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„Matters“

Rugpjūčio 10-24 d. Kaune rezidavo 

menininkė Donia Jourabchi. Įgyvendintos 2 

dienų kūrybinės garso dirbtuvės.

Rugsėjo 15-30 d.  Kaune rezidavo austrų 

garso menininkė Brigitta Bodenauer. 

Rugsėjo 28 d. suorganizuotas koncertas 

Parako sandėlyje, Šančiuose. 



LĖŠOS III ketv. VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas 2018 metų 
planas, Eur  

III ketv. skirta, 
Eur

agentų / 
dirbančių 
asmenų 
skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius 

dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

1.1. FLUXUS LABAS! Bendruomenių 
laboratorijų įkūrimas, kūrybinių agentų 
tyrimai ir veikla seniūnijose, kūrybinės 
dirbtuvės, menininkų dalyvavimas

55000 14529 8 57 2221 24

1.2. Kaimynų šventė 2018 ir Kiemų festivalis 4000 2000 1 28 4893 5

1.3. Tarptautinio bendruomeninio meno 
projekto "Antklodė Europai" 
išvykstamosios kūrybinės dirbtuvės ir 
baigiamasis renginys - paroda

1060 0 2 1 6 2

1.4. Industrinio meno projektas "Matters" 5000 2000 1 2 96

1.5. Upių ir paupių projektai “Upynės” 12000 6000 3 3 47 2 3

1.6. Bendruomenių platformos "Visi kaip 
vienas" viešoji komunikacija

11000 3500 2 22

IŠ VISO 88060 28029 17 113 7263 31 5
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http://konferencija.modernizmasateiciai.lt/


https://www.youtube.com/watch?v=TYs7Az004yE


Paveldosaugos studentų ir 
profesionalų vasaros stovykla

Paveldosaugos studentų ir profesionalų vasaros stovykla

Vasaros mokyklos metu sukurti rezultatai eksponuoti nuo 

rugsėjo 10 iki spalio 8 d. M.K. Čiurlionio dailės muziejaus 

Kauno paveikslų galerijos paviljone „Galerija be sienų“. 

Paveldosaugos studentų ir profesionalų vasaros mokykla, 

organizuota bendradarbiaujant su 3 partneriais: 

KTU Statybos ir architektūros fakultetu, Bartleto

architektūros mokykla (Londonas) ir architektų ofisu

„Office De Architectura“ (Kaunas).  

Mokykloje dalyvavo 17 dalyvių – jaunuoliai iš 9 šalių

(Lietuvos, Olandijos, JAV, Latvijos, Ukrainos, Lenkijos, 

Italijos, Baltarusijos ir Turkijos), 7 lektoriai.  

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=l2uDfHP4hoQ&amp=&t=75s


LĖŠOS III ketv. VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų 
planas, Eur  

III ketv. skirta, 
Eur

dirbančių 
asmenų 
skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius 

dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

2.1. 
Platformos „Modernizmas ateičiai“ vystymas, 
kuravimas ir partnerysčių plėtra 30000 8706 2 3 56 1 1

2.2. 
Paveldosaugos studentų ir profesionalų vasaros 
stovykla 4300 2800 1 1

2.3. 
Tarptautinė paveldo konferencija „Modernizmas 
ateičiai“ 14000 13395 4 4 342 4 17

2.4.
Paroda ir leidinys „Architecture of Optimism: 
The Kaunas phenomenon 1918-1940“ 4000 0

2.5.
Svetainės "Modernizmas ateičiai" turinio 
kūrimas ir palaikymas 7000 2500

2.6. Restauracijos dirbtuvės bendruomenei 1500 1300

IŠ VISO 60800 28701 7 8 398 5 18
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Parengta 11 interviu su 
Kauno įvairių kultūrių 
bendruomenių 
atstovais ir svečiais iš 
užsienio 



Jaunimo vasaros 
stovyklos „100 pirmų 
kartų“ metu
Kulautuvoje 
įgyvendinta Atminties 
biuro programa - 5 
kūrybiniai maršrutai 





