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 „ŽALGIRIO“ ARENA
 Karaliaus Mindaugo pr. 50

Didžiausia multifunkcinė arena Baltijos šalyse – 
„Žalgirio“ krepšinio komandos ir daugiatūkstanti-
nės klubo sirgalių jūros namai. Čia gerinami lan-
komumo rekordai, čia iškovojamos svarbiausios 
pergalės, čia – tinkamiausia vieta pamilti krepšinį. 
Tai paliudys tiek iš visos Lietuvos plūstantys spor-
to aistruoliai, tiek pirmąkart rungtynes stebintys 
Kauno svečiai iš užsienio. Taip pat arenoje nuolat 
koncertuoja Lietuvos ir užsienio atlikėjai, vyksta 
daug kitų įvairaus masto renginių.  

KAUNO SPORTO HALĖ 
Perkūno al. 5

Būtent šioje per rekordinį pusmetį iškilusioje ir 
1939 m. Europos krepšinio čempionato proga ati-
darytoje arenoje (dėl laiko stokos atsisakius dau-
geliui žymių architektų, ją suprojektavo inžinierius 
Anatolijus Rozenbliumas) pasiektos svarbiausios 
Pirmosios Respublikos ir sovietų okupacijos metų 
krepšinio pergalės. Čia gimė „Žalgirio“ legenda ir 
užsimezgė žurnalisto, laidos „Krepšinio pasaulyje“ 
kūrėjo Vido Mačiulio kultas. 2022 metais Halė re-
konstruota bei prikelta naujam gyvenimui.  

S. DARIAUS IR S. GIRĖNO 
STADIONAS 
Perkūno al. 5

2022 m. baigta rekonstrukcija, po kurios šimtame-
tis S. Dariaus ir S. Girėno stadionas atitinka aukš-
čiausios 4-os UEFA kategorijos reikalavimus. Po 
naujutėliu stogu sumontuota 15 tūkst. kėdžių, kurių 
dalis skirta didžiausiems sirgaliams. Ir tai tik spor-
to žiūrovams – koncertais čia mėgautis gali ir 30 
tūkst. melomanų. 1938 m. čia vyko pirmoji Tautinė 
olimpiada. Tarp įspūdingesnių renginių – Pasaulio 
lietuvių žaidynės, Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 
šventė, Baltijos jūros šalių sporto žaidynės, Europos 
lengvosios atletikos pirmenybės, popiežiaus Jono 
Pauliaus II sutikimas ir kt.

LIETUVOS SPORTO 
UNIVERSITETAS
Sporto g. 6

Net nesiimsime skaičiuoti, kiek Lietuvos čempionų 
ir jų trenerių baigę šią istorinę aukštąją mokyklą, 
veikiančią 1934 m. Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 
suprojektuotuose Kūno kultūros rūmuose. Institu-
tas, akademija, universitetas – pavadinimai keičia-
si, bet absolventų pasiekimams tai neturi jokios 
įtakos. Beje, LSU priklauso ir Žaliakalnyje, prie ledo 
arenos, esantis lengvosios atletikos maniežas. 

ĄŽUOLYNAS
Stadionas, Kauno sporto halė, dviračių takai ir 
daug kitų galimybių sportuoti bei palaikyti spor-
tininkus yra viename seniausių Europos ąžuolynų. 
Čia slepiasi ir dar vienas įdomus akcentas. 1938 m., 
artėjant pirmajai Tautinei olimpiadai, čia atideng-
ta sėdinčio žmogaus skulptūra, turėjusi reklamuoti 
atletišką kūną ir sveiką gyvenseną. Jos autorius – 
Napoleonas Petrulis, o pozavo skulptūrai (ją rasite 
prie Vydūno alėjos) krepšininkas Petras Jankus. 
Jam, beje, patikėta ir nešti olimpinę ugnį žaidynių 
atidaryme.

