2021 metai

Data

Straipsnio pavadinimas

Nuoroda/leidinys

2021.01
mėn.

,,Į šiukšles žvelgti pozityviai‘‘
In: Kaunas pilnas Kultūros 2021
sausis, p. 26-33. / J. Vyšniauskaitė

https://issuu.com/kaunaspilnaskultros/docs/kp
k_2021_01_lt

2021.01
mėn.

,,Kūryba raikalauja kantrybės‘‘
In: Kaunas pilnas Kultūros 2021
sausis, p. 34-41. / M. Balčiauskaitė

https://issuu.com/kaunaspilnaskultros/docs/kp
k_2021_01_lt

2021.01
mėn.

,,Steampanko garvežiu – į Garliavos
paylinkes‘‘,,Kūryba raikalauja
kantrybės‘‘
In: Kaunas pilnas Kultūros 2021
sausis, p. 48-53. / K. Lingienė

https://issuu.com/kaunaspilnaskultros/docs/kp
k_2021_01_lt

2021.01.15. Kalba Kaunas (1)

https://www.facebook.com/21081239911294
4/posts/1647561282104708/

2021.01.16. Kauno rajonas apie III fortą

https://www.facebook.com/21735639164274
9/posts/3988383204540030/

2021.01
mėn.

VDA - IV forto skulptūros

https://vda.lt/lt/kaunofakultetas/naujienos/destytojo-lukosiupsinsko-kurti-metaliniai-kareiviai-saugokauno-tvirtoves-iv-forta-1

2021.02.01. Daiktų istorijos.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20001396
95/ix-fortas-nuo-vienos-is-kauno-tvirtoviuiki-monumento-genocido-ir-karo-aukomsatminti

2021.02.10.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusika
ltimaiirnelaimes/kauno-kriminalistaisutrukde-ivykdyti-vagyste-is-saugomokulturos-objekto-vienas-is-vagiu-teistas-16kartu-591453696?fbclid=IwAR1mskYFzsjyoSd1b9kit
crs6312apyY36SwuYIhEEXiC75lEBoCg9X05I&copied

10:37

Kauno kriminalistai sutrukdė vagystę
iš saugomo kultūros objekto – vienas
iš sulaikytųjų teistas 16 kartų
(Apie įvykdytą vagystę ir paveldui
padarytą žalą tarpinėse kareivinėse
Gudobelių takas 4 A)

2021.02.13. Lrytas - vagystė tarpinės kareivinės

https://naujasis.lrytas.lt/lietuvosdiena/kriminal
ai/2021/02/13/news/paaiskejo-kaip-vagyspateko-i-kauno-tvirtoves-bunkeri-ir-jinusiaube-18266607/

2021.02.10. Kaunietis iš sniego sukūrė netikėtą
pramogą – tik prašo jos negadinti
20:36
(Apie sniego labirintą padarytą 3f)

https://www.lrytas.lt/bustas/pasidarykpats/2021/02/10/news/kaunietis-is-sniegosukure-netiketa-pramoga-tik-praso-josnegadinti-18181780/

2021.02.28. 7 Kauno dienos
11:24
Reportažas / filmuotas 2021.02.16.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20001425
20/tapytojas-pranas-griusys-apieprancuziskaja-muza-pasiulyma-mercedes-irneteisybe-del-ievos-ir-adomo

2021.04.04. Gidą nustebino radinys prie Kauno
14:13
tvirtovės įtvirtinimų – įspūdingos
vietos neapsaugojo net užtvaras

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/
2021/04/04/news/gida-nustebino-radinysprie-kauno-tvirtoves-itvirtinimu-ispudingosvietos-neapsaugojo-net-uztvaras-18882726/

2021-02-10 Kaune kėsintasi apvogti saugomą
11:01
kultūros objektą: vienas iš sulaikytųjų
teistas 9 kartus, kitas – 16

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusika
ltimai-ir-nelaimes/kaune-kesintasi-apvogtisaugoma-kulturos-objekta-vienas-sulaikytujuteistas-16-kartu-kitas-9-1011013

2021-02-11 Tvirtovės užėmimas
10:55

https://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nu
omones/tvirtoves-uzemimas-1011120

2021.02.28 Nuo Rokų keramikos plytų,
11:29
kariuomenės uniformų iki stimpanko
– apie Kauno fortuose prasidedantį
veiksmą

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20001425
19/nuo-roku-keramikos-plytu-kariuomenesuniformu-iki-stimpanko-apie-kauno-fortuoseprasidedanti-veiksma

Šilainių sodų forumas Kaunas pilnas
kultūros

http://pilnas3.kaunas.lt/silainiu-sodai-kvieciai-tarptautini-forumainterviu/?fbclid=IwAR29zmgthI5LCggn3Lk6
BJxLdCIJ8cQw-f9-I-y2t7usX6nNrnD9vmWEp8

2021.03.01.

