMATORIUS / ANIMATOR Antanas Skučas
DAILININKAS / ART DIRECTOR Antanas Skučas
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION MB „Tylus kinas“
KONTAKTAI / CONTACTS
Antanas Skučas, MB „Tylus kinas“
Adresas / Address Žirmūnų g. 102-69, Vilnius,
Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 633 83 291
El. p. / E-mail info@tyluskinas.lt
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LAIMĖS ŽIBURYS
THE LIGHT OF HAPPINESS
5.20 min • 1080 x1920 • Mono • Spalvotas / Colour
Pirmasis viešas rodymas / Premiere 2015 11 20
Filmas pasakoja apie kelionę link stebuklingo
„Laimė žiburio”. Aukodami savo gyvybę
keliauninkai siekia suteikti laimę visiems.
Tai kelionė tarp praeities ir ateities. Tarp to
kas buvo ir to kas bus. Tik paaukodami savo
asmeninius tikslus vardan vieno bendro tikslo jie
atrandą laimę.

BAIGTI / COMPLETED

Film gives a chance to understand relationship
between happiness and the meaning of life.
Apprehension of happiness can be understood
as life long journey from the Past to the
Future, as a mental state of moment, when
goal of individuality is achieved, and values of
individuality are confirmed.

REŽISIERIAI / DIRECTORS Meinardas Valkevičius,
Sigitas Mikūta
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Meinardas
Valkevičius, Sigitas Mikūta
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Meinardas
Valkevičius
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Milda Karpavičiūtė
MUZIKA / MUSIC Sigitas Mikūta, Martynas
Radavičius
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Meinardas
Valkevičius
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION „MeinArt“,
Lietuva / Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius
Adresas / Address Žirmūnų g. 68, (III aukštas),
LT-09124, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 696 91 051
El. p. / E-mail info@meinart.lt
Svetainė / Website www.meinart.lt

MEDŽIOKLĖ
HUNT
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1 min. • HDCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Komedija / Comedy
Pirmas viešas rodymas / Premiere 2015 06 09
Gamtoje mes tiksliai nežinome, kas ką medžioja –
ar mes gyvūnus, ar gyvūnai mus.

It’s time to hunt but who hunts who? The power of
nature is enormous!

BAIGTI / COMPLETED

REŽISIERĖ / DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Eligija
Volodkevičiūtė
OPERATORĖS / CINEMATOGRAPHERS Nijolė
Valadkevičiūtė, Eligija Volodkevičiūtė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
KOSTIUMŲ DAILININKĖ / COSTUME DESIGNER
Nijolė Valadkevičiūtė
MUZIKA / MUSIC Alvydas Jegelevičius
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING Nijolė Valadkevičiūtė
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Nijolė Valadkevičiūtė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Sezamai atsiverk“,
Lietuva / Lithuania
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KONTAKTAI / CONTACTS

METAI
YEAR
22 min. 15 sek. • HDCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family film
Pirmas viešas rodymas / Premiere 2015 11 27

Nijolė Valadkevičiūtė
Adresas / Address Justiniškių g. 115-29,
LT-05245, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 690 09 603
El. p. / E-mail micius@mail.tele2.lt

FESTIVALIAI / FESTIVALS
Animacinis filmas „Metai“ sukurtas pagal to
paties pavadinimo Kristijono Donelaičio kūrinį.
Filme viskas pasakojama dailininkės akimis ir
menininkės jausmais.

BAIGTI / COMPLETED

Year is an animated film based on the Kristijonas
Donelaitis’ epic poem by the same name. The
story is told through the eyes of an artist.

Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“,
Lietuva, 2015 / International Animated Film Festival
„Tindirindis“, Lithuania, 2015

REŽISIERIUS / DIRECTOR Ignas Meilūnas
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Ignas Meilūnas
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Simonas
Glinskis
DAILININKAS / ART DIRECTOR Antanas Dubra
KOSTIUMŲ DAILININKĖ / COSTUME DESIGNER
Rūta Sakalauskaitė
MUZIKA / MUSIC Vytautas Leistrumas
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Ignas Meilūnas
AKTORIAI / CAST Norvydas Birulis
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Ingrida KolytėStašinskė, Kristina Ramanauskaitė, Ramojus
Petrauskas, Aurimas Pukevičius, Ignas Meilūnas,
Marija Razgutė
GAMINTOJAI / PRODUCTION „WRKS“, „Čiobreliai“,
Lietuva / Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
Kristina Ramanauskaitė
Adresas / Address Smolensko g. 10d-37,
LT-03234, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 629 19 897
El. p. / E-mail kristina@ridea.lt
Filmo anonsas / Trailer vimeo.com/117796802

APDOVANOJIMAI / AWARDS

MIŠKAS
WOODS
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12 min. 8 sek. • DCP • Dolby 5.1 • Spalvotas / Colour
Filmas vaikams / Children’s film
Pirmas viešas rodymas / Premiere 2015 03 21
Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti
mitinį naktį šviečiantį miško gyventoją ir taip
užpildyti savo ekskliuzyvinę kolekciją. Gamtininkas
sukonstruoja spąstus, tačiau netrukus pats
atsiduria keblioje situacijoje.

An old hermit scientist tries to catch a mythical
creature that glows in the dark and lives in the
forest, so he can complete his exclusive collection.
He devises a trap, but soon finds himself in an
uncomfortable situation.

„Sidabrinės gervės“ apdovanojimai 2015 – Geriausias
animacinis filmas / „Silver Crane“ award for the best
Lithuanian animated film of 2015

BAIGTI / COMPLETED

REŽISIERIAI / DIRECTORS Urtė Oettinger, Johan
Oettinger
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Urtė Oettinger,
Johan Oettinger
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Johan
Oettinger
DAILININKAI / ART DIRECTORS Martin Vallespir,
Urtė Oettinger, Johan Oettinger
MUZIKA / MUSIC Adomas Žvirzdinas
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING Johan Oettinger
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Agnė Adomėnė, Ellen
Riis, Johan Oettinger
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Art Shot“, Lietuva /
Lithuania; „WiredFly“, „Basmati Film“, Danija / Denmark
28

NUOPUOLIS
DOWNFALL

KONTAKTAI / CONTACTS

5 min. 22 s. • DCP • Spalvotas / Colour
Drama / Drama
Pirmasis viešas rodymas / Premiere 2016 04 01
Lėlinės animacijos filmas, pasakojantis
nuopuolio bei pakilimo, nusižeminimo bei
pasiaukojimo istoriją.
Išdidus erelis skrenda į savo paskutinę kelionę,
kurioje patiria lemtingą gėrio ir blogio
susidūrimą.

BAIGTI / COMPLETED

A puppet animation film tells a story of a downfall
and rise, humiliation and sacrifice.
A proud eagle flies to its last journey and experiences
the fateful battle between good and evil.