LĖŠOS III ketv. VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų 
planas, Eur  

III ketv. 
skirta, Eur

dirbančių 
asmenų skaičius 

veiklų (renginių) skaičius 
dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

3.1. 
Platformos vystymas ir partnerysčių 
plėtra 29300 8429 2 6 140

3.2. 
Internetinio puslapio turinio kūrimas ir 
palaikymas 1200 400 1 18

3.3. 
Leidinio apie Kauno žydų istoriją 
rengimas 28900 10000 4 3 5

3.4. M.Veriovkinos parodos rengimas 4280 1000 1

3.5.
Interviu su Kauno tautinėmis 
bendruomenėmis 2500 800 4 11 24 2 3

IŠ VISO 66180 20629 12 38 164 10 3
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LĖŠOS III ketv. VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų 
planas, Eur  

III ketv. skirta, 
Eur

dirbančių 
asmenų skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius 

dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

4.1. Programos koordinavimas 6400 1983 2 1 15 1

4.2. 
Mokymai organizacijoms "Atvirumo 
menas” 9160 3000 2 2 69

4.3. 
Įgūdžių stiprinimo ir auditorijų plėtros 
programa 12500 2500 2 2 19 4

4.4. Apskritųjų stalų sesijos 24000 10000 4 3
Suplanuotos 

IV ket. veiklos 13 2

4.5. Mobilumo programa 5400 2000 1 1 6 2

4.6. Platformos komunikacija 1500 500 1 2

IŠ VISO 58960 19983 12 11 109 13 9

Kaunas : kultūros sektoriaus stiprinimo programa  ATSIBUSK, SUKRUSK (04)
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Tarptautinė vasaros stovykla
jaunimui „100 pirmų kartų“ 
2018 m. liepos 7-15 d. 
Kaune ir Kauno rajone

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=uR9Ikzmawns&amp=&t=9s


Liepos 7 - 15 d. įgyvendinta 

tarptautinė jaunimo vasaros 

stovykla Kaune ir Kauno rajone: 

100 dalyvių iš 26 valstybių, 

įtraukti savanoriai



Liepos 14 d. - „Netikėtumų 

festivalis“ Kauno mieste, 8 

aktyvacijos Kauno mieste, Fluxus

kopimas į Parodos kalną, 

daugiau nei 3000 dalyvių



Įtraukti partneriai: Zapyškio, Garliavos 
apylinkių, Kulautuvos, Kačerginės, Vilkijos, 
Samylų bendruomenės, Kietaviškės, „Meno 
parkas”;  Kauno menininkų namai;  Kauno 
kultūros centras; VDU Kauno botanikos sodas; 
M.Žilinsko galerija; Motiejaus kepyklėlė; 15 
min.; Printa Print; Kauno valstybinė 
filharmonija; Vaikų literatūros  muziejus 
(Maironio muziejaus  padalinys); Kauno APGV 
(miesto gaisrininkai); Vytauto Didžiojo karo 
muziejus; Kauno miesto muziejus; sokis.lt ; 
Volfas Engelman; Kauno Akropolis; Coffeine; 
Lietuvos geležinkeliai; Linijiniai šokiai „Viena 
Linija“; Kauno miesto savivaldybės Vinco 
Kudirkos viešoji biblioteka; JCI Kaunas; VšĮ 
Veiklių mamų klubas Kaune; „Mamos Kaune“;  
Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos 
asociacija (Mindfulness); Acro joga; Yoga 
Mode; Slackline pramogos; Ball'as (Sportas 
visiems); Ieva Gym; Kauno miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras; Verslo centras 
"Dailė"; LDS Kauno skyrius



Parengta mokymų programa, 

pildomas mokymų programos 

tinklelis. Sulaukta 44 anketų. 

Pradėtas atrankos procesas, 

susitikimai ir interviu su 

pretendentais. 

Mokymo programa 
„Fluxus labas“ - Fluxus 
agentų parengimas



Suorganizuoti 3 vieši pristatymai: su 

Vidu Bareikiu – apie Fluxus meno 

judėjimą,

Jekaterina Lavrinec – apie vietokūrą ir 

esamais Fluxus agentais.