2021.04.25. Kaune įžūliai nugriautos Pirmąjį
12:00
pasaulinį karą menančios vertybės:
teks atstatyti?

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto
-pulsas/kaune-izuliai-nugriautos-pirmajipasaulini-kara-menancios-vertybes-teksatstatyti-1022487

2021.04.27. Kauno tvirtovės I fortas nušvito
11:40
naujomis spalvomis

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kaunas
-2022/kauno-tvirtoves-i-fortas-nusvitonaujomis-spalvomis-1102-1493484?copied
https://kaunas2022.eu/2021/04/27/kaunotvirtoves-i-fortas-nusvito-naujomisspalvomis/

2021.04.27. Kauno tvirtovės I fortas nušvito roplio https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas
11:44
-ir-pramogos/kauno-tvirtoves-i-fortasodą primenančiais raštais

nusvito-roplio-oda-primenanciais-rastais1022854
2021.04.27. Kauno tvirtovės I forte – draugiška
10:22
meninė instaliacija šikšnosparniams ir
ne tik

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas2022/kauno-tvirtoves-i-forte-draugiskamenine-instaliacija-siksnosparniams-ir-netik.d?id=87041065
https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/kau
no-fortas/

2021.04.27. I forte – Kauno žvėries pėdsakai

https://visit.kaunas.lt/lt/naujienos/i-fortekauno-zveries-pedsakai/

2021.04.27. Naujiena: šviesos instaliacija I forte

http://pilnas3.kaunas.lt/naujiena-sviesosinstaliacija-i-forte/

2021.05.11. Pakaunės fortai jau įdomūs ne tik
05:00
fortifikacijos mėgėjams
/ aut. Vilma Kasperavičienė

https://www.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto
-pulsas/pakaunes-fortai-jau-idomus-ne-tikfortifikacijos-megejams-1024861
https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto
-pulsas/pakaunes-fortai-jau-idomus-ne-tikfortifikacijos-megejams-1024861

2021.05.27. Škoda atradimai

https://www.skoda.lt/news/newsdetail/atradimai

2021.06.18. Kauno fortas tapo „žvėries guoliu“ –
13:57
menas, ar paveldo darkymas?

https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=8737
0993&fbclid=IwAR0ldY9qCe90WI2HnoHm
_mO0Eay1ksjFwomr0Y9W1Y1Q6_WGSB58Kpjx68

/ Nerijus Povilaitis

2021.06.23. Joninės Kauno tvirtovės III forte
14:30 –
2021.06.24.
00:00

https://kultura.kaunas.lt/renginys/jonineskauno-tvirtoves-iii-forte/5036

2021.06.23. Joninės 2021 – nuo Vilniaus iki
18:05
Kauno: kur verta užsukti trumpiausią
metų naktį
/ aut. Emilija Lapė

https://www.lrytas.lt/kultura/menopulsas/2021/06/23/news/jonines-2021-nuovilniaus-iki-kauno-kur-verta-uzsuktitrumpiausia-metu-nakti-19853059/

2021.06.23. Kur Kaune ir netoliese švęsti Jonines / https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/23/laisval
10:50
aut. Skirmantė Javaitytė
aikis/kur-kaune-ir-netoliese-svesti-jonines/

2021.06.24. Šokiai iki paryčių „Parake“: Kauno
12:20
tvirtovėje Joninės atšvęstos
netradiciškai

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/24/miesta
s/sokiai-iki-paryciu-parake-kauno-tvirtovejenetradiciskai-atsvestos-joninesfoto/?fbclid=IwAR13j_BXyVkSg8DhGjunCo
FGgASMFw_EBhdlEqWII5xuizozMCQiiyM
sq-o

2021.06.27. Kaune pristatytas reindžerių
09:33
ištvermingumo reikalaujantis kliūčių
ruožas / aut. Skirmantė Javaitytė

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/27/laisval
aikis/kaune-pristatytas-reindzeriuistvermingumo-reikalaujantis-kliuciu-ruozasfoto/

2021.07.26. ,,Ekskursijų sezono įkarštis: Kauną
20:00
tyrinėja ir vilniečiai‘‘
Aut. V. Milkova

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto
-pulsas/ekskursiju-sezono-ikarstis-kaunatyrineja-ir-vilnieciai-1035889

2021.08.04. ,,Kauno tvirtovė kitaip (ne tik
13:37
fortai!)‘‘

https://www.15min.lt/pasauliskiseneje/naujiena/per-lietuva/kauno-tvirtovekitaip-ne-tik-fortai-6421544222?copied=&fbclid=IwAR26KFvC8ek
zrycXB_lUwiPpFNLoYnO7kHvHUgiCI9Un
yuOxQZz2vH6Yorg

2021.09
mėn.