 VYTAUTO PARKAS
Sporto Lietuvoje pradžia laikoma 1919 m. liepos 
13 d. – tądien Petrovka vadintame Vytauto parke 
įvyko pirmoji sporto – tiksliau, lengvosios atle-
tikos – šventė. 2015 m. jos vietą Lietuvos sporto 
muziejaus direktoriaus Prano Majausko iniciatyva 
pažymėjo paminklinis akmuo. Šiame parke vyko 
ir pirmosios krepšinio – beje, moterų – treniruotės 
bei rungtynės nepriklausomoje Lietuvoje. Futbolo – 
taip pat!

 ŽALGIRIO ARENOS BASEINAS
Karaliaus Mindaugo pr. 50

Vienu pagrindinių Kauno simbolių tapusi „Žalgirio“ 
arena turi mažąjį ir labai gaivų brolį – olimpinio dy-
džio baseiną su SPA zona ir sporto klubui skirta erdve. 
Nemuno saloje esantis daugiafunkcis vandens sporto 
centras beveik nepastebimas – vasarą ant stogo sužalia-
vus vejai tarsi susilieja su aplinka. Centras nuo 2022 m. 
rugsėjo atviras profesionaliems plaukikams, mėgėjams, 
vaikams, šeimoms.

KAUNO TENISO KLUBAS
 Sporto g. 3

Dar 1924 m. įkurtas, 1989 m. atgaivintas klubas – viena 
seniausių sporto organizacijų Lietuvoje. Beje, tenisą į 
mūsų kraštus apie 1900 m. atvežė grafai Tiškevičiai. As-
travo dvare (tame pačiame, iš kurio į Kauną atkeliavo 
Karo muziejaus liūtai!) įrengta pirmoji aikštelė. O visi 
kauniečiai žino, kad smagiausia lošti Ąžuolyne.

NACIONALINĖ FUTBOLO 
AKADEMIJA
Aukštaičių g. 51

Į čia krypsta akys, kai imama kalbėti apie Lietuvos fut-
bolo ateitį. Čia ne tik ugdomi talentai, bet ir treniruojasi 
Kauno miesto profesionalų ir mėgėjų komandos. Čia 
vyksta ir A lygos rungtynės, tad stadiono prožektoriai 
retai išjungiami. 2009 m. vykdytą renovaciją vainikavo 
skulptūros „Lietuvos futbolininkas“ atidengimas. Na, o 
stadiono pašonėje, Petro Vileišio aikštėje, esanti Vytauto 
Naručio skulptūrinė kompozicija „Šventė“ žymi, kad šio-
je vietoje 1924 m. surengta pirmoji lietuvių dainų šventė. 

KAUNO LEDO ARENA „BALTŲ 
AINIAI“
Aušros g. 42C

Žaliakalnyje treniruojasi dešimtys vaikų, norinčių būti 
čiuožėjais arba ledo ritulininkais. Kerlingas irgi žaidžia-
mas. Kol iškils naujoji arena kitoje Kauno vietoje, čia – ir 
komandos „Kaunas Hockey“ namai. Savaitgaliais vyksta 
atviri čiuožimo seansai.

KAUNO KREPŠINIO MOKYKLA 
„ŽALGIRIS“
Pašilės g. 41

2018 m. rudenį dvi seniausios ir tituluočiausios krepšinio 
mokyklos Kaune: „Sabonio krepšinio centras“ ir „Aisčiai“ 
susijungusios tapo Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris“. 
Atsiradus šiai mokyklai, kelias į stipriausią ir geriausią 
Lietuvos krepšinio klubą – Kauno „Žalgirį“ – jauniesiems 
talentams tapo dar tiesesnis.

„GIRSTUČIO“ BASEINAS
Kovo 11-osios g. 26

Puiki vieta mokytis plaukti, nesvarbu, kiek jums metų. 
Be to, čia galima pasiturkšti ir tuomet, kai už lango 
spaudžia šaltukas ar pliaupia lietus. Žodžiu, visų Kauno 
undinių ir undinų pasirinkimas Nr. 1.

