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Metas pakilti. 

Didysis renginys –



30 000 lankytojų
dalyviai145

veiklų ir 
renginių140 1 mln.

dalyviai užsieniečiai2

pasiekta - 

Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas mūsų emocijoms 
ir jausmams. 

žmonių auditorija



 

• „Laimė gyvena muziejuose“

• „Neįprasta mankšta namuose su 
olimpine vicečempione Austra Skujyte“

• „Laimingas portretas“

• „Laimės maratonas“ - 
tai pokalbiai apie laimę su įvairių sričių 
specialistais, mokslininkais, įkvepiančios 
sėkmės istorijos ir emocinio intelekto tre-
nerių dovanojami praktiniai kasdienio gy-
venimo džiaugsmo patarimai. 

• „KINO PAVASARIO vaizdo ir 
garso meno instaliacija“



 

• „Laimę grojantis autobusas“
lankė Kauno rajono seniūnijas, kurių gyven-
tojai galėjo išgirsti gatvėse ir skersgatviuose 
pro autobuso langus skriejančius sveikini-
mus, linkėjimus, muzikinius kūrinius Laimės 
dienos proga

• „Trumpametražis filmas dovanų“

• „Laimingi langai“ - 
Laisvės alėjos praeiviams dovanotas 
orkestro „Ąžuolynas“ pasirodymas tiesiai 
pro Kaunas 2022 administracijos pastato 
langus. 

• „Išdezinfekuota laimė“ - 
„Auros“ ir Kauno valstybinio muzikinio teatro 
baleto šokėjų eisena

• „Įvairiaspalvė šviesų instaliacija 
Kauno kultūros centro pastato 
languose“

• Happy Hours x LRT OPUS: 
speciali transliacija portale LRT.lt, nuo ryto 
iki vakaro džiugino LRT OPUS klausytojus 
išskirtinėmis laidomis.
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Dainų kūrėja ir atlikėja



Europos Komisijos vertėja, aktyvi Liuksemburgo 
lietuvių bendruomenės narė bei Liuksemburgo 
lietuvių kultūros klubo vadovė 



Atlikėjas ir autorius



Rinkodaros specialistė bei atlikėja



Sporto bendruomenės „Šešios trim“ įkūrėjas, 
kaunietis 



Lėtosios mados dizainerė 
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Kauno moksleivių komanda „Komoda“, 
gimusi Kaunas 2022 programos Kauno 
iššūkis metu, kvietė į virtualią virtualių 
drabužių parodą „Subkultūrų žvėris“.

Subkultūroms būdingas aprangos sti-
lius buvo kuriamas bendradarbiaujant 
su Kultūros sostinės programa „Mitinis 
Kauno Žvėris”, o įkvėpimo šaltiniu tapo 
„Kauno Žvėries pasakų knygos“ perso-
nažai. 



dalyvių

 

Paleista programos Dizainas laimei interneto 
svetainė - www.dizainaskaune.lt 

Paskelbtas kvietimas dizaino bendruome-
nės kūrėjams dalyvauti 2022 metų festiva-
lyje MAGENTA

Landšafto dizaino festivalis MAGENTA 
siekia aktualizuoti landšafto dizainą ir aplin-
kos meną, didinti žaliųjų erdvių reikšmę for-
muojant mūsų urbanistinę aplinką ir skatinti 
tarpdisciplininį viešąjį meną. 2022 metų fes-
tivalio tema – taktinis urbanizmas.
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2021 m. atnaujintas „Kaunas 2022“ Prieina-
mumo gidas, šiuo metu ruošiamas ir anglų 
kalba, skirtas visoms kultūros organizaci-
joms, objektų valdytojams ir renginių orga-
nizatoriams, siekiant kultūros objektus ir 
renginius padaryti prieinamesnius visoms 
visuomenės grupėms, o ypač – specialiųjų 
poreikių turintiems žmonėms.
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Kaunas 2022 programa



 

Modernizmas ateičiai priemonė 365/360: 
architektūros interpretacijoms atrinkti dar du 
menininkai intepretuosiantys modernizmo 
architektūrą. Vietinėse ir tarptautinėse reziden-
cijose įvairių disciplinų kūrėjai modernistinę 
architektūrą intepretuos 8 vietose ir 7 tarptau-
tinėse rezidencijose Kaune, Lvove (Ukraina), 
Kotrtijke (Belgija) ir Brno (Čekija).



