
„Kaunas – 
Europos kultūros 
sostinė 2022“
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Europos kultūros sostinė – svarbiausias, didžiausias ir populiariausias 
kultūrinis projektas Europos Sąjungoje. 

Idėja, su kuria 2017 metais Kaunui buvo laimėtas titulas: 
„Iš laikinosios į šiuolaikinę sostinę“.

Todėl pagrindinis projekto tikslas yra pokytis – iš nostalgija praeičiai 
gyvenančio, į atvirą ir demokratišką miestą, per kasdienį kuo platesnį 
piliečių įtraukimą į kultūrą ir naujų kultūrinio veikimo formų mokymąsi. 

Nuo 2017m. „Kaunas 2022“ surengė per tūkstantį įvairaus dydžio 
renginių, o dalyvių ir įsitraukiančiųjų skaičius vis auga.

2022-aisiais Kaunas ir Kauno rajone planuojami 3 didieji (savaitgalio) 
renginiai, virš 10 festivalių ir mažiausiai 52 tarptautiniai renginiai:
kiekviena savaitgalį – po svarbų kultūrinį ivykį.



 

MISIJA
„Kaunas 2022“ organizacijos misija – būti tarpininku ir tinklintoju šioje 
pokyčio kelionėje. Siekiame suvienyti kultūros organizacijas ir kūrėjus 
Kauno regione, Lietuvoje ir Europoje bendram tikslui: Europos kultūrų 
įvairovę ir mūsų vietos tapatybę joje atskleidžiančiam procesui, į kurį 
įsijungtų vietos žmonės ir įvairių sektorių partneriai.



VIZIJA
Šiuo projektu siekiame, kad Kaunas ir Kauno rajonas Europoje garsėtų:

kaip laimingų žmonių ir teigiamų patirčių vieta;

savo istoriją priimančia ir atvira bei kultūriškai aktyvia bendruomene kartu su 
ateities kūrimui įgalintu jaunimu;

kultūros kokybe, įvairove ir prieinamumu kiekvienam;

architektūros ir dizaino unikalumu bei gebėjimu inovatyviai įveiklinti paveldą;

stipriu ir Europoje bei pasaulyje įsitinklinusiu kultūros sektoriumi;

kaip turistų traukos taškas, įdomus dėl aktualios šiuolaikinės kultūros ir meno;

kaip miestas, kuris pirmasis šiuolaikybėje sumanė ir susikūrė sau naują leg-
endą, ir toliau sau laimingai gyvena.
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Pilnas pavadinimas: 
„Kaunas – Europos kulturos sostinė 2022“ 
(tariame: „Kaunas – Europos kultūros sostinė du tūkstančiai dvidešimt antrieji“) / 
Kaunas European Capital of Culture 2022.

Trumpinys: 
„Kaunas 2022“ (tariame: „Kaunas du tūkstančiai dvidešimt antrieji“) / Kaunas 2022.

Projekto šūkis: 
„Iš laikinosios į šiuolaikinę“ / From temporary to contemporary.

Logotipas ir jo naudojimas:

 

kaunas2022.eu/logotipai
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Visi „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ partneriai yra neatsiejama 
programos dalis. Tai reiškia didelį pasitikėjimą ir dar didesnes galimybes. 
Nesvarbu kur – mieste ar rajone vykdomi projektai – programos ženklas 
suteikiamas išskirtinėms aukštos kultūrinės vertės ir svarbos idėjoms. 
Bendras visų mūsų tikslas – ilgalaikis pokytis Kauno regiono kultūros ben-
druomenėje, tad atstovaukime Kauną ir Kauno rajoną – Europos kultūros 
sostinę 2022 drauge.



Kaunas 2022

Ko, 
galbūt, 
nežinojote? 
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Projektą finansuoja Kaunas, Kauno rajonas ir Lietuva, bet ne ES.

Nors nefinansuoja, tačiau ES per Europos Priežiūros komisiją griežtai 
kontroliuoja projekto turinį ir vykdymą.

Projekto finansuotojai vykdo nuolatinę ir skaidrią projekto kontrolę.

Projektas nekonkuruoja su jokiomis kitomis kultūros organizacijomis. 
Jam skiriamos lėšos yra nauji, reikšmingi asignavimai kultūrai.

Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais (šiuo metu turime 
apie 80 Lietuvos kultūros įstaigų) ir veikia kaip koordinacinis centras.

Projektas apima Kauną ir Kauno rajoną, rajonas dalyvauja lygiomis 
teisėmis.



Projektas prasidėjo ir tebevyksta kaip visuomeninė iniciatyva ir yra 
palaikomas vizijos apie atvirą, europietišką miestą, kurį kartu kuriame 
šiandien.  