ROTUŠĖS AIKŠTĖ
Šioje aikštėje, kurioje kadaise knibždėjo turgus, sutin-
kame visus Europos ir pasaulio čempionus, prizininkus 
ir kitaip nusipelniusius sportininkus. Ir ne tik! Rotušės 
aikštėje Kaunas pasitiko žinią apie Europos kultūros 
sostinę, čia – Kauno maratono startas ir finišas, čia 
sutinkame Naujus metus ir atlydime Tris Karalius. Čia 
miesto širdis.

LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS
Muziejaus g. 7

Medaliai, taurės, diplomai, bateliai, ietys, dviračiai, ka-
muoliai – tūkstančiai geriausių Lietuvos sportininkų 
iškovotų trofėjų bei asmeninių daiktų sudaro nedidelio 
muziejaus, kurį įkūrė ir kuriam iki šiol vadovauja buvęs 
sportininkas Pranas Majauskas, fondus ir ekspoziciją. 
Beje, būtent čia Valdas Adamkus paskelbė, kad sieks Lie-
tuvos Prezidento posto.

LABAS! 
SVEIKI ATVYKĘ Į LIETUVOS SPORTO SOSTINĘ. 
KAUNAS – „ŽALGIRIO“ IR DAUGELIO LEGENDINIŲ 
KREPŠININKŲ GIMTASIS MIESTAS, SAVO GYVENTOJŲ 
ATSIDAVIMU ŠIAI SPORTO ŠAKAI STULBINANTIS NE 
TIK EUROPĄ, BET IR VISĄ PASAULĮ. BE ABEJO, VIEN 
KREPŠINIO, NORS JIS – ANTROJI ŠALIES IR PIRMOJI 
MIESTO RELIGIJA, NEPAKAKTŲ NORINT VADINTIS 
SPORTO SOSTINE. KELIOLIKOS ENCIKLOPEDIJOS 
TOMŲ REIKĖTŲ VISIEMS KAUNO OLIMPIEČIAMS, 
ČEMPIONAMS, PRIZININKAMS IR PRADININKAMS 
PRISTATYTI, TAD ŠIS TURISTINIS MARŠRUTAS – TIK 
KELIO PRADŽIA. KELIO Į PERGALES – MES JUK 
TIKRAI LAIMĖSIM, JEI TIK EISIM VISI KARTU.

IŠLEISTA: 2019, ATNAUJINTA: 2023
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PAMINKLINIS AKMUO 
OLIMPIEČIAMS
A. Juozapavičiaus pr. (prie 87-ojo namo)

1924 m. iš Lietuvai debiutinių Paryžiaus olimpinių žaidy-
nių grįžę sportininkai Šančiuose pasodino ąžuoliuką. Po 
84 metų šioje vietoje įamžintas medalių neparvežusių, bet 
kelius ateities kartoms atvėrusių atletų atminimas. Pa-
minklinio akmens autorius – Arvydas Rymeikis.

KAUNO „ŽALGIRIO“ 
JACHTKLUBAS
R. Kalantos g. 124

Ar žinote, kad pirmasis Kauno jachtklubas veikė pačiame 
miesto centre, Nemuno saloje? Juk tarpukariu čia buvo 
žiemos uostas. Užtvenkus Nemuną ir atsiradus Kauno ma-
rioms, burės susispietė jose ir tapo neatskiriama Kauno 
peizažo dalimi.

KAUNO SPORTO MOKYKLA 
„GAJA“
Partizanų g. 180

Didžiausioje Kauno sporto mokykloje kultivuojama net 
15 sporto šakų: badmintonas, boksas, dviračiai, dziudo, 
fechtavimas, imtynės, orientavimasis, stalo tenisas, šau-
dymas… Mokyklos istoriją galima skaičiuoti ir nuo 1951 m., 
kai buvo įkurta Kompleksinė vaikų ir jaunių sporto moky-
kla, ir nuo 1963 m., kai Kaune, prie Kūno kultūros instituto, 
įkurta Aukštojo sportinio meistriškumo mokykla.

KAUNO PLAUKIMO MOKYKLA
Baltų pr. 8 

Būtent čia, Šilainių baseine, karjerą pradėjo olimpinė 
čempionė Rūta Meilutytė – jis įamžintas ir dokumenti-
niame filme „Rūta“ (2018). Tūkstančiai mažųjų kauniečių 
šiuose takeliuose išmoko nebijoti vandens. Baseine taip 
pat galima žaisti vandensvydį, čia nuolat vyksta įvairios 
varžybos.