 

Sukurtas ir paskelbtas filmo tinklapis 
www.klostes.com 

Klostės (angl. Pleats arba Folds)  - tai 45 minu-
čių trukmės juodai baltas nebylus filmas, kurį 
kuria Kauno gyventojai ir menininkė Aideen 
Barry. Šiuo metu jis vis dar filmuojamas ir bus 
pristatytas kaip Kaunas 2022 programos dalis. 
Filmą įkvėpė Kauno modernizmo architektūra 
ir joje slypinčios magiškos miesto istorijos.
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Kultūros sostinės Modernizmas ateičiai ir „Kylantis 
Kaunas“ programų dėka tarpukario modernizmo 
architektūra atgimsta įvairiausiomis formomis:  
vasarį vyko Kultūros sostinės pamoka „Konstruok 
Modernizmą!“ Šiose dirbtuvėse suteikta galimybė 
kurti ir interpretuoti modernizmą, pasitelkiant 
LEGO kaladėles. Šią pamoką vedė mokslininkas, 
architektūros ir kultūros paveldo puoselėtojas ir 
lego modelių kūrėjas Rokas Mikšiūnas. 
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Kultūros sostinė Kauno miestą ir rajoną 
kvietė priimti iššūkį – nė žingsnio be kultū-
ros! Kauno iššūkio rengiamas Kultūrinis 
maršrutas – visus metus truksiančio žings-
nių iššūkio „Nė žingsnio be kultūros“ dalis. 
Bendradarbiaujant su naudingų žingsnių 
programėle #walk15 sukurtas maršrutas, 
vedantis per 13 Kauno laiptų. Kas mėnesį 
renkamas aktyviausias žingsniuotojas.
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Kultūros sostinės bendruomenių programos Fluxus 
Labas! organizuojamas paskaitų ciklas „Kūryba ir 
dialogas: pokyčiai bendruomenėse”.

Tai diskusija, kurios tikslas – pradėti kalbėti apie 
sparčiai augančias kultūrines ir menines bendruome-
nines praktikas, bendruomenių tapatybę, kultūros 
sektoriaus dialogą su bendruomenėmis bei analizuoti 
egzistuojančius gerosios praktikos pavyzdžius Lietu-
voje, kalbėti apie ateities perspektyvas.

Diskusija-pokalbis, kvietęs ieškoti atsaky-
mų, kokia ateitis laukia bendruomeninių 
kultūrinių ir meninių praktikų Lietuvoje. Da-
lyviai - Virginija Vitkienė, Paulius Godvadas, 
Linas Kukuraitis.

Fluxus Labas! organizuota virtuali paskaita 
„Miesto žaidimai ir bendruomenės įtrauki-
mas su Jekaterina Lavrinec“.  
Dr. J. Lavrinec - miestų tyrėja ir viešųjų 
erdvių gaivinimo praktikė 

TINKLALAIDĖ APIE KULTŪROS SOSTINĘ: 
pokalbis su Kaunas 2022 programos 
vadove Ana Kočegarova. 
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„Šiuolaikinės seniūnijos“ – tai tęstinis Kaunas 2022 
projektas, vienijantis net 15 Kauno rajono seniūnijų 
bei padedantis sustiprinti kultūros sektorių ir vietos 
bendruomenes. Projekto dalyviai siekia įprasminti 
ir išsaugoti savitą istorinę atmintį bei formuojant 
šiuolaikines miestelių tapatybes, kūrybingai panau-
doti turimus išteklius ir skatinti didžiuotis savo 
gyvenamąja vieta.



