
 
 
 

  
 
 
 
 

METINĖ KINO INDUSTRIJOS KONFERENCIJA 2017 m. 

 
Lietuvos kino ateitis globalioje rinkoje 

 
 

PROGRAMA 
2017 m. lapkričio 24 d. 

 
 
Renginį globoja Lietuvos Respublikos Seimas 
 
Vieta: Europos reikalų komiteto posėdžių salė (I r., 218 k..), Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, 
Vilnius 
 
Konferencijos tikslas – aptarti valstybės sukurtas sąlygas kino industrijai konkuruoti tarptautiniu mastu ir kino 
industrijos žinomumą gerinančias bei industrijos ekonominį augimą skatinančias galimybes. Konferencija ekspertinė, 
kviestinė, tik su aiškiomis atvykimo funkcijomis.  
 
Siektini rezultatai:  

1. Lietuvos kino industrijos žinomumo ir ekonominių rezultatų gerinimas. 
2. Biudžeto kino industrijai didinimas. 
3. Pelno mokesčio lengvatos kinui pratęsimas. 
4. Lietuvos kino industrijos specialistų ruošimas ir kvalifikacijos gerinimas. 

 
Kviečiamos institucijos: Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, 
Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų 
ministerija, Susisiekimo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), 
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  
 
Pagrindiniai konferencijos partneriai: Lietuvos kino centras (LKC), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK)  
 
Partneriai: Nepriklausomų prodiuserių asociacija (NPA), VšĮ „Versli Lietuva“, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių 
industrijų asociacija, Ateities visuomenės institutas (AVI), Lietuvos inovacijų centras (LIC), Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra (MITA), KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas (KTU SHMMF), LMTA Teatro ir 
kino fakultetas, VDA Fotografijos ir medijos meno katedra. 
 
 
 
 
 
 



9.30-10.00 Registracija, pasitikimo kava 

 
10.00-10:05 

 
10.05-10.15 

 
10.15- 10.40 

 
 
 

 
10.40-11.00 

 
 

 
 

11.00-11.10 
 

 
 

11.10-11.20 
 

11.20-11.30 
 

11.30-11.50 
 

11.50-14.00 
 
 
 

Kiekvieno 
pasisakymo 
trukmė ne 

ilgiau 3-5 min. 
 

 
Sveikinimo žodis  
 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Vidmantas Janulevičius 
 
Kino industrijos ateitis. Lietuvos kino industrijos galimybės globalioje rinkoje 
Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos, Nepriklausomų prodiuserių asociacijos, 
Vilniaus kino klasterio valdybų pirmininkas, Europos prodiuserių klubo valdybos narys, 
prodiuseris Kęstutis Drazdauskas  
 
Kino industrijos žinomumo didinimas ir industrijos ekonominio augimo skatinimas: gerosios 
užsienio patirtys užsienio eksperto akimis 
Kūrybinių industrijų finansavimo konsultacinės kompanijos „Peacefulfish“  įkūrėjas ir generalinis 
direktorius Thierry Baujard  
 
Kino industrijos žinomumo didinimas ir industrijos ekonominio augimo skatinimas: MTEPI 
potencialas ir raiška audiovizualiniame sektoriuje 
Ateities visuomenės instituto steigėja ir direktorė dr. Erika Furman 
 
Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio žodis 
 
Kultūros viceministrės dr. Gintautės Žemaitytės žodis 
 
KAVOS PERTRAUKA 
 
Ekspertinė diskusija. Kino industrijos ateitis. Lietuvos kino industrijos galimybės globalioje 
rinkoje 
Moderuoja – Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas 
 
Kviečiami diskusijos dalyviai  
Politikos formuotojai 

 Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė  

 Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas habil. dr. Kęstutis 
Glaveckas 

 Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas dr. Arūnas Gelūnas 

 Seimo Kultūros komiteto narys Vytautas Kernagis 

 Seimo narys dr. Algirdas Butkevičius 

 Vyriausybės Strateginių kompetencijų grupės vyriausioji patarėja Ana Stankaitienė 

 Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė  
Politikos įgyvendintojai 

 Kultūros viceministrė dr. Gintautė Žemaitytė 

 Finansų ministerijos viceministrė Daiva Brasiūnaitė 

 Švietimo ir mokslo ministro patarėjas Marius Ablačinskas  

 Ūkio ministerijos projekto „Mokslo ir inovacijų politikos instrumentų nustatymo sistemos 
kūrimas ir diegimas“ analitikas dr. Artūras Jakubavičius 

 Vidaus reikalų ministerijos ryšių su žiniasklaida specialistas Gintautas Dulskas 

 Krašto apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Vaida Ilginytė 

 Užsienio reikalų ministerijos (atstovas nedeleguotas) 

 Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento direktorius 
Petras Jakavonis 

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja Milda Kojelienė  
 

Audiovizualinis sektorius (A-Z) 

 Greta Akcijonaitė – tarptautinių organizacijų „Europa Distribution“ ir CICAE valdybų narė 

 Eva Brazdžionytė – „Kūrybiškos Europos“ MEDIA biuro vadovė, LKC Filmų gamybos 
skyriaus vyriausioji specialistė 



 Ramūnas Greičius – operatorius, režisierius, LMTA dėstytojas-lektorius 

 Uljana Kim – asociacijos „Autorinio kino aljansas“ pirmininkė, prodiuserė  

 Arūnas Matelis – Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas, režisierius  

 Lineta Mišeikytė – NPA, Kino tarybos narė 

 Žilvinas Naujokas – UAB „Litl Baz Pictures“ direktorius, prodiuseris 

 Ieva Norvilienė – asociacijos „Autorinio kino aljansas“ narė, prodiuserė 

 Algirdas Ramaška – Kino pavasario festivalio vykdomasis direktorius 

 Audrius Siaurusevičius – LRT generalinis direktorius 

 Laurynas Šeškus  – UAB „TV Play“ direktorius, prodiuseris 

 Donatas Šimukauskas – UAB „Aktorių agentūra“ direktorius, prodiuseris, aktorius 

 Lukas Trimonis – NPA narys, prodiuseris 

 Darius Vaitiekūnas – AVAKA direktorius  

 Mantvydas Žalėnas – UAB „Cinema Ads“ direktorius, prodiuseris 
 
Konferencijos dalyvių pasisakymai 
 

14.00-15.00  Pietūs Seimo kavinė 

15.00-16.00 
Konferencijos apibendrinimas 
Rezoliucijos į valstybės institucijas parengimas po konferencijos 

 