LAMPĖDŽIŲ IRKLAVIMO BAZĖ
Lampėdžio ežere vėjas vis palankesnis irkluotojams – jau 
netrukus čia bus įrengta moderni šio sporto bazė. Palin-
kėkite Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ auklėtiniams 
sėkmės! Atmosfera čia visuomet buvo sportiška: šilelyje 
prie ežero veikia UNO nuotykių parkas, o kitame krante 
būriuojasi vandenlenčių entuziastai.

S. DARIAUS IR S. GIRĖNO 
AERODROMAS
Veiverių g. 132

Vienas seniausių Europoje, 2015 m. šimtmetį atšventęs 
aerodromas savo vardą gavo jau po tragiško „Lituanicos“ 
skrydžio – būtent čia turėjo leistis S. Darius ir S. Girėnas. 
Pastaruoju metu aerodrome vis dažnėja aviacijos šventės, 
sutraukiančios tūkstančius gerbėjų, o nuolat modernėjan-
ti infrastruktūra vilioja ir aviaturistus iš užsienio. 

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS
Veiverių g. 132

Beveik 20 tūkst. eksponatų, padedančių įvertinti turtingą 
mūsų šalies aviacijos – ir karinės, ir civilinės, ir, žinoma, spor-
tinės – istoriją, yra sukaupti seniausiame Lietuvos aerodrome 
įsikūrusiame muziejuje. Abejingų nepaliks nei boružę prime-
nantis sklandytuvas, nei lauke išrikiuoti plieniniai paukščiai. 

J. DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA
V. Čepinskio g. 7

Dar visai jaunas Jurgis Dobkevičius tapo leitenantu ir ėmėsi 
vadovauti Oro eskadrilei. Jis pirmasis atliko „mirties kilpą“ ir 
sukonstravo tris lėktuvus. Deja, trečiasis buvo pražūtingas – 
išbandydamas jį žuvo Aleksoto aerodrome. Šio lakūno vardu 
pavadinta progimnazija Aleksote, esanti prie pat žūties vietos. 
Joje veikia memorialinis muziejus, lauke galite pamatyti at-
minimo akmenį.

MARVELĖS ŽIRGYNAS
Marvelės g. 199

Seniausias ir šiuo metu vienintelis Kaune žirgynas, esantis 
vaizdingoje vietoje netoli Nemuno, 2018 m. imtas tvarkyti iš 
pagrindų. Planuojama, kad jau po kelerių metų čia galės vykti 
tarptautinės žirgų sporto varžybos.

NEMUNO ŽIEDAS 
Kačerginė, Kauno r.

Dūmai, tepalas ir cypiančios padangos! Vienintelė žiedinė 
lenktynių trasa Lietuvoje, kurios ilgis – 3350 m, atidaryta 1960 
m. – tuomet čia surengtos SSRS automobilių ralio čempiona-
to etapo varžybos. Daugelis motosporto entuziastų ir profesi-
onalų „užsikabino“ būtent čia, Kačerginėje.

KAUNO ORO UOSTAS 
Karmėlava, Kauno r.

Vieną 1999 m. balandžio dieną visas Kaunas ir dalis Lietuvos 
sutilpo į nedidelį Karmėlavos miestelį – visi norėjo savo aki-
mis pamatyti „Eurolygą“ nugalėjusius „Žalgirio“ krepšininkus. 
Šiame oro uoste 2003 m. sutikta ir auksą iš Europos čempio-
nato parskraidinusi vyrų krepšinio rinktinė.

SANTAKOS PARKAS
Kauno gimimo vietoje, kur suteka Nemunas ir Neris, bet 
kuriuo metų laiku sutiksite bėgiojančių ar besimankšti-
nančių žmonių. Čia pat ir ekstremalaus sporto mėgėjams 
skirta rampa, Lietuvos sporto muziejus bei būsimųjų 
Krepšinio namų vieta. Sportinę aurą Santakos parke pa-
pildo ir meninis inkliuzas. Tai – konkurso „Kauno akcen-
tai“ laureato Tado Vosyliaus skulptūra „Gyra“. Kiek dides-
nis nei pusmetrio svarmuo sveria toną.