,,Laisva laisvės tvirtovė‘‘
In: Kaunas pilnas kultūros
(p. 42-47)
Aut. K. Lingienė

https://issuu.com/kaunaspilnaskultros/docs/kp
k_2021_09_lt

2021.09.04. ,,Ant Kultūros mugės prekystalių –
14:42
spektakliai, diskusijos ir pamokos
visiems‘‘

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto
-pulsas/ant-kauno-kulturos-mugesprekystaliu-spektakliai-diskusijos-irpamokos-visiems-programa-1041429

2021.09.10. ,,Nepasėdos. Turizmas ne tik rožinis ir
pūkuotas. Tamsios vietos ir dar
tamsesnės istorijos Lietuvoje. Kaip
keliauti po fortus ir kapines‘‘

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20001725
78/nepasedos-turizmas-ne-tik-rozinis-irpukuotas-tamsios-vietos-ir-dar-tamsesnesistorijos-lietuvoje-kaip-keliauti-po-fortus-irkapines

2021.09.14. ,,Kauno tvirtovės VIII forte vyks net
keturi renginiai‘‘

http://www.ltnews.lt/2021/09/14/kaunotvirtoves-viii-forte-vyks-net-keturi-renginiai/

2021.09.20. Europos paveldo dienos 2021: Forto
aidas
(Kauno rajonas)

https://www.youtube.com/watch?v=jFhWfTP
E8jc

2021.09
mėn.

,,Garliavos apylinkės’’ p. 208;
,,Kaunas - Europos tvirtovė 2022’’ p.
277; ,,Žvėries pėdsakais’’ p. 322-323

Kaunas 2022 programa.

2021.10.04. Kauno tvirtovės III forte - permainos
(Rekreacinė zona ir sveikatingumo
takas Kauno tvirtovės III forte) (?)

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/mie
sto-pulsas/kauno-tvirtoves-iii-fortepermainos-isrinkta-idomiausia-projektineideja-1045830

2021.10.12. Mitinis Kauno žvėris kviečia į
pasimatymą Kauno tvirtovės I forto
kareivinėse

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/me
nas-ir-pramogos/mitinis-kauno-zveriskviecia-i-pasimatyma-kauno-tvirtoves-i-ojoforto-kareivinese-1047001

2021.10.12. Mitinis Kauno žvėris kviečia į
pasimatymą Kauno tvirtovės I forto
kareivinėse

https://kaunaspilnas.lt/mitinis-kauno-zveriskviecia-i-pasimatyma-forte/

2021.10.12. Mitinis Kauno žvėris kviečia į
pasimatymą Kauno tvirtovės I forto
kareivinėse

https://welovelithuania.com/kauno-tvirtovesi-ojo-forto-kareivinese-nusvis-sviesosinstaliacija/

2021.10.14. Pa(si)matymas Kauno žvėries
tvirtovėje

https://kaunolegenda.lt/pasimatymas-kaunozveries-tvirtoveje/

2021.10.15. Pa(si)matymas Kauno žvėries
tvirtovėje

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/10/15/kultura
/kaunieciai-lanke-mistini-zveri-i-fortokareivinese-foto/

2021.10.15. Kauno tvirtovės III forte - permainos
(Rekreacinė zona ir sveikatingumo
takas Kauno tvirtovės III forte)

https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasisturtas/2021/10/15/news/stai-kas-ivyksta-kaibendruomenes-nesipjauna-o-sutariapakaunes-forto-pokyciai-prasides-netrukus21011921

2021.10.26. Kauno Žvėris – mitas, šiuolaikinę
sostinę lydėsiantis kiekvieną 2022-ųjų
dieną ir ateityje

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/15289
37/kauno-zveris-mitas-siuolaikine-sostinelydesiantis-kiekviena-2022-uju-diena-irateityje

2021.10.26. Kauno Žvėris – mitas, šiuolaikinę
sostinę lydėsiantis kiekvieną 2022-ųjų
dieną ir ateityje

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas2022/kauno-zveris-mitas-siuolaikine-sostinelydesiantis-kiekviena-2022-uju-diena-irateityje.d?id=88522509

2021.10.26. Kauno Žvėris – mitas, šiuolaikinę
sostinę lydėsiantis kiekvieną 2022-ųjų
dieną ir ateityje

https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2021/10/2
6/news/kauno-zveris-mitas-siuolaikinesostine-lydesiantis-kiekviena-2022-uju-dienair-ateityje-21199966

2021.10.31. Kauno Šilainiai ir VIII forto
apšaudymo lauke įsikūrusi meninių
renginių erdvė ir daržai

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20001841
32/rajonas-kauno-silainiai-ir-viii-fortoapsaudymo-lauke-isikurusi-meniniu-renginiuerdve-ir-darzai

2021.11.04. Kaunas 2022 programa

https://lietuva.lt/kultura/kulturos-sostinessekme-ir-stiprybe-tvirtejanciosbendruomenes/

2021.12.01. Apie įgyvendintą projektą ,,Karinės
Kauno tvirtovės įtaka Kauno
modernizmui'‘

https://www.kaunotvirtove.lt/straipsniai

2021.12.27

,,Aktyvios bendruomenės - savivaldos
stiprybė" (III forto bendruomenės
veiklos - elektroninė ir spausdinta
versija: Kauno diena 2021-12-27
Nr.297 (22545) p.14-15)

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto
-pulsas/aktyvios-bendruomenes-savivaldosstiprybe-1057132