Agnė Adomėnė
Adresas / Address J. Savickio g. 21-3b,
LT-01108, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 620 88 522
El. p. / E-mail agne@artshot.lt
Svetainė / Website www.artshot.lt

REŽISIERĖ / DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Eligija
Volodkevičiūtė
OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHER Eligija
Volodkevičiūtė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
MUZIKA / MUSIC Alvydas Jegelevičius
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING Nijolė
Volodkevičiūtė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Nijolė Valadkevičiūtė,
Lietuva / Lithuania
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Sezamai atsiverk“,
Lietuva / Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
Nijolė Valadkevičiūtė, „Sezamai atsiverk“
Adresas / Address Justiniškių g. 115-29,
LT-05245, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 690 09 603
El. p. / E-mail micius@mail.tele2.lt
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ROMANTINĖ BALADĖ
ROMANTIC BALLAD
6 min. • HDCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Filmas šeimai / Family film
Pirmasis viešas rodymas / Premiere 2015 07
Kur yra romantikos esmė?.. Baladė apie katino
Miciaus dienas. Ar jos romantiškos? Jis mano,
kad taip.

What is the essence of romance?.. Romantic Ballad
explores the days of the cat Micius. Are his days
romantic? He believes that they are.

BAIGTI / COMPLETED

REŽISIERĖ / DIRECTOR Giedrė Narušytė Boots
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Giedrė Narušytė
Boots
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Giedrė Narušytė
Boots
PRODIUSERĖ / PRODUCER Rasa Miškinytė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „Era Film“, Lietuva /
Lithuania; „KASK Gent”, Belgija / Belgium

KONTAKTAI / CONTACTS

30

Rasa Miškinytė
Adresas / Address Kazimiero Ladygos g. 1-119,
LT-08235 Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 682 96128
El. p. / E-mail rasa@erafilm.lt
Svetainė / Website www.erafilm.lt

ŠALTI ŠALTINIAI
COLD SPRINGS
4 min. 40 sek. • BluRay/H.264 • Stereo • Spalvotas / Colour
Pirmasis viešas rodymas / Premiere 2016 04 02
„Šalti šaltiniai“ – tai nostalgiška Hermano
Zudermano „Lietuviškų apysakų“ (1917 m.)
interpretacija. Po žiemos sukaustymo prasiveržia
pavasaris. Tirpstantis sniegas, skeldėjantis
ledas, kylantis vanduo panaikina aiškias ribas ir
ištirpdo kontūrus. Plūduriuojančius vaizdus palydi
autentiški užšalusio ežero garsai, įrašyti Šaltų
Šaltinių kaime Lietuvoje.

BAIGTI / COMPLETED

Cold Springs is a nostalgic interpretation of
Litauische Geschichten, 1917 (Lithuanian Stories)
by Hermann Sudermann. After the winter comes
the outbreak of spring, melting snow, broken ice,
rising water blurring all edges and borders. Floating
pictures are accompanied by authentic sounds of
the frozen lake in Cold Springs village (Šaltų Šaltinių
kaimas), Lithuania.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Nathan Jurevicius
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Nathan Jurevicius
ANIMATORIAI / ANIMATORS „Gallus Entertaiment Inc.“
DAILININKAS / ART DIRECTOR Nathan Jurevicius
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Vitalijus Žukas, Miglė
Pelakauskė
GAMINTOJAS / PRODUCTION „OKTA“, „PetPunk“,
Lietuva / Lithuania

KONTAKTAI / CONTACTS
Vitalijus Žukas, „OKTA“
Adresas / Address Vaidilutės g. 79,
LT-10100, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 611 40 558
El. p. / E-mail info@okta-studio.com
Svetainė / Website www.okta-studio.com
Miglė Pelakauskė, „PetPunk“
Adresas / Address Meškeriotojų g. 33,
LT-10100, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 685 51 745
El. p. / E-mail migle@petpunk.com
Svetainė / Website www.petpunk.com

VIRSMAS
JUNCTION
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7 min. • DCP • DCP with 5.1 surround sound • Spalvotas / Colour
Filmas vaikams / Children’s film
Pirmas viešas rodymas / Premiere 2016 04 01
Trumpas animacinis filmas, paremtas Nathano
Jureviciaus grafine novele tuo pačiu pavadinimu.
Iš kartos į kartą paslaptingos būtybės gamino
molinius žetonus, kurie geba pakeisti vėjus
ir genties veidus. Ateina mėnuo, kai pačiam
jauniausiam tenka kopti dešimt tūkstančių
žingsnių į rytų kalną. Jo žygis turi apgaubti miestą
pokyčių vėjais. Spalvingas, novatoriškas animacinis
filmas įtraukia į kelionę po magišką pasaulį.

For generations the Face Changers have made
the clay tokens that change the winds and faces
of their kin. This month the youngest is tasked
to take the ten thousand footsteps to the top of
the mountain and engulf the town in the winds of
change. Inspired by the parental tall tale of warning
“if the wind changes your face will stick like that,”
as well as Judeo-Christian mythology and the
mythology of Australian aboriginal tribes, Junction
combines a variety of influences to produce a
magical piece of modern mythmaking.
BAIGTI / COMPLETED

VIDEO ŽAIDIMAI /
VIDEO GAMES
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VIDEO ŽAIDIMAI / VIDEO GAMES
GAMYBA / PRODUCTION
Karūnos ir pėstininkai / Crowns and Pawns ............................................................................
Niekados ateitis / Never Future .................................................................................................
Tikėjimas Dievu / Faith in God ...................................................................................................
Užkerėti broliai / Hex Brothers ...................................................................................................
Vilnius Racing ...................................................................................................................................
World of Nuka ..................................................................................................................................

35
36
37
38
39
40

BAIGTI / COMPLETED
ABC knygelė 3D / ABC Book 3D .................................................................................................... 41
Barzdos istorija / Beard Story ..................................................................................................... 42
Clash of The Damned .................................................................................................................... 43
Dragon Panda Racing .................................................................................................................... 44
Fun Kid Racing – Tropical Isle ..................................................................................................... 45
Goal Hero: Soccer Superstar ........................................................................................................ 46
Halloween Town Racing ............................................................................................................... 47
Lietutis / Drizzle .............................................................................................................................. 48
Monster Truck Racing .................................................................................................................... 49
Monster Truck Winter Racing ..................................................................................................... 50
Tractor Hill Racing .......................................................................................................................... 51

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM personaliniai
kompiuteriai, žaidimų konsolės, planšetiniai
kompiuteriai / PC, Consoles, Tablets
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo
režimas / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING 7+

KONTAKTAI / CONTACTS
Šarūnas Ledas, „Tag of Joy“
Adresas / Address Lukiškių g. 5-517,
Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 672 44 359
El. p. / E-mail info@tagofjoy.lt
Svetainė / Website www.tagofjoy.lt
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KARŪNOS IR PĖSTININKAI
CROWNS AND PAWNS
Nuotykių / Adventure
Karūnos ir pėstininkai – tai nuotykis, įtraukiantis
žaidėją į istorijos pinkles bei dingusių turtų
paieškas. Gavusi neįprastą žinią, pagrindinė
veikėja turi išsiaiškinti, ką ši žinia slepia, o
ieškodama atsakymų patenka į įvairiausias
netikėtas situacijas, galiausiai padedančias atrasti
tai, kas dingę.

