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3  

dienų tarptautinė pranešimų 
programa, kuri buvo transliuojama
 ir prieinama plačiam Europos ir 
viso pasaulio kultūros bei meno 
sektoriaus atstovų ratui.

Šių metų pagrindinė tema – „Kultūra kor-
onos metu“. Organizuojamas kartu su 
„Kūrybiškos Europos“ biuru Lietuvoje, 
Forumas kvietė Europos menininkus,   
kultūros kūrėjus, privatų ir viešąjį sektorių 
aptarti kultūros lauko iššūkius, pokyčius,  
inovacijas krizės akivaizdoje ir akivaizdoje 
ir ateitį postpandeminiame pasaulyje.



5 tematinės sesijos, 
kuriose dalyvavo

pranešėjai26

Forumo transliacijas stebėjo 
žiūrovai iš įvairių šalių: Lietuvos, USA, 
Italijos, Danijos, Olandijos, Vokietijos 
Singapūro, Prancūzijos, Belgijos, 
Lenkijos, Švedijos, Airijos

13 

nuolatinių žiūrovų

1860

prisijungusių asmenų / pasiekta 
auditorija

61 698
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Naujas karantino laikotarpiui skirtas projektas – 
„Kultūra į kiemus“.

Improvizuotas kultūros festivalis, kuris kvietė 
menininkus surengti savo pasirodymus Kauno 
miesto ir Kauno rajono daugiabučių kiemuose.

Vyko trumpi 15–20 min. trukmės pasirodymai 
vis kitame Kauno miesto ir Kauno rajono dau-
giabučio kieme kelis kartus per savaitę.

Projektas vykdytas karantino laikotarpiu.



Apie

pasirodymų

profesionalių menininkų

komunikacijos priemonėmis 
pasiektų asmenų

asmenys gyvai stebėjo pasirodymus 
per balkonus ir kiemuose
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Karantino metu, Kauno miesto ir Kauno 
rajono gyventojai buvo įtraukti į bendro 
meno projekto kūrimą – fotoprojektą „Ka-
rantino langai“. Tai fotoprojektas, kurio tiks-
las per portretus atskleisti, kaip atrodo įvai-
rių žmonių (šeimų, senjorų, vaikų, vienišų 
žmonių) karantinas, perteikti nuotaikas, 
emocijas. Šis projektas leido vėl pasijausti 
bendruomeniškai, pabūti kūrybinio proce-
so dalimi. Projektas pasklido ir kituose 
miestuose, įvairiomis jo atmainomis.
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Prie idėjos prisijungė:

Europos miestų, kurie siuntė savo variantus, 
interpretacijas: Oulu (Suomija), Faro 
(Portugalija), Leuvardeno (Nyderlandai), 
Chemnico (Vokietija), Novi Sado (Serbija), 
Tartu (Estija), Valetos (Malta), Plovdivo 
(Bulgarija), Ešo prie Alzeto (Liuksemburgas), 
Bodø (Norvegija), Pirano (Slovėnija) San 
Sebastiano (Ispanija), Veszpremo (Vengrija)

13 
fotografas

21
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Viena iš „Kaunas 2022“ karantino 
iniciatyvų projektas „Kultūra į 
namus“. Vietoje 2020 kovo mėn. 
planuotos Laimės dienos programos
pasiūlyta alternatyva, kurios metu 
žinomi kultūros atstovai dalinosi 
rekomendacijomis kartu su įvairių 
organizacijų bei kitų iniciatyvų spe-
cialistai, kaip išlikti namuose viso 
karantino metu.

Iš viso parengta ir išviešinta 

rekomendacinis vaizdo įrašas
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Kultūros sostinė kartu su „Žmonės 
Cinema“ įgyvendino bendrą inicia-
tyvą ir teikė rekomenduotinų filmų 
sąrašus karantino laikotarpiu.

Kas savaitę vis kita „Kaunas 2022“ 
programa pristatė tris labiausiai 
patikusius, įkvėpusius ir programai 
artimus filmus.
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asis sezonas šeštadienių

valandų atskirų 
komandinių susitikimų

atrinktos 
komandos

„Kauno iššūkio“ dalyviai mokėsi bei 
tobulino laiko planavimo, efektyvu-
mo, kūrybingumo, kritinio mąstymo, 
komandinio ir savęs pažinimo įgū-
džius ir pristatė savo kurtus projek-
tus. Komisija nugalėtoju pripažino 
projektą „Žaidžiam Kauną?!“. Ko-
manda jaunuolių stebėjo milžinišką 
jaunimo įsitraukimą į internetinį gy-
venimą ir norėjo atkreipti dėmesį į 
tikrojo, gyvo ryšio su žmogumi 
kūrimą. Todėl po diskusijų ir apklau-
sų moksleiviai nusprendė, jog žaidi-
mai skatina visus susiburti ir ben-
drauti, smagiai praleisti laiką, pažinti 
save ir įgauti įvairių įgūdžių.