KREPŠINIO NAMAI 
Santakos g. 11

Kauno Santakos parke tarp žalumos jaukiai įsitaisęs šiuo-
laikiškų formų statinys – architekto Gintauto Natkevi-
čiaus kūrinys. Pastatas kurtas jo didenybei krepšiniui, ir 
pagaliau galime pakviesti visus į ekspoziciją, skirtą šios 
sporto šakos Lietuvoje šimtmečiui. Tik spėkite dairytis – 
jūsų džiaugsmui čia garsiausi Lietuvos laimėjimai, fanų 
atributai, krepšinio kamuolių kolekcija. Prie įėjimo su 
smalsuoliais sveikinasi pats Jamesas Naismithas, rankose 
laikantis minėtas taisykles. Jo skulptūros autorius – Lukas 
Šiupšinskas. 

A. MARTINAIČIO DAILĖS 
MOKYKLA
Šv. Gertrūdos g. 33 

XVIII a. menantis simpatiškas senamiesčio pastatas per 
kelis šimtus metų matė visko, o 1927 m. kovą – ir Lietuvos 
stalo teniso istorijos pradžią. Pirmąsias varžybas čia orga-
nizavo žydų sporto sąjunga „Makabi“ – tai žymi memoria-
linė lenta ant dailės mokyklos fasado.

SKULPTŪRINĖ KOMPOZICIJA 
„LENKTYNĖS“
Kauno pilies žiedas

Skulptorius Tadas Vosylius, siūlydamas šią ratu lekiančių 
raitelių idėją konkursui „Kauno akcentai“, rašė, kad Kauno 
pilies žiedas neretai primena lenktynių trasą. Ir tikrai! 

KAUNO „MAKABI“ STADIONAS 
(NEIŠLIKĘS)
Jonavos g.

Dabartinė Jonavos gatvė buvo žydų gyvenama teritorija: 
kadangi iki 1858 m. žydams neleista statytis namų Kau-
no centre, jie kūrėsi Vilijampolėje ir kitoje Neries pusėje, 
dabartinėje Jonavos gatvėje. Čia buvo pastatyta iki šių 
dienų neišlikusi sinagoga, veikė Lietuvos rabinų sąjunga, o 
1920 m. įkurta sporto ir gimnastikos sąjunga „Makabi“, ku-
riai ir priklausė stadionas. Jame tilpo 2500 žiūrovų. Sovie-
tų okupacijos metais stadionas pervadintas „Limos“ vardu 
pagal greta veikusį fabriką. 

SKULPTŪRA „LIETUVOS“ 
FUTBOLININKAS
 AUŠROS G. 42C

2009 m. vykdytą futbolo maniežo Žaliakalnyje renovaciją 
vainikavo skulptūros „Lietuvos futbolininkas“ atidengi-
mas. Skulptūrą inspiravo 1934 m. spaudoje rastas jauno 
atleto atvaizdas, o kūrinio autorius – Džiugas Jurkūnas.

PIRMŲJŲ FUTBOLO RUNGTYNIŲ 
VIETA 
Nemuno krantinė ties Kauno valstybiniu muzikiniu teatru

Nors pirmosios futbolo rungtynės nepriklausomoje Lie-
tuvoje datuojamos 1919 m. ir vyko dabartiniame Vytauto 
parke, norint iš tiesų pažinti šios sporto šakos šaknis, rei-
kia grįžti į carinius laikus.
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RŪTOS MEILUTYTĖS LIEPA
Laisvės al.

Praėjus vos dviem savaitėms po to, kai 15-metė Rūta Meiluty-
tė 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą, jos 
garbei kauniečiai Laisvės alėjoje, priešais paminklą Vytautui 
Didžiajam, pasodino liepaitę. Ieškodami jos dirstelėkite že-
myn – medelis pažymėtas specialia lentele. 