Crowns and Pawns is an adventure that
entangles the player into the jaws of history
and into a hunt of lost treasures. After receiving
a mystical message, the main character must
unravel, what this messages means, and while
looking for answers, she gets into various
unexpected situations, leading to the discovery
of the missing artifact.

GAMYBA / PRODUCTION

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM Mobile /
Windows Phone, PC
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Daugelio
žaidėjų / Multiplayer
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING Nereitinguotas /
Unrated

KONTAKTAI / CONTACTS
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Liudas Ubarevičius, „SneakyBox“
Adresas / Address Savanorių pr. 178,
LT-44150, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 683 73 146
El. p. / E-mail info@sneakybox-studios.com
Svetainė / Website sneakybox-studios.com

NIEKADOS ATEITIS
NEVER FUTURE
Veiksmo ir nuotykių / Action & Adventure
„Niekados Ateitis“ – tai ekologinis veiksmo
žaidimas, kurio veiksmas vyksta ateities
pasaulyje. Dėl neatsakingo žmonių elgesio su
aplinka, pasaulis žuvęs ir iš šiukšlių kalnų gimsta
įvairios baisios būtybės. Žaidime valdome jauną
archeologą iš praeities, kuris keliaudamas po šį
nedėkingą ateities pasaulį ieško kelio atgal į savo
laikmetį, kad galėtų perspėti žmones apie jiems
gresiančius pavojus.

GAMYBA / PRODUCTION

Never Future is an ecological action game in
a post-apocalyptic world. In this game, player
controls a young archaeologist who by accident
travels through time and learns that future world
is polluted. Terrifying trash monsters are standing
in his way to find his ride home so he must defeat
them in order to save his new friends and his world.

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM PC
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING Nereitinguotas /
Unrated

KONTAKTAI / CONTACTS
Marijus Lapinskas, „Lapius Games“
Adresas / Address Rudausių sodų 5-oji g. 18,
LT-10106, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 670 89 205
El. p. / E-mail marijus.lapinskas@gmail.com
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TIKĖJIMAS DIEVU
FAITH IN GOD
Nuotykių / Adventure
Žaidimo pagrindinis veikėjas atsikelia ir randa
Dievo sukurtą kelią, kuriuo jis turi eiti ir įrodyti,
jog neprarado ir nepraras tikėjimo Dievu.

The main character of the game gets up and finds
God created the way he should go and prove that
he will not lose faith in God.

GAMYBA / PRODUCTION

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM PC
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING Nereitinguotas /
Unrated

KONTAKTAI / CONTACTS
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Liudas Ubarevičius, „SneakyBox“
Adresas / Address Savanorių pr. 178,
LT-44150, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 683 73 146
El. p. / E-mail info@sneakybox-studios.com
Svetainė / Website sneakybox-studios.com

UŽKERĖTI BROLIAI
HEX BROTHERS
2D platformer
„Užkerėti Broliai“ – dvimatės grafikos platformer
žanro žaidimas, kurio istorija pasakoja apie
merginos keliones po pasaulį, siekiant atkerėti
varnais paverstus brolius. Žaidimas įkvėpimo
semiasi iš lietuviškų pasakų lobyno ir iš kitų
panašaus žanro žaidimų išsiskiria savo dėmesiu
žaidimo meniniam stiliui ir atmosferai.

GAMYBA / PRODUCTION

Hex Brothers is a 2D platformer game with point
and click adventure genre elements. Loosely based
on the tale about the Twelve Brothers. The story
centers around a young lady on a journey to save
her brothers from a spell that has turned them into
ravens. The game aims to remind the users the
charm of the lesser known Lithuanian folk tales.
Hex Brothers has a unique approach towards art
style and overall atmosphere of the game.

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM Mobile /
Android, Mobile / iOS, Mobile / Windows Phone, PC
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Daugelio
žaidėjų / Multiplayer, Vieno žaidėjo / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING Nereitinguotas /
Unrated

KONTAKTAI / CONTACTS
Pavel Suckel
Adresas / Address Zanavykų g. 10,
LT-02114, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 683 91 699
El. p. / E-mail yrayushka@yahoo.com
Svetainė / Website www.facebook.com/VilniusRacing

VILNIUS RACING
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Lenktynių / Racing
Arkada / Arcade
„Vilnius Racing“ – tai lenktynės Lietuvos sostinės
gatvėmis, kuriose galite atpažinti savo miestą,
mikrorajoną ar net namą. Realistiška grafika bei
skirtingi žaidimo režimai neleis jums nuobodžiauti.

Vilnius Racing – racing/drift game in Vilnius,
Lithuania.

GAMYBA / PRODUCTION

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM PC, Mac
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Daugelio
žaidėjų / Multiplayer
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING Nereitinguotas /
Unrated

KONTAKTAI / CONTACTS
Gleb Skibickij , „Salday“
Tel. / Phone +370 699 15 185
El. p. / E-mail gl.skib@gmail.com
Svetainė / Website www.salday.com
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WORLD OF NUKA
Išgyvenimo / Survival
„Niuka“ – online išgyvenimo simuliatorius.
„Niuka pasaulis“ susideda iš mažų salų,
apgyvendintų skirtingais gyviais – geraisiais ir
blogaisiais. Pagrindinis žaidėjo tikslas – surinkti
kaip galima daugiau kuo vertingesnių daiktų, ką
padaryti bus ne taip jau ir lengva. Juk kiekvienoje
saloje tam prireiks skirtingų ginklų, įgūdžių ir
netgi komandinio žaidimo. Tam, kad neprarastų
savo daiktų po mirties, žaidėjas gali saugoti juos
specialiose saugyklose.

GAMYBA / PRODUCTION

Nuka – is multiplayer survival game. The World of
Nuka is the world of multiply islands, populated
by various creatures, good and evil. The main goal
for player is to collect as much valuable loot as
possible, which is not that easy, because if you
want to survive on the islands you will need special
weapons, skills and teamwork. To prevent losing all
his collected loots after death, the player can stack
some of them in a special storage.

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS PC, Windows,
Windows Phone, Android, iOS
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 3 (PEGI), E (ESRB)

KONTAKTAI / CONTACTS
„Tag of Joy“
Adresas / Address Gilužio g. 6-86,
LT-06279, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 672 44 359
El. p. / E-mail info@tagofjoy.lt
Svetainė / Website www.tagofjoy.lt
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ABC KNYGELĖ 3D
ABC BOOK 3D
Edukacinis / Educational
Tai interaktyvi knygelė, kupina staigmenų ir mielų
žaislų vaikams. Scenos ir visi žaislai yra trimačiai,
animuoti ir interaktyvūs, o lietuviškas įgarsinimas
vaikui suteikia papildomos informacijos apie
objektus, su kuriais jis žaidžia. Mokykitės raidžių
virtualioje žaidimų aikštelėje!