„Žaidžiam Kauną?!“ tikslas – su Kauno jaunimo ir kitų 
interesantų pagalba sukurti Kauno stalo žaidimą 
arba stalo žaidimą Kaunui. Svarstoma, koks galėtų 
būti žaidimo formatas, kaip jame galėtų pasirodyti 
Kauno mitinis žvėris. Iššūkiečiai karantino laikotar-
piu susikūrė Instagram paskyrą žaidžiam kauną, 
kurioje dalinasi žinutėmis apie senovinius, neįpras-
tus žaidimus, kvietė dalyvauti iššūkiuose su šeimos 
nariais ir kurė asmeninių įgūdžių tobulinimo (per žai-
dimus!) paskaitas. „Žaidžiam Kauną?!“ kvies į stalo 
žaidimų turnyrus ir kitus renginius.
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Keletas kitų jaunimo pasiūlytų projektų:

„Rixa“ – vaizdo įrašų serijos įvairiomis te-
momis, kurias aptaria skirtingų nuomo-
nių ir pažiūrų jaunuoliai, ieškodami 
bendrų taškų – konsensuso. Kritinis mąs-
tymas ir supažindinimas su aktualijomis, 
pateikiant įvairius požiūrius. Komanda 
svarsto apie tabu, nepatogias, aktualias 
temas kalbantį filmų festivalį, diskusijas, 
spektaklius.

„Randai“ – projektas, kviečiantis išlais-
vinti emocinius ir fizinius randus gyjan-
čios sielos labui. Merginos nori keisti po-
žiūrį į randus, traumas, ir skatina apie tai 
kalbėti, nepaisant visuomenės stigmų. 
Įvairių randų istorijomis gali pasidalinti 
kiekvienas – gyjantiskaunas@gmail.com. 
Visa tai pamatyti galite čia, o projektui 
įsibėgėjus, Kaune bus daugiau dėmesio 
skiriama dialogams, problemų sprendi-
mui ir supratingumui, instaliacijų ar per-
formansų formatu.
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„Komoda“ šviečia jaunimą apie šiandienos 
aktualijas bei pasaulio istoriją pasitelk-
dami vieną apčiuopiamiausių įrankių – 
madą. Komanda nori projektą paversti 
platforma jauniesiems kūrėjams parody-
ti savo kūrybą, įtraukti jaunimą (ir ne tik) į 
mados ir meno sceną Kaune ir Lietuvoje. 
Komandos podiumo kelionę sekite čia.

„Kauno iššūkis“ kasmet subrandina jau-
nimo projektus, kuriančius pridėtinę 
vertę Kauno miestui ir rajonui. Tai pro-
grama, skirta mokytis per praktiką, nebi-
joti klysti, suprasti, kaip veikia komanda, 
pažinti bendraminčių ir save.
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Apie 40 įvairių renginių: 
koncertai, spektakliai, šokių 
pasirodymai, parodos, kinas

Kauno gimtadienio transliacijas 
stebėjo

273 724 tūkst. žmonių

612 - ojo Kauno gimta-
dienio šventę šiemet organizavo 
Kauno miesto savivaldybė kartu 
su „Kaunas – Europos kultūros 
sostinė 2022“, o jį bendrai kurė 
miesto bendruomenės ir daugy-
bė kultūros įstaigų, organizacijų, 
menininkų.



daugiau kaip 40 
kultūros įstaigų, tarp jų: 

Pažaislio festivalis, Kauno miesto muziejus, Kauno 
fotografijos galerija / Fotografijų paroda, Maironio 
lietuvių literatūros muziejus, Kauno menininkų 
namai, LR Istorinė Prezidentūra, Kauno santaka, 
Kauno kultūros centras, Kauno miesto kamerinis 
teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras, Misterijų 
teatras / Funny Beat, VDU kamerinis orkestras, 
Kauno valstybinis muzikinis teatras, Vytauto 
Didžiojo karo muziejus ir kt. 

Įstaigos, kūrusios 
programą –



Kauno miesto gimtadienio programa įgyvendinta 
laikantis nustatytų karantino sąlygų – šventinės 
iniciatyvos vyko daugiabučių kiemuose,  gyvena-
mųjų namų gatvelėse bei virtualioje erdvėje. 

Programa įgyvendinta 
pagal karantino sąlygas –



įsitraukė  

27
profesionalūs menininkai

84 
vietos partneriai



„Kaunas 2022“ programa „Modernizmas ateičiai“ šiais metais kartu su Kauno miesto bei 
Kauno rajono bendruomenėmis ir menininke iš Airijos Aideen Barry pradėjo kurti videomeno 
projektą apie Kauno modernizmą, kurį visai Europai pristatys 2022 metais.