Projektas vykdo programą, kuri išdėstyta EK konkursą laimėjusioje 
paraiškoje ir negali keisti šios programos dvasios, vertybių ir 
svarbiausiųjų elementų.

Projektas savo esme yra edukacinis, o edukacinė veikla pradėta 
2015 metais, kai paraiškos rengimo grupė dirbo su 
užsienio konsultantais ir rengėsi pati bei parengė būsimą projekto 
komandą, sudarytą iš kultūros profesionalų, universitetų dėstytojų 
bei miesto vadovų. Mokymasis kartu su partneriais vyksta ir toliau.  

Ko, 
galbūt, 
nežinojote? 
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Viešojoje įstaigoje „Kaunas 2022“ dirba

kultūros prodiuseriai, 
rinkodaros ir komunikacijos 
specialistai. 

Komandos vadovė yra Virginija Vitkienė.

Projekto veiklos vykdomos:

Kaune ir Kauno rajone kartu su 
gyventojais, bendruomenėmis 
ir kultūros organizacijomis. 

Visoje Lietuvoje ir užsienio šalyse 
su partneriais. 
2020-ais metais prie programos 
įgyvendinimo jau yra prisijungę

partneriai
Projektas nuolat apmoko savanorius ir 
naujus komandos narius.

Jaunimo programą vysto su „Kaunas 2022“ 
išaugę jaunuoliai. 

80

80
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yra pramoginis programos elementas. 
Ruošia didžiųjų 2022 metų renginių siuže-
tus, pasitelkdamas visus Kaune buvusius 
ir naujai kuriamus pasakojimus. Kuria 
smagią Mitinio Kauno žvėries legendą.

MITINIS KAUNO ŽVĖRIS

didina Kauno miesto ir Kauno rajono 
žmonių bendruomeniškumą per kultūri-
nius užsiėmimus: gyventojai skatinami per 
bendras veiklas burtis į tamprias ir kūry-
biškas bendruomenes.

VISI KAIP VIENAS

jungia Kauno rajono gyventojus su meni-
ninkais bei specialistais, kurie padeda at-
skleisti unikalų seniūnijų identitetą ir ren-
giasi jį atskleisti 2022 metų programoje.

ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS

DIZAINAS LAIMEI

Kuria naują supratimą apie patogų miestą 
ir miestietiškumą, paremtą dizainerių bei 
aplinkos specialistų rekomendacijomis. 
Tai mokymasis pritaikyti miestą kiekvie-
nam. Ši programa ugdo šiuolaikinį miestietį.

renka žmonių istorijas, jas garsina ir siekia 
žadinti daugiatautę Kauno miesto ir rajono 
atmintį, stiprinti bendravimą tarp skirtingų 
čia gyvenančių bendruomenių.

ATMINTIES BIURAS 

skatina bendruomenių sąmoningumą ir 
ryšį su Kauno modernizmo paveldu, kur-
dami naujus kūrybinius projektus ir stiprin-
dami šio paveldo aktualumą Europos 
mastu.

MODERNIZMAS ATEIČIAI
skirtas įvairaus amžiaus jaunajai kartai – 
nuo kūdikių iki iki jaunų suaugusiųjų. 
Programos tikslas – padėti jaunajai kartai 
kurti tokį miestą, kuriame jie norėtų 
gyventi.

KYLANTIS KAUNAS

tai kultūros organizacijų ir kūrėjų tinklas, 
kuris drauge su Kaunas 2022 vysto dau-
giau nei 100 unikalių kūrybinių projektų 
skirtų specialiajai 2022 -ųjų metų programai.

KULTŪROS PARTNERYSTĖS
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Kauno miesto
savivaldybė

Kauno rajono
savivaldybė

Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerija

Kiti fondai 
(pagal paraiškas)
ir privatūs rėmėjai



Partnerio  
renginio komunikacija
„Kaunas 2022“ kanalais
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Į Europos kultūros sostinės programą įtraukto partnerio renginys bus komuni-
kuojamas žemiau įvardintuose „Kaunas 2022“ sklaidos kanaluose.  „Kaunas 
2022“ įsipareigoja dalintis renginių kalendoriumi ir informacija apie artėjančio 
renginio turinį su savo informaciniais partneriais. 



Partnerio renginys įtraukiamas į „Kaunas 2022“ interneto svetainės 
renginių kalendorių (informaciją apie renginį būtina pateikti prieš mėnesį); 

Atviras partnerio kvietimas (susijęs su Kaunas2022 programos renginiu) 
paskelbiamas atskiroje „Kaunas 2022“ skiltyje, skirtoje kvietimams; 

Jei partneris į minėtą platformą renginį kelia pats, apie tai reikia informuoti
 el.paštu partnerystes@kaunas2022.eu

Partnerio (ir partnerio Kauno rajone) renginys paskelbiamas platformoje 
kultura.kaunas.lt. 
Visi partneriai renginius platformoje kelia per savo paskyras. 