ABC Book 3D is an interactive book full of surprises
and wonderful toys for your kid to play with.
Every letter has an interactive toy waiting to be
discovered. This game features fully animated and
uniquely interactive objects and scenes as well as
professional audio voice-overs and narration that
give extra information about the objects your child
is playing with. Learn the alphabet on a virtual
playground!

BAIGTI / COMPLETED

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM Mobile /
Android, Mobile / iOS
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno
žaidėjo / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING 3 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
Vainius Volungevičius
Tel. / Phone +370 681 13 653
El. p. / E-mail vainius.vol@gmail.com
Svetainė / Website www.facebook.com/
Beardstorygame
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BARZDOS ISTORIJA
BEARD STORY
Galvosūkių / Puzzle
Kas tau pirmiausia šauna į galvą, pagalvojus apie
istoriją? Karai? Politika? Moksliniai atradimai?
Tai – tik menkniekiai, atitraukiantys tavo dėmesį
nuo tikrosios istorijos varomosios jėgos – amžinos
kovos tarp barzdotojų ir švariai nusiskutusiųjų.
Taigi, kartu su šiuo galvosūkių žaidimu leiskis į
kelionę ir skleisk barzdas per žmonijos istoriją!

BAIGTI / COMPLETED

What comes to your mind when you think about
history? War? Politics? Scientific breakthroughs?
Exploration? These are trivialities only distracting
your attention from the real driving force of
history – eternal struggle between the bearded
and the clean shaven. So embark on a journey
with this puzzle game to spread beards through
the history of humankind!

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android,
iOS, Amazon
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Daugelio
žaidėjų / Multiplayer
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platininmas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 12 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
„A-Steroids“
Adresas / Address Turgaus a. 23A,
Klaipėda, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 670 63 832
El. p. / E-mail hello@a-steroids.com
Svetainė / Website a-steroids.com

CLASH OF THE DAMNED
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Rolių žaidimas / Role Playing
Pritrenkianti RPG sakmė apie kruviną ir amžiais
trunkančią kovą tarp Vampyrų ir Vilkolakių. Tapk
legendiniu kardo meistru ir vesk savo žmones į
šviesią ateitį. Visiškai nemokama, online.

Smashing RPG fighting saga about the neverending bloody battle between immortal Vampires
and Werewolves. Become the legendary master of
the sword and lead your people to victory in this
free online adventure!

BAIGTI / COMPLETED

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 7 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
Jonas Abromaitis, „Tiny Lab Productions“
Adresas / Address Studentų g. 67,
LT-51392, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 615 10 100
El. p. / E-mail team@tinylabproductions.com
Svetainė / Website tinylabproductions.com
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DRAGON PANDA RACING
Veiksmo ir nuotykių / Action & Adventure
Smagus ir greitas lenktynių žaidimas! Pasirink,
ką vairuosi ir važiuok per nuostabią kinų kung fu
stiliaus aplinką iki pat finišo. Kartu su panda gali
vairuoti karutį, drakoną, motociklą ar net mažą
mašinytę! Tavo pasirinkta transporto priemonė
padės atlikti didelius šuolius, riedėti į statų kalną
arba peršokti smagias kliūtis kelyje. Šis žaidimas
skirtas vaikams, bet jį smagu žaisti visiems!

BAIGTI / COMPLETED

Fun and fast paced family racing game! Pick one of
these fun and fast rides and drive through amazing
Chinese kung fu style track for the win! Your car
can be a simple barrow, a dragon, motorcycle or
mini car driven by Panda – up to you! These cars
will help you to do long jumps, climb into steep
hill or bash through fun obstacles. This game is
designed to be played by children but is very fun
and can be played by everyone!

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android,
Windows Phone
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 7 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
Jonas Abromaitis, „Tiny Lab Productions“
Adresas / Address Studentų g. 67,
LT-51392, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 615 10 100
El. p. / E-mail team@tinylabproductions.com
Svetainė / Website tinylabproductions.com
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FUN KID RACING – TROPICAL ISLE
Veiksmo ir nuotykių / Action & Adventure
Smagus lenktynių žaidimas 2-10 metų vaikams!
Pasirink, ką vairuosi ir pasiek finišą. Rinkis vandens
motociklą, laivą ar net buriavimo lentą! Valdyk tik
vienu pirštu ir stebėk, kaip darai suktukus, šuolius
ir apsivertimus! Įgauk greitį, kad peršoktum
rampas arba panertum giliai į vandenyną. Daug
staigmenų žaidimo lygiuose (netgi gali sutikti
delfinus)! Taigi užvesk variklį, pagauk vėją ir kuo
greičiau plauk iki finišo!

This fun racing game is made for 2-10 years
children. Choose your ride and guide it to the finish
line! Switch your car to the ship, jet or even a
windsurfing board! Control your ship with just one
finger and see how it flips, jumps and dives on it’s
way. Gain enough speed to jump over the ramps or
dive deep into the ocean. Your kid will love all the
surprises in each level (you can even meet dolphins
here)! Let your kids to start the engine or catch the
wind and swim to the finish in the shortest time
possible and this will make them happy!

BAIGTI / COMPLETED

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android, iOS
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 3 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
„A-Steroids“
Adresas / Address Turgaus a. 23A,
Klaipėda, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 670 63 832
El. p. / E-mail hello@a-steroids.com
Svetainė / Website a-steroids.com
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GOAL HERO: SOCCER SUPERSTAR
Arkada / Arcade
Kreipiamės į visus futbolo fanus ir tuos, kurie
svajoja pasijusti tikromis šio sporto žvaigždėmis
ar net legendomis! „Goal Hero“ – žaidimas,
kuriame tau ir tik tau vienam priklausys visa
šlovė! Nugalėk priešininkus naudodamasis savo
neeiliniais įgūdžiais ir surink visus įvarčius!

BAIGTI / COMPLETED

Goal Hero it’s a game for football fans.

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 3 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
Jonas Abromaitis, „Tiny Lab Productions“
Adresas / Address Studentų g. 67,
LT-51392, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 615 10 100
El. p. / E-mail team@tinylabproductions.com
Svetainė / Website tinylabproductions.com
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HALLOWEEN TOWN RACING
Lenktynių / Racing
Veiksmo ir nuotykių / Action & Adventure
„Halloween Town Racing“ – tai paprastas ir
lengvas lenktynių žaidimas! Mėgaukis šiurpiais
Helouvyno vaizdais, moliūgais, vaiduokliais
ir daugybe staigmenų žaidimo lygiuose. Rask
paslėptus praėjimus ir paslaptingus lobius arba
siek greičiausio rezultato! Šis nemokamas žaidimas
skirtas vaikams, bet jį smagu žaisti visiems!

Halloween Town Racing is a simple and easy to play
racing game for everyone! Enjoy spooky Halloween
graphics, pumpkins, ghosts and lots of surprises in
the levels. Find hidden passages and secret goods or
go for the shortest time! This free game is easy to
play for kids but fun to enjoy for everyone!