Videomeno kūriniui bus renkamos 
trumpos istorijos apie Kauno miestą ir 
modernistinę architektūrą, pateiktos 
kaip tekstas, nuotraukų serija, animacija 
ar video pasakojimas.

Prie videomeno projekto kūrimo bus sie-
kiama pritraukti kuo daugiau pradedan-
čiųjų, mėgėjų ir profesionalių teksto bei 
vaizdo meistrų.



2020 m. II ketv.

Programa Kauno rajone

šiuolaikinių seniūnijų vykdė veiklas 
(Akademijos seniūnija, Linksmakal-
nio seniūnija, Garliavos apylinkų se-
niūnija, Karmėlavos seniūnija, Vilkijos 
seniūnija, Rokų seniniūja, Ežerėlio se-
niūnija, Kulautuvos seniūnija, Samylų 
seniūnija, Lapių seniūnija, Ringaudų 
seniūnija, Domeikavos seniūnija, 
Raudondvario seniūnija, Kačerginės 
seniūnija)



veikla / susitikimaišiuolaikinių seniūnijų vykdė veiklas 
(Akademijos seniūnija, Linksmakal-
nio seniūnija, Garliavos apylinkų se-
niūnija, Karmėlavos seniūnija, Vilkijos 
seniūnija, Rokų seniūnija, Ežerėlio se-
niūnija, Kulautuvos seniūnija, Samylų 
seniūnija, Lapių seniūnija, Ringaudų 
seniūnija, Domeikavos seniūnija, 
Raudondvario seniūnija, Kačerginės 
seniūnija)

dalyviai
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15 iš šių komandų turėjo galimy-
bę konsultuotis su įvairių sričių pro-
fesionalais rengiant savo verslo idėją.

Karantino laikotarpiu Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai organizavo socialinių idėjų 
verslo programą „Change 4 
Future“, kurioje dalyvavo apie 

40 
komandų, pristačiusių savo idėjas 
įvairiose srityse – nuo aplinkos 
apsaugos iki pilietiškumo 
ugdymo.

Minėtoje programoje dalyvavo 
„Kaunas 2022“ projekto „Šiuolaikinės 
seniūnijos“ dalyvė, Kauno rajono 
Akademijos miestelio bendruomenė, 
ir laimėjo didžiausią galimą paramą - 

15 000 Eur 
savo verslo idėjai įgyvendinti.



Šis seniūnijos socialinio verslo 
projektas – vietoje užaugintų ir 
pagamintų produktų ir kitų pa-
slaugų bendruomenės parduotu-
vė. Parduotuvė veiks kaip ben-
druomenės centras, edukacijų, 
galerijos vieta.

Hakatone dalyvavo bei pristatymų 
etapui buvo atrinkta ir Žaliakalnio 
mikrorajone susibūrusi ben-
druomenės verslo – Gilių kavos 
– idėja. Komanda, susibūrusi „Kaunas 
2022“ organizuotų verslumo 
mokymų metu, dar tik žengia pirmu-
osius žingsnius įgyvendindami savo 
verslo idėją – Gilių kavą.

Programa Kauno rajone
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šiuolaikinės seniūnijos dalyviai, iš jų:

Kaimynų vasara – tai Kauno rajono bendruomenių 
renginiai, skirti Tarptautinei Kaimynų dienai.

Programa Kauno rajone



dalyvių Kulautuvoje dalyvių Raudondvaryje 
(daugiau kaip 7 kiemai)

dalyviai Lapėse

dalyvių Akademijoje dalyvių Ežerėlyje dalyvių Rokuose
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dalyvavo baikerių 
klubai

parodyti kino filmai

2020.06.26 LEZ teritorijoje vyko Roko festivalis, 
kuriame:

pristatytos parodos
(A. Morozovo ir 
T. Pabedinsko)

pristatytas Karolio Grubio 
gatvės meno projektas

dalyvių
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„Kūrybiška Europa“ skyrė finansavimą dviems „Kaunas 2022“ projektams – keturis Europos 
miestus sujungsiančiam „Modernizmas ateičiai 360/365“ ir partnerystei Drezdene vykstan-
čioje Ostrale bienalėje (2022-aisiais dalis šios bienalės parodos bus atvežta į Kauną).



Kaunas 2022

Projektu siekiama skatinti tarpdisciplininį dialogą ir modernizmo paveldo bei jo aktualumo 
šiuolaikinėje visuomenėje interpretacijas. Todėl pagrindinis projekto veiklų akcentas yra 
modernizmo epochos architektūrinis paveldas. Menininkai bus kviečiami kurti naują 
literatūrą, muziką, šokį, fotografiją, vaizdo įrašus ar kitus meno kūrinius, įkvėptus modernizmo 
architektūros paveldo, ir (arba) pristatyti šiuos darbus modernizmo paveldo aplinkoje.