S. DAUKANTO TILTAS 

Monumentalus Kauno centrą ir Nemuno salą jungian-
tis pėsčiųjų tiltas nutiestas 1988 m., Lietuvai dar neatkūrus 
Nepriklausomybės – nuo pat pradžių tiltą puošia mūsų 
valstybingumo simboliai. 1996 m. liepos 4 d. lakūnas Jurgis 
Kairys pirmą kartą pasaulyje legaliai praskrido po šiuo tiltu, 
o 2000 m. savo skrydį pakartojo apvertęs lėktuvą. Iškart po 
pastarojo žygdarbio ant tilto (tuo metu Kaune net sklandė 
legenda, kad tai – J. Kairio tiltas!) lakūnas susitiko su „Formu-
lės-1“ pilotu Mika Häkkinenu. 

V. ADAMKAUS BIBLIOTEKA-
MUZIEJUS
S. Daukanto g. 25

Būsimasis Lietuvos Prezidentas tarpukariu gyveno Žaliakal-
nyje ir, dar būdamas visai vaikas, Kauno sporto halėje susi-
žavėjęs stebėdavo krepšinio varžybas, į kurias prasmukdavo 
ir be bilieto. Karo metais atsidūręs Vokietijoje jis iškovojo ne 
vieną medalį Pavergtųjų tautų žaidynėse. Su Valdo Adamkaus 
biografija plačiau susipažinsite vienoje iš nedaugelio Europoje 
Prezidentinių bibliotekų. 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
K. Donelaičio g. 52

Šiame universitete, be daugybės kitų įdomių studijų progra-
mų, nuo 2017 m. galima gilintis į Sporto verslo vadybą (Sports 
Business MBA by EB Institute). Tai vienintelė Europoje tarp-
tautinė studijų programa, vykdoma kartu su „Eurolyga“, – 
organizacija iš visų žemyno universitetų pasirinko aukštąją 
mokyklą Kaune. 

ATMINIMO AKMUO ISAKUI 
ANOLIKUI
Laisvės al. 3

Atminimo akmenų (vok. stolpersteine) idėjos autorius – vo-
kietis menininkas Gunteris Demnigas, visoje Europoje jau 
paklojęs per 50 tūkst. Holokausto aukoms atminti skirtų 
simbolių. Vienas iš kelių tokių akmenų Kaune žymi velodro-
mo, kuriame treniravosi pirmasis Lietuvos olimpietis Isakas 
Anolikas, vietą.

RIO ARENA
Kaunakiemio g. 5

Žinome vietą Kaune, kur visada vasara ir visada baltas smėlis! 
Betrūksta tik jūros, sakote? O kam ji? Arenoje karaliauja pa-
plūdimio tinklinis, tenisas ir badmintonas.

A. ŠOCIKO GATVĖ
2014 m. Kauno miesto taryba nusprendė, kad metas mieste 
įamžinti šauniojo boksininko, trenerio, Europos čempio-
no Algirdo Šociko atminimą. Kadangi atletas – šančiškis, jo 
vardas suteiktas daliai šiame rajone besidriekiančios Siūlų 
gatvės. Visai netoli sportininkas ir gyveno.
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 „BARAS 11“
 Karaliaus Mindaugo pr. 50

Mini muziejumi galintis pasigirti baras, veikiantis 
„Žalgirio“ arenoje, yra krepšinio ambasada – čia 
gerbėjai renkasi stebėti transliuojamų koman-
dos rungtynių išvykoje. Čia vyksta ir aistringiausi 
namų rungtynių aptarimai.

 „SALA“ 
Karaliaus Mindaugo pr. 50

„Žalgirio“ arenoje veikiantis restoranas siūlo vaiz-
dingiausius dienos pietus mieste. Jei užsukote į 
arenos kasą įsigyti rungtynių bilieto, nepraleiskite 
progos tuo įsitikinti savo akimis. 

GREITO MAISTO 
RESTORANAS „MCDONALD’S“
Karaliaus Mindaugo pr. 18, Savanorių pr. 321

Žalgiriečiai patvirtins, kad kartais tikrai galima. 
Ypač jei pasistiprinę prieš rungtynes jų metu kel-
site daug bangų.