BAIGTI / COMPLETED

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM PC
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RANKING Nereitinguotas /
Unrated

KONTAKTAI / CONTACTS
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Andrius Skaržauskas, „Cosmic Bees“
Adresas / Address B. Buivydaitės a. 1, Svėdasai
LT- 29353, Anykščių raj., Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 673 90 520
El. p. / E-mail andrius@cosmicbees.com
Svetainė / Website www.cosmicbees.com

LIETUTIS
DRIZZLE
Klaviatūros treniruoklis / Typing game
Žaidimas „Lietutis“ yra sukurtas lietuviškos
klaviatūros įgūdžiams treniruoti ir lietuviškų
žodžių žodynui turtinti. Ne visi ir ne visada
rašydami kompiuteriu naudoja lietuvišką raidyną,
todėl tikimės, kad šis įrankis nors kiek padės
pakeisti situaciją. Šis lavinantis žaidimas tiks
tiek mažam, tik pradedančiam rašyti lietuviui,
tiek dideliam ir įgudusiam greitojo spausdinimo
meistrui. Svarbu pasirinkti tinkamą lygį ir greitį
pagal savo gebėjimus spausdinti lietuviška
klaviatūra www.lietutis.lt

BAIGTI / COMPLETED

A fast typing game Lietutis was created to improve
typing skills using a Lithuanian keyboard.

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 7 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
Jonas Abromaitis, „Tiny Lab Productions“
Adresas / Address Studentų g. 67,
LT-51392, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 615 10 100
El. p. / E-mail team@tinylabproductions.com
Svetainė / Website tinylabproductions.com
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MONSTER TRUCK RACING
Lenktynių / Racing
Šį smagų žaidimą paprasta žaisti visiems! Pasirink
visureigį monstrą ir vairuok jį iki pat finišo. Valdyk
savo visureigį tik vienu pirštu ir stebėk kaip jis
daro suktukus, šuolius ir apsivertimus! Ruoškis
lenktynėms pasirinkdamas vieną iš didžiulių
galingų visureigių monstrų, įgauk didelį greitį,
kad galėtum peršokti rampą arba kitas mašinas!
Staigmenos laukia kiekviename žaidimo lygyje.
Taigi užvesk variklį, vairuok šiuos įspūdingus
visureigius kaip galima greičiau ir būk pirmas!

Simple to play and yet fun to enjoy for everyone!
Choose your ride and guide it to the finish line!
Control your Monster Truck with just one finger
and see how it flips, jumps and rolls on it’s way.
Prepare for a race by picking one of the huge
powerful monster trucks, gain enough speed to
jump over the ramps or climb to the stiff hill
made of old trashed cars! Enjoy all the surprises
in each level! Start the engine and drive these
awesome cars in the shortest time possible and
get best score!

BAIGTI / COMPLETED

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 7 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
Jonas Abromaitis, „Tiny Lab Productions“
Adresas / Address Studentų g. 67,
LT-51392, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 615 10 100
El. p. / E-mail team@tinylabproductions.com
Svetainė / Website tinylabproductions.com
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MONSTER TRUCK WINTER RACING
Lenktynių / Racing
Veiksmo ir nuotykių / Action & Adventure
Visureigių monstrų žiemos lenktynių žaidimas!
Lengvas valdymas, įdomūs lygiai, aukštos kokybės
grafika, specialiai vaikams sukurtas scenarijus. Šį
smagų žaidimą paprasta žaisti visiems! Pasirink
visureigį monstrą ir vairuok jį iki pat finišo. Valdyk
savo visureigį tik vienu pirštu ir stebėk kaip jis daro
suktukus, šuolius ir apsivertimus! Staigmenos ir
slapti pravažiavimai laukia kiekviename žaidimo
lygyje. Taigi užvesk variklį, vairuok šiuos įspūdingus
visureigius kaip galima greičiau ir būk pirmas!

BAIGTI / COMPLETED

A snow monster truck winter racing game! Easy
controls, fun levels, good quality graphics, kid
friendly game-play and level design! Simple to
play and yet fun to enjoy for everyone! Choose
your ride and guide it to the finish line! Control
your Monster Truck with just one finger and see
how it flips, jumps and rolls on it’s way. Don’t
forget all the surprises and hidden driveways that
makes this game fun to play for months. Start
the engine and drive these awesome cars in the
shortest time possible and get best score!

ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS Android
ŽAIDIMO REŽIMAI / GAMEPLAY TYPE Vieno žaidėjo /
Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 7 (PEGI)

KONTAKTAI / CONTACTS
Jonas Abromaitis, „Tiny Lab Productions“
Adresas / Address Studentų g. 67,
LT-51392, Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 615 10 100
El. p. / E-mail team@tinylabproductions.com
Svetainė / Website tinylabproductions.com

TRACTOR HILL RACING
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Nuotykių / Adventure
Šį nemokamą žaidimą paprasta žaisti visiems!
Pasirink sunkvežimį ir vairuok jį iki pat finišo.
Valdyk savo traktorių tik vienu pirštu ir stebėk
kaip jis daro suktukus, šuolius ir apsivertimus!
Ar kada nors įsivaizdavai, kad važiavimas rudenį
gali būti toks smagus? Surink obuolius, grybus ir
žaisk su kelyje pasitaikančiais rudeniniais lapais!
Taip pat gali rinkti monetas, kurios padės siekiant
geresnių rezultatų. Taigi užvesk variklį ir važiuok
kaip galima greičiau!

This free game is easy enough to be played by
everyone! Choose your truck and guide it to the
finish line! Control your farm tractor with just
one finger and see how it flips, jumps and rolls on
it’s way. Have you ever imagined that driving in
the fall season can be so fun? Carry some apples,
pick some mushrooms and play with leaves
on your way! There are also plenty of coins to
collect for better results while rolling for the win!
Start the engine and drive these trucks in the
shortest time possible!

BAIGTI / COMPLETED

PELNO MOKESČIO LENGVATA /
TAX INCENTIVES
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Pelno mokesčio lengvata sudaro galimybę Lietuvoje kuriamą
filmą finansuoti iš privačių rėmėjų pritraukiant iki 20% gamybos
Lietuvoje biudžeto.
KAIP TAI VEIKIA?
Lengvata gali naudotis nacionalinių, bendros gamybos bei užsienio
filmų ar jų dalių gamintojai. Tai gali būti vaidybiniai, dokumentiniai,
animaciniai ir TV filmai. Filmo gamintojams yra sudaroma galimybė iš
privačių investuotojų pritraukti iki 20% gamybos Lietuvoje biudžeto.
Investuotojus neatlygintinai suteikti lėšų filmo gamybai skatina
galimybė susimažinti apmokestinamąsias pajamas bei mokėtiną pelno
mokestį. Paraiškas Pelno mokesčio lengvatai gauti administruoja
Lietuvos kino centras.
PAGRINDINĖS SĄLYGOS
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• Filmas turi atitikti kultūrinio turinio vertinimą ir gamybos kriterijus;
• Lietuvoje patirtos išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 43 000 EUR;
• Filmo gamintojas bent 80 % filmo ar jo dalies gamybos išlaidų turi
patirti Lietuvoje;
• Bendra didžiausia neatlygintinai filmo gamybai suteiktų lėšų suma
negali viršyti 20% filmo ar jo dalies gamybos išlaidų, patirtų Lietuvoje.
KULTŪRINIO VERTINIMO KRITERIJAI
(turi atitikti bent du):
• filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti Lietuvos ar Europos
kultūros, istorijos, religijos, mitologijos ar visuomenės gyvenimo
įvykiais;
• filmas pasakoja apie žinomą Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos,
religijos, visuomenės asmenybę, mitologinį veikėją;
• filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti reikšmingu Lietuvos
ar Europos literatūros kūriniu;
• filmas įprasmina svarbias Lietuvos ar Europos vertybes: kultūrų
ir religijų įvairovę, žmogaus teises ir pilietiškumą, demokratiją ir
solidarumą, mažumų teises ir toleranciją, pagarbą kultūros ir šeimos
tradicijoms;
• filmas nagrinėja tautinės ir europinės tapatybės klausimus.