Mokymo programa „Fluxus
labas“ - Fluxus agentų 
parengimas





https://www.dropbox.com/s/380kmb3j87c8t5w/Kaunas2022_jaunimas.mp4?dl=0


Veiklos:

Parengta „Kauno iššūkio“ 2018-2019 metų programa.

Dalyvauta Šilainių dienose. Aktyvacija bendroje organizacijų 

erdvėje, supažindinimas su bendra Kaunas 2022 veikla, 

programos jaunimui pristatymas. Parengtas pristatymų 

planas, komunikuojama su daugiau nei 10 miesto mokyklų, 

500 moksleivių 

Dalyvauta Kauno jaunimo dienose, pristatyta programa, 

„Iššūkių dirbtuvės“.

Užmegztos partnerystės su European Social

Entrepreneurship And Innovative Studies Institute ir Ingrida 

Jotkaite (Eurodesk, Lietuva)

Planuojama dalyvauti tarptautiniame jaunimo projekte 

„Cross Power Next Level“ 2019 m. 

Rezultatai:

18 susitikimų mokyklose,

Daugiau kaip 660 su programa supažindintų jaunuolių



„Kauno iššūkio“ programos registracijos 
valdymas ir priežiūra

● Paskelbta jaunimo registracija 2018-2019 m. edukacinei 

užsiėmimų programai 

● Gauta 130 anketų 

● Bus atrenkama 30 jaunuolių dalyvauti „Kauno iššūkio“ 

programoje 2018-2019 m. 





Parengta 2019-ųjų Kultūros forumo 
tema, struktūra, numatytos datos, 
numatyti programos kuratoriai, 
paralelinės renginių programos 
struktūra

Kauno kultūros forumas 2018 m.



LĖŠOS VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų 
planas, Eur  

III ketv. skirta, 
Eur

dirbančių 
asmenų skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius 

dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

5.1. 
Tarptautinis Europos kultūros sostinės 
forumas 53620 0 Įgyvendinta II ketv. 

5.2. Tempo akademijos viešinimo veiklos 12025 5000 3 26 15 1

5.3. 
Bendruomenių fakulteto "FLUXUS labas!" 
mokymosi programa 15270 4500 2 4 139 4 2

5.4. Edukacinė programa „Kauno iššūkis“ 32330 6270 2 30 1394 12 2

IŠ VISO 113245 15770 7 60 1533 31 5
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Platformos pristatymas, stovyklos rezultatų sklaida Annual Conference of

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation) Gdanske, Lenkijoje 



● 9 stažuotojai atliko savaitės trukmės praktiką Kaunas 2022 bei 

prisidėjo prie pasirengimo Tarptautinei jaunimo vasaros 

stovyklai;

● Komunikacijos su EKS miestais palaikymas, deleguotų dalyvių 

atvykimo į vasaros stovyklą derinimas, rezultatų sklaida

● Alumnų vasaros stovyklos planavimas ir įgyvendinimas liepos 

20-22 d., 3 dienos, 40 dalyvių 

● Moksleivių (alumni klubo) kūrybinių projektų įgyvendinimas –

kuriamas ir įgyvendinamas projektas „MASS“





https://www.youtube.com/watch?v=uR9Ikzmawns&amp=&t=9s


● Atlikta 100 dalyvių apklausa - refleksija, sukurtas ir 

viešinamas reprezentacinis video, vyksta stovyklos 

rezultatų sklaida, sisteminamas video ir foto 

archyvas. 