Vyko filmo „Ringaudai. Keisti dieną" virtu-
ali peržiūra, kurioje dalyvavo 38 žiūrovai. 

https://www.facebook.com/e-
vents/421975022423047).

Surengta fotografijų paroda „Karantino 
langai“. Sulaukta 70 parodos lankytojų. 
Socialiniuose tinkluose pasiektas 
žmonių skaičius – 527.



„LOKALI: Made in Akademija“ – 2020 m. 
atidaryta parduotuvė, kurioje galima įsigyti 
daugiau nei 40 verslininkų Akademijoje 
pagamintos produkcijos: įvairiausių maisto 
gaminių, bižuterijos, tekstilės, gėlių, odos 
gaminių, paveikslų.

Atidaryta internetinė parduotuvės versija – 
www.lokali.lt

Bendruomenės parduotuvėje LOKALI: 
MADE IN AKADEMIJA apsilankė 14900 
žmonių. 



Surengta bendruomeninio renginio 
„Šokančios Raudondvario istorijos" 
nuotraukų paroda lauko stenduose. 
Pasiekta 300 auditorija.



Instagram platformoje buvo pasidalinta 
Babtų seniūnijos Vasario 16-osios iniciatyva 
(nuotraukomis) - trispalvės gėlės languose. 
Pasiekta 782 žmonių auditorija.
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  15   partnerių vykdė 

  41 

1600

30

23

20

dalyviai79

lankytojai

renginį ir veiklą, 
kuriose dalyvavo:

mokymų dalyvių 15

profesionalų

vietos partneriai

tarptautinių partnerių
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Dirbančiųjų skaičius:  

13 et. - 13     komunikacijoje, 

61 darbuotojai, iš jų: 

13,5 et. - 15    administracijoje,

32 et. - 33    kūrybinėje komandoje.

1 et. - 1     Vaiko priežiūros atostogose

1 et. - 1     nėštumo ir gimdymo atostogose



Būtina paminėti:Kaunas 2022

34 535

Bendruomenių renginiai 
ir veiklos83

Kultūros sektoriaus 
partnerysčių renginiai 
ir veiklos: pasiekta

149

Kitų Kaunas 2022 
programų renginiai ir 
veiklos: pasiekta

395
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2 510 900
Pasiekta vartotojų per Facebook

1 218 323
Pasiekta vartotojų per Instagram

13 240
Lankytojų svetainėje



4 385
socialinės medijos sekėjų

2 938 
nauji sekėjai Facebook

1 447
nauji sekėjai Instagram
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Apie

29
inicijuoti tekstai, pranešimai

10
išsiųstų naujienlaiškių
(8 lietuvių k., 2 – anglų k.)



215 mln. 70 tūkst.

2,61 mln.

8,25 mln.

931,18 tūkst.

147,4 tūkst.

*Duomenys apskaičiuoti Mediaskopo pateikiama informacija, jų įrankis paremtas Gemius auditorijos matavimo metodika

Nacionaliniai leidiniai -

Internetas - 

Regioniniai laikraščiai - 

TV - Naujienų agentūros – 



86 825,22
Administravimo išlaidos

78 616,46
Viešinimas ir rinkodara

22 0831,05
Kultūrinės veiklos

38 6272,73
Iš viso
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Įvykdytas 1 Įstaigos 
visuotinis dalininkų susirinkimas

Paskelbtų paslaugų ar prekių 
pirkimo konkursų skaičius: 89

Pasirašytų paslaugų ar prekių 
pirkimo sutarčių skaičius: 49

Parengta ir paviešinta 2020 m. 
IV ketv. ataskaita

Parengtos ir pateiktos 6 veiklos 
planų ir rezultatų ataskaitų

Patvirtintos 3 Lietuvos kultūros 
tarybos finansuojamos projektų 
paraiškos.