GAMYBOS KRITERIJAI
• tai nėra reklaminis filmas, reklaminis vaizdo klipas, televizijos laida,
muzikinis vaizdo klipas, kompiuterinis žaidimas, muilo opera, situacinė
komedija ar kitas panašus meninės vertės neturintis serialas;
• vykdant filmo (išskyrus animacinio filmo) gamybą Lietuvos Respublikoje
bus filmuojama bent 3 dienas;
• vykdant animacinio filmo gamybą, Lietuvos Respublikoje bus
kuriama ar gaminama ne mažiau kaip 10% visų arba ne mažiau kaip
20% dviejų toliau išvardintų elementų:
• filmavimas (jei filmo scenarijus to reikalauja);
• vizualinis ir (ar) grafinis dizainas (konceptualus personažų, aplinkos ir
rekvizito dizainas);
• kadro kompozicinis išplanavimas, kadruotės;
• vizualieji ir specialieji efektai;
• ne mažiau kaip 51% Lietuvos filmo gamintojo samdomų filmo grupės
narių yra Lietuvos Respublikos arba Europos ekonominės erdvės valstybių
piliečiai.

Lithuania offers you up to 20% of Lithuanian production budget.
HOW DOES IT WORK?
The Incentives are available to feature films, TV films, documentaries
and animated films.
The new scheme involves a foreign production company, a Lithuanian
production company, a local donor providing financial support to the
film and the Lithuanian Film Centre that administers the Scheme.
Foreign producer will need a local production company to be able
to qualify for the Incentives. The scheme can be applied to a whole
film or a part of it. Further procedures and conditions apply for the
Lithuanian spend.
The production company saves 20% of the budget when filming in
Lithuania and the local sponsor is motivated by the opportunity to
reduce the local corporate income tax.
ELIGIBILITY
The film has to meet cultural test and production criteria
Film spend in Lithuania has to be at least EUR 43 000.
At least 80% of Lithuanian production costs have to be spent in
Lithuania.
The aggregate maximum amount of the donation funds provided
cannot exceed 20% of the production expenses of the film or its part.
CULTURAL TEST
(Has to meet at least two criteria)
The story is based on events that are part of Lithuanian or European
culture, history, mythology, religion or social life.
The story tells about a known character or personality who is part of
Lithuanian or European culture, history, society or religion.
The story is based on a culturally significant work of national or
European literature
The film reflects important Lithuanian or European values.
The film focuses on the issue of Lithuanian or European identity or
Lithuanian and European customs and traditions.

PRODUCTION CRITERIA
It is not a promotional film, an advertisement, unscripted entertainment
(e.g. game shows, reality shows, talk shows, talent shows), a music video,
a computer game or a television series.
During the course of production of animation project, at least 10% of
all or at least 20% of two of the elements listed below will be created
or produced in Lithuania:
- Shooting (if the script so requires),
- Developing and/or creating visual or graphic design of characters,
set and props,
- Compositional layout of a frame, storyboards,
- Animatic, visual and special effects.
At least 51% of the crew hired by the Lithuanian film producers are
citizens of the Republic of Lithuania or citizens of other European
Economic Area (EEA) countries.
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STUDIJŲ PROGRAMOS /
STUDY PROGRAMS
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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
VILNIUS ACADEMY OF ARTS

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA
VILNIUS COLLEGE OF TECHNOLOGIES AND DESIGN

Animacija / Animation

Multimedijos dizainas / Multimedia Design

Vilniaus dailės akademija (VDA) yra pagrindinė vizualinio meno
aukštąjį išsilavinimą teikianti švietimo institucija Lietuvoje.
Fotografijos ir medijos meno katedroje veikia dvi studijų programos:
fotografijos ir medijos meno (bakalauro ir magistro studijos
ir animacija (bakalauro studijos)). Studijomis siekiama ugdyti
profesionalius menininkus, gerai išmanančius meno teoriją, gebančius
kurti originalius ir profesionalius kūrinius bei reflektuoti šiuolaikinę
fotografiją ir medijos technologijas.
Naujosios studijų programos pagrindas yra bakalauro studijos. Vasaros
praktikos ir vasaros akademijos, vadovaujamos žymių kūrėjų yra
integrali studijų proceso dalis. Studijos baigiamos viešai ginamais
diplominiais darbais, kurie kartais pristatomi ir tarptautiniuose
animacijos festivaliuose. Per ketverius studijų metus absolventai
parengiami darbui ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių animacijos
studijose, į kurias mūsų dailininkai kviečiami bendradarbiauti jau dabar.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDK) siūloma daugiau nei
dvidešimt studijų programų dizaino, inžinerijos, technikos mokslų ir
transporto srityse. Studijose daug dėmesio skiriama praktinei veiklai,
sudaromos sąlygos studentams įgyti specialybės žinių ir gauti bakalauro
laipsnį.
Dizaino fakultete siūloma multimedijos dizaino studijų programa. Ši programa leidžia studentams pasirinkti vieną iš keturių specializacijų: animaciją,
audiovizualinio montažo režisūrą, garso dizainą, interaktyvųjį dizainą.
Studentai studijuojantys skaitmeninę animaciją įgyja žinių apie animacijos
technikas, 2D ir 3D grafiką, tipografiją, interaktyvias technologijas, skaitmenines technologijas, dizaino pagrindus, taip pat apie fotografijos ir kino
technikas. Sėkmingai apsigynus baigiamąjį darbą studentams suteikiamas
medijų meno profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Vilnius Academy of Arts (VDA) is the leading visual art university in
Lithuania. The Department of Photography and Media Art offers two
specializations: photography and media art (BA and MA) and
animation (BA). It aims at raising professional artists with a broad
expertise in humanities and arts, knowledgeable in and having a good
command of contemporary photography and media technologies, and
able to create original and professional art works.
The new animation program is based on undergraduate studies.
Summer practice and a summer academy, led by professional artists
is an integral part of the learning process. Studies are completed
by publicly defended thesis, which is sometimes presented in
international animation festivals. During the four years of study
graduates are prepared to work not only in Lithuania, but also in
animation studios of other European countries.