● Susisiekta su Novi Sad 2021 (Serbija) komanda dėl 

galimybės kitais metais stovyklą organizuoti 

Serbijoje 

„100 pirmų 

kartų“



Moksleivių (alumni klubo) kūrybinių

projektų įgyvendinimas – projektas

"MASS"



LĖŠOS VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų 
planas, Eur  

II ketv. skirta, 
Eur

dirbančių 
asmenų skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius 

dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

6.1. Platformos vystymas, partnerysčių plėtra 19090 4782 2 8 8000 20 15

6.2. Konferencija moksleiviams 5080 5080

6.3.
„Kauno iššūkis“ programos alumni klubo 
vasaros stovykla 11100 0

6.4.
Moksleivių (alumni klubo) kūrybinių projektų 
įgyvendinimas 7544 2000 2 11 427 3

6.5.

Jaunimo vasaros stovykla „100 pirmų kartų“ 
(stovykla finansuojama iš Kauno rajono 
lėšų, festivalio išlaidos – III ketv.) 30000 0 5 25 130 45 26

6.6. Lėlių spektaklis vaikams 2000 0

IŠ VISO 74814 11862 9 44 8557 68 41

Kaunas : platforma KYLANTIS KAUNAS (06)



mailto:rytis@kaunas2022.eu


Rengiama leidybai knyga vaikams „Kauno slibino pasakos“



● Virtualios mitokūros platforma pristatyta visuomenei jaunimo vasaros 

stovykloje “100 pirmų kartų” Samyluose, įtraukiant Samylų

bendruomenę ir kultūros centrą

mailto:rytis@kaunas2022.eu


mailto:rytis@kaunas2022.eu


LĖŠOS III ketv. VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų 
planas, Eur  

III ketv. skirta, 
Eur

dirbančių 
asmenų skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius 

dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

7.1.

Platformos tolimesnis vystymas, partnerysčių 
plėtra, atstovaujamoji komunikacija
(paskaitos, susitikimai, pristatymai) 19900 7573 2 3 1200 10 5

7.2.
Knygos vaikams “Kauno slibino pasakos” 
sudarymas ir leidyba 26250 10000 4 4 7 2

7.3.

Virtualios mitokūros platformos 
prodiusavimas,  platformos tolimesnis 
vystymas, partnerysčių plėtra, įgūdžių plėtra 3000 1000 2 10 459 7

IŠ VISO 49150 18573 8 17 1675 19 5



mailto:rytis@kaunas2022.eu


● Įgyvendinta vaikų vasaros dienos stovykla „Tu-miestelio 

architektas!“ Čekiškėje, Kauno raj. Liepos 30 d. – rugpjūčio 3 d., 20 

daly

● Dirbtuvės „Prieinam: Vilkija“:  Atlikti pasirengimo darbai kūrybinių 

dirbtuvių startui. Parengtas ir paviešintas kvietimas į kūrybines 

dirbtuves (http://kaunas2022.eu/ivykis/tarpdisciplinines-

kurybines-dirbtuves-prieinam-vilkija/; 

https://www.facebook.com/events/1150962318406209/

https://www.facebook.com/events/1150962318406209/


● Įgyvendintas viešas Dizaino visiems dirbtuvių Sugiharos muziejaus pastato ir 

prieigų tema grupių rezultatų pristatymas, pristatymo metu įteiktas oficialus 

EIDD / Design for all Europe ženkliukas Kaunas 2022 patvirtinantis įstaigos 

narystę tinkle



Įvykdytos dizainu paremto mąstymo dirbtuvės „Unhide 
Kaunas“ („Paslėpto Kauno potencialo atodangos“), liepos 23-
27 d. Kauno menininkų namuose



LĖŠOS III ketv. VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų 
planas, Eur

III ketv. skirta, Eur
dirbančių 

asmenų skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius 

dalyvių 
skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

8.1.
Platformos planų, partnerysčių vystymas 
ir koordinavimas 24400 5751 2 2 4 2 6

8.2.
Tarptautinės laimės dienos šventės 
paskelbimas / platformos atidarymas 6650 0 Laimės diena: įgyvendinta I ketv. - 2018 m. kovo 20 d.