Bendra projekto vertė - 

334 000 Eur.

„Kaunas 2022“ veikloms skiriamas finansavimas 
siekia

105 000 Eur, 
pačios organizacijos prisidėjimas 

77 000 Eur.

„Kaunas 2022“ – pagrindinis 
partneris

Lvovas (Ukraina), Kortrijkas
(Belgija), Brno (Čekija) – 
tarptautiniai partneriai

Projekto įgyvendinimo ter-
minas: nuo 2020-10-01 iki 
2023-05-3
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Pagrindinis projekto tikslas – tarpkultūriniai ir profesiniai mainai tarp dalyvaujančių keturių 
šalių meno bendruomenių, rengiant keturias tarptautines dailės parodas iš įvairaus masto pro-
gramų ir programos „Artist in-Residence“, kurios rezultatai bus pristatyti visose keturiose vie-
tose. Kiekvienoje OSTRALE parodoje daugybė meno kūrinių aptaria svarbiausias šių laikų 
temas, tokias kaip aplinkos krizė, masinės migracijos, terorizmo ir politinės priespaudos klau-
simai, vartotojiškumas ir kintantis žiniasklaidos vaidmuo mūsų laikais, moterų ir kitų socialiai 
remtinų asmenų padėtis.



Bendra projekto vertė – 

332 108 Eur, 

iš jų 

38 124 Eur 
numatyta „Kaunas 2022“ veikloms 

OSTRALE – Centre for Con-
temporary Art – pagrindinis 
partneris

„Kaunas 2022“, Art Quarter Bu-
dapest, Loose Associations – 
Rijeka / Zagreb – 
partneriai

Projekto įgyvendinimo 
terminas: nuo 2020-09-01 iki 
2023-05-01
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2020.05.27 „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ 
Europos Komisijos ekspertų grupei pateikė antrąją 
ataskaitą, kaip miestas ir rajonas pasiruošęs 2022 
metais priimti Europos kultūros sostinės titulą.

Europos Komisijos ekspertų grupė ataskaitą vertino 
atsižvelgama į šiuos kriterijus: kaip projektas priside-
da prie miesto bendros strategijos ir kultūros strategi-
jos įgyvendinimo, ar atneša ilgalaikę pokyčio naudą, ir 
pateikė puikų įvertinimą.

2021 m. rudenį numatytas paskutinis „Kaunas 2022“ ir 
Europos Komisijos vertinimo susitikimas bei progra-
mos įvertinimas. Jo metu bus sprendžiama, ar Kauno 
miestas ir Kauno rajonas tinkamai įgyvendino užsi-
brėžtą strategiją ir planuotą programą.
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Bendruomenių renginiai ir veiklos: 
pasiekta

Tarptautinio kultūros forumo metu:
pasiekta

Kitų „Kaunas 2022“ programų 
renginiai ir veiklos: 
pasiekta
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~ 51 301 svetainės lankytojai 

~ 22 260 socialinės medijos sekėjų  

 

~ 1 790 908 auditorijos pasiekiamumas „Facebook“  

 

~ 150 134 auditorijos pasiekiamumas „Instagram“  



87 straipsniai žiniasklaidoje  

1382 atspausdintų ir 
išplatintų spaudinių 
(skrajučių, plakatų ir kt.)  

21 išsiųstas naujienlaiškis 

parengta ir paviešinta 
I ketv. įstaigos ataskaita 

sukurtas 2019 m. įvaizdinis 
vaizdo klipas  
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Internetas - 212 mln.

Laikraščiai - 2,1 mln.

TV - 4,1 mln.

Radijas - 1,5 mln.

Žurnalai - 662 tūkst.

Naujienų 
agentūros – 161 tūkst.

*Duomenys apskaičiuoti „Mediaskopo“ pateikiama informacija, jų įrankis paremtas „Gemius“ auditorijos matavimo metodika
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Administravimo išlaidos: 

apie 70 261,57
Viešinimas ir rinkodara: 

apie 61 599,39

Tarptautiniai ryšiai / programos vystymas: 

apie 10 009,10
Kultūrinės veiklos: 

apie 143 323,76
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Įvykdytas 1 Įstaigos 
visuotinis dalininkų susirinkimas

Įvykdytas 1 Įstaigos tarybos posėdis

Atlikta 89 viešųjų pirkimų procedūros

Sudarytos 35 sutartys raštu

Parengta ir paviešinta I ketv. ataskaita

Parengtos ir pateiktos 6 veiklos 
planų ir rezultatų ataskai

Atliktas 2019 m. finansinių 
ataskaitų rinkinio auditas
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10 komunikacijoje ir 

25 kūrybinėje komandoje.

Dirbančiųjų skaičius: 

47 darbuotojai, iš jų 

12 administracijoje, 

Užimtų etatų skaičius: 41 etatas.