Vilnius College of Technologies and Design (VTDK) offers more than
twenty courses in design, engineering, sciences, technology and
transport. Studies focus on practical activities, enabling students to gain
professional knowledge and gain a bachelor’s degree.
Multimedia design study programme is aimed at fostering creative and
innovative specialists who would suit the needs of the dynamic market
of creative industries, and to prepare a multimedia product creator
who is able to implement their own or others’ creative multimedia
projects through both individual work and teamwork. Multimedia design
program allows students to choose one of four specializations: animation,
audiovisual editing, sound design and interactive design. Studies are
available in full-time form. Duration of full-time studies is 3 years.
Students learn the basics of creative industries production and specialise
in a chosen field. Multimedia design studies are based on a system of
modules, the core of which is problem-solving-directed design learning.
The study process combines individual activities and project group work,
oriented towards business and constant changes in the media culture.

KONTAKTAI / CONTACTS
KONTAKTAI / CONTACTS
Tel. / Phone +370 5 210 54 30
El. p. / E-mail vda@vda.lt
Svetainė / Website www.media.vda.lt

Tel. / Phone +370 5 261 1121
El. p. / E-mail vdk@dizainokolegija.lt
Svetainė / Website www.dizainokolegija.lt

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
ŠIAULIAI UNIVERSITY

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY

Audiovizualinis menas / Multimedia art

Multimedija ir kompiuterinis dizainas / Multimedia design

Šiaulių universiteto Menų fakulteto Audiovizualinio meno studijų
programa buvo sukurta ir vykdoma nuo 2002 metų. Ji ruošia
audiovizualinio meno bakalaurus, gebančius integruoti modernias
meno raiškos priemones, išmanančius kompiuterines, vaizdo bei
garso technologijas. Studentų baigiamuosiuose darbuose nagrinėjami
teoriniai ir praktiniai statiško ir judančio vaizdo, garso, tarpdisciplininių
sąveikų klausimai. Dalis bakalaurų savo kūrybines interpretacijas
vykdo animacijoje, populiariausia – stop kadro animacija. Programoje
dirbo žinomi tarpdisciplininio meno kūrėjai: Regina Šulskytė, Tomas
Andrijauskas, Remigijus Venckus, Rimantas Plungė, Alvydas Lukys,
Virginijus Malčius, Arūnas Uogintas ir kt.
Šiaulių universiteto Audiovizualinio meno programos absolventai
yra sukūrę originalių animacijos kūrinių, rodytų įvairiuose kino
konkursuose, meno projektuose.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra viena didžiausių
aukštųjų mokyklų Lietuvoje, siekianti tapti technikos ir inžinerijos mokymo
bei tyrimų lydere Baltijos šalyse.
Studijų programa „Multimedija ir kompiuterinis dizainas” suteikia
studentams galimybes specializuotis multimedijų turinio gamyboje,
programavime ir kūrybiniuose multimedijų projektuose. Į šią studijų
programą įtraukta kompiuterinė grafika, 2D ir 3D animacija, vizualizavimo
sistemos, audio ir video technologija, multimedijos technologijos, interneto
3D grafika, žmogaus ir kompiuterio sąveika. Studijų programa orientuota į
2D ir 3D animaciją, mobiliųjų aplikacijų bei video žaidimų kūrimą. Pabaigus
programą įgyjamas informacinių technologijų bakalauro laipsnis.

Multimedia Art course at Šiauliai University Art Faculty was
introduced in 2002. Since then it is preparing students to integrate
contemporary media through current computer video and audio
technologies. Most of the students work with stop motion animation
by which contemporary visual and audio ideas are being addressed.
This course was led by many well know multimedia and contemporary
Lithuanian artists such as Regina Šulskytė, Tomas Andrijauskas,
Remigijus Venckus, Rimantas Plungė, Alvydas Lukys, Virginijus
Malčius, Arūnas Uogintas and many more.
Alumni of this university have created original pieces of animation
that have been screened at various film festivals.

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) is one of the largest
schools of higher education in Lithuania, which strives for a leading
position among the Baltic countries in technical and engineering
education as well as in the field of scientific research.
The study programme Multimedia and Computer Design offers students
a possibility to specialise in production, programming and creative
multimedia projects. This study programme encompasses visual design,
2D and 3D animation, movement graphic, graphic design, interactive
design, audio and video production, special effects, video games design,
3D modelling, human-computer interface. In the study programme the
emphasis is put on 2D and 3D animation. Upon completion of the study
programme students receive BA in Information Technologies.
KONTAKTAI / CONTACTS

KONTAKTAI / CONTACTS
Tel. / Phone +370 4 139 30 30
El. p. / E-mail all@da.su.lt
Svetainė / Website www.su.lt

Tel. / Phone +370 5 274 48 48
El. p. / E-mail gsk@vgtu.lt
Svetainė / Website www.multimedija.vgtu.lt

59

PRODIUSERIŲ BENDROVĖS /
PRODUCTION COMPANIES
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ANIMACIJOS STUDIJA

ERA FILM

MEINART

Algirdas Selenis
Kalvarijų g. 196-58, Vilnius
LT-08201, Lietuva / Lithuania
+370 680 77 310
selenis.studija@gmail.com
animacijosstudija.jimdo.com

Rasa Miškinytė
K. Ladygos g. 1-119, Vilnius
LT-08235, Lietuva / Lithuania
+370 682 96 128
rasa@erafilm.lt

Meinardas Valkevičius
Lakūnų g. 24, Vilnius
LT-09108, Lietuva / Lithuania
+370 696 91 051
info@meinart.lt
www.meinart.lt

FILMAI / FILMS
Jūratė ir Kąstytis / Jurate and
Kastytis (2012)
Help Me (2012)

FILMAI / FILMS
Vabzdžių dresuotojas / The Bug
Trainer (2009)

FILMŲ ŠTRICHAI
ART SHOT
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Agnė Adomėnė
J. Savickio g. 21-3B, Vilnius
LT-01108, Lietuva / Lithuania
+370 620 88 522
agne@artshot.lt
www.artshot.lt

Jūratė Leikaitė
Nugalėtojų g. 11, Vilnius
LT-10105, Lietuva / Lithuania
+370 618 00 654
leikaite@yahoo.com

JONI ART
FILMAI / FILMS
Nuopuolis / Downfall (2016)

PETPUNK
Miglė Kaušylaitė
Meškeriotojų g. 33, Vilnius
LT-10100, Lietuva / Lithuania
+370 685 51 745
hello@petpunk.com
www.petpunkpic.com

Rasa Joni
Birželio 23-iosios g. 1-19, Vilnius
LT-03205, Lietuva / Lithuania
+370 670 60 287
info@rasajoni.com
www.joniart.com
FILMAI / FILMS
Kaltė / Guilt (2013)