8.3. Dirbtuvės „Dizainas visiems“ 15000 6000 2 10 150 3 8

8.4.
Dirbtuvės „Design Boost“ (Unhide 
Kaunas) 8000 4000 2 2 21 1 1

8.5. Seminarų ir paskaitų ciklas 2000 1000 1

IŠ VISO 56050 16751 7 14 175 6 15
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ir 

komunikacija

Vadovė 

Deimantė Zutelienė

deimante@kaunas2022.eu

Komunikacijos projektų vadovė

Agnė Pinigienė

agne@kaunas2022.eu

Rinkodaros projektų vadovė 

Irena Tumaitė

irute@kaunas2022.eu

mailto:deimante@kaunas2022.eu
mailto:agne@kaunas2022.eu
mailto:irute@kaunas2022.eu


Pagrindiniai komunikacijos įvykiai

● Kaunas 2022 biuro atidarymo ir atvirų durų dienos organizavimas ir komunikacija;

● Modernizmo konferencijos komunikacija ir organizavimas;

● Sumontuoti Kaunas 2022 informaciniai stendai Kauno rajone;

● Parengtas Kaunas 2022 suvenyrų ir svetingumo konceptas;

● Parengtas „Kauno iššūkio“ komunikacijos konceptas;



http://www.kaunas2022.eu/
http://www.modernizmasateiciai.lt/
http://www.kaunolegenda.lt/
http://forumas.kaunas2022.eu/
http://100pirmukartu.kaunas2022.eu/
http://konferencija.modernizmasateiciai.lt/
http://www.facebook.com/Kaunas2022
http://www.facebook.com/FluxusLabas
https://www.facebook.com/youthkaunas/
https://www.youtube.com/channel/UCQRd4jXYdeNCKL9iCVGWV2A/videos
http://www.15min.lt/kultura/naujienos/kaunas-2022
http://pilnas.kaunas.lt/category/kaunas-2022/


http://www.100pirmukartu.kaunas2022.eu/


120 kviestinių svečių

300 miestiečių ir miesto svečių

Komunikacija:

Spausdinti kvietimai – 150 vnt.

Naujienlaiškiai

Pranešimas spaudai

Reklama „Kauno dienoje“

Daugiau apie renginius šiame video:

https://www.facebook.com/kaunas2022/videos/25222218209
9470/

Daugiau kaip 1,6 K peržiūrų.

Biuro atidarymas ir atvirų durų diena. 
2018 m. rugsėjo 7-8 d.

https://www.facebook.com/kaunas2022/videos/252222182099470/


Komunikacija:

4 pranešimai spaudai;

4 video;

Naujienlaiškis – 2000 adresatų;

Asmeniniai kvietimai – 500 vnt;

Plakatai tikslinėse vietose

Reklama tikslinėje spaudoje – IQ, 

Namas ir aš, Nemunas.

Spausdinta medžiaga dalyviams:

Programa – 400 vnt. 

Konferencijos programos knyga – 400 vnt.

Tarptautinė konferencija „Modernizmas 
ateičiai“, 2018 m. rugsėjo 12-13 dienomis.

Erdvės apipavidalinimas:
Vėliavos, tribūna, programos, muzika, 2 parodos: Gintaro Česonio
fotografijos ir Celsius juvelyriko.
Daugiau foto iš renginio: . 
https://www.facebook.com/pg/kaunas2022/photos/?tab=album&alb
um_id=2156182407963971
Video: 
https://www.facebook.com/kaunas2022/videos/556747721447151/
12 K peržiūrų

https://www.facebook.com/pg/kaunas2022/photos/?tab=album&album_id=2156182407963971
https://www.facebook.com/kaunas2022/videos/556747721447151/


- Facebook/Instagram: sekėjų 12.387, iš jų - 890 naujų;

- Sukurta 30 video;

- Publikuota  37 interviu / pranešimų;

- Medijoje Kaunas 2022 paminėtas 651 kartą;

- Pagrindiniai paminėjimai šaltiniuose: Diena.lt, 15min.lt, 

kaunodiena.lt, delfi.lt, lrytas.lt,  

Daugiausiai dėmesio sulaukusios temos:

Konferencija „Modernizmas ateičiai“, Kultūros tempo 

akademijos mokymai, biuro atidarymas, Fluxus programos 

su Vidu Bareikiu startas



1.9. Viešinimo ir marketingo veikla 
Suplanuota 

2018 m. išlaidų 
suma, Eur (bendra)

2018 m. I ketv. 
patirtų išlaidų 

suma, Eur (KMS)

2018 m. II ketv. 
patirtų išlaidų 

suma, Eur (KMS)

2018 m. III ketv. 
patirtų išlaidų 

suma, Eur (KMS)
Metinis biudžeto 

vykdymas procentais

1.9.1. Ženklo komunikacijos plano parengimas 4500
5445 0 0

1.9.2.
Reklaminės ir informacinės medžiagos 
kūrimas

33200
4012,93 3151,28 6357,12

1.9.3. Lauko reklaminė kampanija 61000
0 7713,6 5169,70

1.9.4.
Tekstų rengimas ir viešinimas žiniasklaidos 
priemonėmis

13920
1658 1867,65 2079,28

1.9.5.
Suvenyrų ir atributikos gamyba ir 
platinimas

16750
0 4481,36 11011,59

1.9.6.
Viešinimo veikla socialinėse medijose ir 
projekto svetainėje

10000
1447 2948,65 2122,74

1.9.7. Viešųjų ryšių kuravimas ir administravimas 71177,06
15979,49 19455,33 15702,79

210547,06 28 542,42 39 617,87 42443,40 71,38 %



● Strateginio 2019-2022 metų plano kūrimas;

● „Kaunas 2022“ a

●

●

●

● Pasiruošimas 2019 m. I ketvirčio veiklų komunikacijai ir 

komandos stiprinimas;

● Pasiruošimas Laimės dienai
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Suplanuotos trys (2 darbuotojų, 1 Kauno menininkės) stažuotės Tokijuje, Japonijoje, pritrauktas 
papildomas finansavimas stažuočių organizavimui, parengtas įstaigos reprezentacijos Tokijo dizaino ir 
meno festivalyje planas. 
Užmegzta nauja paraiškos iniciatyva viešųjų erdvių ir bendruomenių meno srityje su Švedijos, Airijos 
partneriais, rengiama bendra paraiška ES finansavimui pritraukti.
Įvyko susitikimas su Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje vadove, numatytos bendradarbiavimo gairės 
ateinančių metų laikotarpiui.



Kartu su partneriais parengta ir pateikta vertinti paraiška dėl projekto „Nemuno Žemupio
kultūros ir gamtos paveldo animavimas e-rinkodaros būdais“ įgyvendinimo.
Laukiame rezultatų.



Švietimo ir mokslo paramos fondo 
konferencijoje ES bendradarbiavimo 
problemų srityje, Druskininkuose; 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
suvažiavime, „Harmony parke“, 
Prienų raj.;
VDU vasaros stovykloje;
Respublikinėje skautų stovykloje;
„Skaitymo festivalyje“ virtualios 
mitokūros problematika, Vilniuje, 
A.Mickevičiaus apskrities bibliotekoje
Modernizmo konferencijoje 
„Modernizmas ateičiai“
Alytaus - Lietuvos kultūros sostinės -
forume.



Kaunas 2022 biuro Laisvės al. 36 atidaryme bei 

viešame pristatymo visuomenei renginyje ir atvirų 

durų dienoje  2018 m. rugsėjo 6-7 d. 



Įgyvendintas italų cirko režisieriaus Roberto Magro vizitas Lietuvoje, suformuluotos 
bendradarbiavimo gairės 2019-iesiems m., atliktas 1 tiriamasis vizitas Kauno rajone dėl 
kultūrinių veiklų 2019-aisiais. 
Įvyko susitikimas su Šiaurės šalių naujojo cirko prodiuserių asociacija dėl bendradarbiavimo 
galimybių 2022-aisiais. 
Suorganizuotas Kaunas 2022 programos pristatymas konferencijoje Europos kultūros sostinių 
tema Liverpulyje Impacts18. 
Rengiamos bendradarbiavimo gairės 2019-iesiems su kitomis Europos kultūros sostinėmis.