Informacija apie partnerio renginį skelbiama organizacijos biure
esančiuose informaciniuose ekranuose, adresu Laisvės al. 36, Kaunas 
(kartu su kitais tą mėnesį vykstančiais renginiais. Informaciją apie renginį 
būtina pateikti prieš mėnesį);

2020–2022-aisiais įrašą apie partnerio renginį (prieš renginį) "Kaunas 
2022" savo Facebook paskyroje skelbs 1-2 kartus.

Informacija apie partnerio renginį įtraukiama į „Kaunas 2022“ naujien-
laiškio žinutes lietuvių kalba, esant poreikiui – ir anglų kalba (informaciją 
apie renginį būtina pateikti prieš mėnesį); 

„Kaunas 2022“ gali inicijuoti papildomą partnerio renginio sklaidą: 
interviu, reportažus, tekstus, straipsnius ar kitą turinį. 



Apie renginį savo Facebook socialinių tinklų paskyroje paskelbia pats 
partneris, o „Kaunas 2022“ tampa bendraorganizatoriumi (co-host). 
Renginio apraše pažymimas „Kaunas 2022“ (@kaunas2022) bei pamini-
mas kaip partneris / inicijuotas / draugas.

Įrašuose, kuriuose yra komunikuojama apie renginius, iniciatyvas pažymi-
mas „Kaunas 2022“ (@kaunas2022) bei paminimas kaip partneris / inici-
juotas / draugas.

Savo Instagram paskyroje ant vizualo yra užžymimas (tag) „Kaunas 
2022“ (@kaunas2022), įrašo tekste paminimas kaip partneris / inicijuotas 
/ draugas bei pažymimas (@kaunas2022) bei dedamos grotažymės 
#kaunas2022.

Savo Instagram istorijose (IG Stories) žymimas (tag) „Kaunas 2022“ 
(@kaunas2022) – taip įrašai atsikartos „Kaunas 2022“ paskyroje
(repost). 
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Kiekvieną mėnesį ( iki mėnesio 20 d. ) atsiunčiamas projekto komunikacijos planas 
kitam mėnesiui el.paštu: partnerystes@kaunas2022.eu cc pridedant už projektą 
atsakingą „Kaunas 2022“ kuratorių ir komunikacijos atstovą el. paštu
agne@kaunas2022.eu. Komunikacijos plano suderinimas reikalingas, siekiant 
išvengti informacijos dubliavimo.

Didžiųjų renginių komunikacija derinama su „Kaunas 2022“ kuratoriais 
ne vėliau nei 3 mėn. iki renginio.

Visoje komunikacijoje (FB įrašuose, IG storiuose ir įrašuose, pranešimuose spaudai, 
plakatuose ir t.t naudojama formuluotė :
„Renginį pristato „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“.

Pranešimus spaudai, interviu suderinimui ir pasidalinimui siųsti 
agne@kaunas2022.eu



Pranešimo spaudai pabaigoje įterpiame  šią pastraipą:
Kaunas ir Kauno rajonas 2022-aisiais taps Europos kultūros sostine. 
Projektas įgyvendina 8 krypčių programą, kurios svarbi dalis – kultūros 
partnerysčių projektai, vystomi su 64 kultūros organizacijomis. 
„Kaunas 2022“ – tai judėjimas iš laikinosios sostinės šiuolaikinės link, 
vykdant projektus, skatinančius pokytį Kauno kultūros sektoriuje.

kaunas2022.eu/logotipai
Vizualinėje medžiagoje naudojamos logotipo naudojimo gairės 



Kilus klausimams dėl
komunikacijos kreiptis į komunikacijos ir rinkodaros 
skyriaus vadovą:

Mindaugas Reinikis
Tel.: +37062082911
El. paštas: mindaugas@kaunas2022.eu
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Didieji 2022 metų renginiai

Didysis
atidarymas

Antrasis didysis
renginys - Kauno
(žvėries) dienos

Trečiasis
didysis
renginys - 
uždarymas

2022

SAUSIS

2022

VASARIS

2022

KOVAS

2022

BALANDIS

2022

GEGUŽĖ

2022

BIRŽELIS

2022

LIEPA

2022

RUGPJŪTIS

2022

RUGSĖJIS

2022

SPALIS

2022

LAPKRITIS

Bendras planuojamų 
renginių skaičius 300 +