FILMAI / FILMS
Netikras mėnulis / The Impossible
Moon (2010)

NERUTINA
Jūratė Samulionytė
Kauno g. 4-9, Vilnius
LT-01310, Lietuva / Lithuania
+370 620 71 766
info@noroutine.lt
www.vimeo.com/skirmanta
FILMAI / FILMS
Neeuklidinė geometrija /
Non-Euclidean Geometry (2013)

FILMAI / FILMS
Virsmas / Junction (2016)

POLYFIELD MEDIA
Darius Jaruševičius
Treniotos g. 46-1, Vilnius
LT-08122, Lietuva / Lithuania
+370 608 09 839
polyrabbit@gmail.com
www.facebook.com/
PolyfieldMedia
FILMAI / FILMS
New DVD Option Respects
Nationalism (2013)
Polyrabbit. Buplicate (2011)

PSILIKONO TEATRAS
Auksė Petrulienė
Kampiškių g. 1, Kaunas
LT-45301, Lietuva / Lithuania
+370 612 44 272
aukse.petruliene@gmail.com
www.aukse.lt

OKTA
Vitalijus Žukas
Meškeriotojų g. 33, Vilnius
LT-10100, Lietuva / Lithuania
+370 611 40 558
info@okta-studio.com
www.okta-studio.com

FILMAI / FILMS
Bestiarium marinum – animuota
kolekcija / Bestarium Marinum –
Animated Collection (2014)
Šiltnamio istorijos (2013)

SEZAMAI ATSIVERK

VILANIMOS FILMŲ STUDIJA

Eligija Volodkevičiūtė
Justiniškių g. 115-29, Vilnius
LT-05245, Lietuva / Lithuania
+370 606 86 944
eligija.volodkeviciute@gmail.com

Valentas Aškinis
Antakalnio g. 116-33, Vilnius
LT-10200, Lietuva / Lithuania
+370 610 47 151
tindirindis_festival@yahoo.com

FILMAI / FILMS
Atvirumas / Honesty (2014)
Jeruzalė 2004 / Jerusalem 2004 (2014)
Medio-Monte (2014)
Mėnulis juda lėtai / The Moon is Moving
Slowly (2014)

FILMAI / FILMS
Aukso žirgas / The Golden Horse (2014)
Laimė – nelaimė / Luck – Bad Luck (2014)
Saga / The Button (2012)
Nepriklausomybės diena /
The Independence Day (2012)

STUDIO MITKUS

WRKS

Tomas Mitkus
Šeimyniškių g. 42-56, Vilnius
LT-09213, Lietuva / Lithuania
-+370 652 99 880
info@studiomitkus.lt
www.studiomitkus.lt

Kristina Ramanauskaitė
Smolensko g. 10D-37, Vilnius
LT-03234, Lietuva / Lithuania
+370 629 79 897
kristina@ridea.lt
FILMAI / FILMS
Miškas / Woods (2015)

TYLUS KINAS
Antanas Skučas
Žirmūnų g. 102-69, Vilnius,
Lietuva / Lithuania
+370 633 83 291
info@tyluskinas.lt
FILMAI / FILMS
Laimės žiburys / The light of
happiness (2015)
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FESTIVALIAI /
FESTIVALS
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TARPTAUTINIS ANIMACINIŲ FILMŲ FESTIVALIS „TINDIRINDIS“
INTERNATIONAL ANIMATED FILM FESTIVAL „TINDIRINDIS“
Lapkritis / November
Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis” – tai seniausias ir
didžiausias animacinių filmų festivalis Lietuvoje. Festivalio misija –
kuo plačiau pristatyti pasaulinės animacijos spektrą: įvairių stilių,
mokyklų atstovų darbus, parodyti animaciją, kuri skatina kūrybiškumą.
„Tindirindis” siekia įtikinti Lietuvos auditoriją, kad animacija kalba
apie rimtus dalykus ir nagrinėja gilias problemas. Festivalio programa
įvairiapusė, pristatanti garsių pasaulio režisierių, debiutantų, studentų
kūrinius, nemaža jų dalis yra pelnę įvairių tarptautinių festivalių
nominacijas bei prizus. Didelis dėmesys skiriamas lietuviškai animacijai.
Tarptautinė žiuri išrenka geriausius animacinius filmus, jiems atitenka
apdovanojimai – stiklo riešutai. Kartu su latvių, estų, norvegų, švedų,
suomių ir danų animacijos festivaliais „Tindirindis“ įsteigė bendrą
apdovanojimą „Anoba“.
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“Tindirindis” is the biggest and the oldest animated film festival in
Lithuania. It is created as a platform for non-commercial films. The
festival is an annual screening of the best animation works and new
Lithuanian animation films. “Tindirindis” is aimed at strengthening the
awareness of foreign and Lithuanian cartoon artists that they belong to
the same community, encouraging the recognition of differences and
inspiring dialogue and collaboration among all EU countries. The symbol
of the festival “Tindirindis” is a hazelnut. The best animated films are
awarded with a glass nut – each of them is an impressive and unique
piece of art. The festival features competition and noncompetition film
screenings as well as a retrospective and an informal program.

KONTAKTAI / CONTACTS
Valentas Aškinis
Adresas / Address Nugalėtojų g. 11-1,
LT-10105, Vilnius, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 610 47 151
El. p. / E-mail tindirindis_festival@yahoo.com
Svetainė / Website www.tindirindis.lt

BALTIJOS JŪROS IR ŠIAURĖS ŠALIŲ ANIMACIJOS IR VIDEO
ŽAIDIMŲ FESTIVALIS „BEAUTIFUL LAND OF NEVERMIND“
BALTIC SEA AND NORDIC REGION ANIMATION AND VIDEO
GAMES FESTIVAL “BEAUTIFUL LAND OF NEVERMIND”
Vasaris / February
„Beautiful Land of Nevermind“ yra pirmasis Baltijos jūros ir Šiaurės šalių
regiono animacijos ir video žaidimų festivalis. Festivalio tikslas – stiprinti
animacijos ir video žaidimų industrijas ir skatinti bendradarbiavimą tarp
animacijos ir video žaidimų sektorių; populiarinti animacijos ir video žaidimų
produktus; skatinti gerosios praktikos, žinių bei patirties mainus tarp animacijos
ir video žaidimų profesionalų.
Animation and Video Games Festival “Beautiful Land of Nevermind” is a new
international event, focusing on the industry in the Baltic Sea and Nordic
Region. The aim of the festival is to promote co-productions of animated films
and video games in the Region. Besides the non-competitive programmes
of animated films, presentation of newest video games, the festival features
industry forum dedicated to animation and video games professionals.
KONTAKTAI / CONTACTS
Laura Almantaitė
Adresas / Address Bangų g. 5A,
Klaipėda, Lietuva / Lithuania
Tel. / Phone +370 698 27519
El. p. / E-mail laura@blon.lt
Svetainė / Website www.blon.lt

LIETUVOS KINO CENTRAS / LITHUANIAN FILM CENTRE
www.lkc.lt
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