United Cities and Local Governments (UCLG) kūrybinės dirbtuvės pagal 

Agenda 21 for Culture metodinę priemonę Culture 21 Actions. Dalyvavo 20 

savivaldybės darbuotojų ir 24 Kauno kultūros sektoriaus darbuotojai. Dirbtuvių 

rezultatas - kultūros horizontalumo / integralumo žemėlapis įvairių pasaulio 

miestų kontekste: 

http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/c21_20

15web_en.pdf

(bus paskelbtas kartu su tyrėjų išvadomis ir rekomendacijomis)

Rengiamas programos įgyvendinimo stebėsenos planas, sudarinėjama 

visuomenės apklausos anketa, vyksta apklausos vykdytojų paieška. 

http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/c21_2015web_en.pdf


LĖŠOS III ketv. VEIKLOS REZULTATAI 

veiklos / priemonės pavadinimas
2018 metų planas, 

Eur  III ketv. skirta, Eur

dirbančių 
asmenų 
skaičius 

veiklų 
(renginių) 
skaičius dalyvių skaičius 

įtrauktų 
partnerių 
skaičius 

(įstaigos)

kontaktai su 
užsienio 

partneriais

10.1.

Vadovų ir kuratorių dalyvavimas Europos 
kultūros sostinių susitikimuose (4-5 per 
metus po 2 žm.); bent 10 naujos 
europinės partnerystės; sėkmingai atlikta 
pirmoji programos vertinimo ataskaita 
Europos Komisijai; atlygis kuratoriams iš 
užsienio ir kitiems išoriniams programos 
kuratoriams 70994.00 27172 2 3 7 1 3

10.2.
Programos stebėsena, statistinių 
duomenų rinkimas

21000.00 7000 3 3 15 3 2
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Įgyvendinta tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos programa 

Kauno rajone – KEKS programa pristatyta ir veiklos vykdytos: 

liepos 9 d. Zapyškyje; liepos 10 d. – Garliavoje ir Kulautuvoje; 

liepos 11-12 d. – Vilkijoje ir Kačerginėje; liepos 13 d. –

Samyluose; liepos 14 d. – rajono kultūros įstaigų ir 

bendruomenių atstovai dalyvavo Netikėtumų festivalyje Kaune, 

įvairiose aktyvacijų vietose.

Kaunas ir Kauno rajonas -
Europos kultūros sostinė 
2022

Kaunas 2022

Kauno rajone III ketv.:



Kaunas 2022

● „Kiemų festivalio“ koordinavimas Kauno rajone (Zapyškyje, Panevėžiuke, Užliedžiuose, Ežerėlyje, 

Samyluose):

● Bendruomenę įtraukiantys renginiai Zapyškyje, Ežerėlyje, Užliedžiuose, Panevėžiuke, Samyluose. Jaunų

šeimų šventė Zapyškyje, su burbuliatoriumi, kūrybinėmis dirbtuvėmis vaikams, dideliais stalo žaidimais

mažųjų tėvams. Dalyvavo apie 70 vietinių gyventojų, aktyviai įsitraukė jaunos šeimos. Panevėžiuke

vykusioje kaimynų šventėje dalyvavo apie 400 dalyvių iš 12 seniūnijų .



Kaunas 2022

Interreg Europe STAR cities projekto ir kt. 
upeivių veiklos

Komunikacija su projekto Interreg 

Europe "STAR cities" projekto

partneriais.

Pradėtas rengti kultūros ir gamtos

paveldo prie upių Kaune ir

Kauno rajone esamos būklės

dokumentas

(žemėlapiavimas ir įvertinimas).

įgyvendintas projektas „TeKA: 

upių kultūros reanimacija Kauno

raj. miesteliuose“ 

Vilkijoje, Kulautuvoje ir

Zapyškyje.



Kaunas 2022

● Tęsiami Kultūros centrų vadovų ir darbuotojų

mokymai – dalyvauja 15 Kauno rajono

kultūros centrų ir laisvalaikio salių

darbuotojų. 