PRATĘSIMAS
Santakos g. 11

Krepšinio namuose įsikūręs Bocmanas pasiūlys jums įvai-
riausią meniu, tinkantį tiek dienos pietums, tiek pačiam 
geriausiam pratęsimui, su krepšinio varžybų transliacijo-
mis ar įvairiausiais protmūšiais. 

„JĖGAINĖ“
 Sporto g. 3

Po kroso, teniso partijos, sporto klubo sesijos ar gro-
žio procedūrų čia pat veikiančiame SPA kūnas pra-
šyte prašo sveiko, judančiam kūnui subalansuoto 
maisto. Būtent tokį siūlo „Jėgainė“.

„REPUBLIC“
Laisvės al. 57
Vilniaus g. 10

Krepšinio, futbolo, ledo ritulio kovos, „Formulė-1“ ir 
daug kitų sporto šakų šiuose baruose – kasdienybė. 
Jei tik jūsų norimas rungtynes rodo per kurį nors 
kanalą ir tuo metu nevyksta nieko svarbesnio, drą-
siai prašykite barmeno, kad įjungtų. 

„TWO SENSES“
K. Donelaičio g. 27

Sporto komandų pamėgto viešbučio Radisson Hotel 
Kaunas  restorane “Two senses” žaidžia modernūs 
lietuviški skoniai, sezonai, kokteiliai bei visos svar-
biausios sporto komandos. “Two senses” - moder-
nus sporto baras. 

 „CASA DELLA PASTA“
 Laisvės al. 29 

Tarp „Žalgirio“ krepšininkų – nemažai itališko maisto ger-
bėjų. Tad nenustebkite, jei per pietus išvysite pažįstamą 
aukštaūgį.

„DIA“
 Maironio g. 9

„Žalgirio“ atletai giria ne tik šio restorano virtuvę, bet ir 
nepriekaištingą aptarnavimą.

„2  OBUOLIO“
Palangos g. 9 

Prieš, per ir po rungtynių – „Žalgirio“ sirgalių čia sutiksite 
visada. Taip pat ir futbolo mėgėjų. Beje, tai vienintelis baras 
lietuvoje, dedikuotas gėrimams iš obuolių. Vieni privalumai!

„MOMO GRILL“
Karaliaus Mindaugo pr. 18A 

Pakeliui į areną, be to, puikiai tinka atšvęsti saldžią, saldžią 
pergalę. „Žalgirio“ trenerių štabas neleis sumeluoti.

„ARENA BILLIARDS“
Savanorių pr. 363

2018 m. rudenį duris atvėręs biliardo klubas pakėlė šio 
sporto kokybės kartelę ne tik Lietuvoje, bet ir visame regio-
ne. Du aukštai, galybė stalų ir tirpste tirpstantis laikas. Yra 
ir smiginis, ir picų, ir gėrimų, o jei užsižaidėte iki krepšinio 
ar futbolo rungtynių pradžios, nieko tokio – čia jas tikrai 
transliuoja.

BILIARDO KLUBAS „ENTRY“
Kęstučio g. 71 

Šį biliardo klubą dar 2003 m. įsteigė du Lietuvos čempionai, 
o kiek čempionų jame išugdyta, būtinai paklauskite užsukę 
sužaisti partijos. O ir be biliardo čia yra ką veikti, pavyzdžiui, 
įnirtingai sirgti už mėgstamą komandą stebint rungtynes.

„REBELS“
Laisvės al. 21 

Ne tik krepšinio, bet ir futbolo, ledo ritulio ir kitų sporto 
šakų aistruoliai į airiško stiliaus vietelę renkasi stebėti rung-
tynių, o kai jos baigiasi, sportines aistras keičia muzikinės.
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S KREPŠINIS
Kartais atrodo, kad krepšinį ant septynių 
Kauną juosiančių piliakalnių žaidė jau se-
novės baltai! Tiesa tokia, kad dar tik švęsi-
me lietuviškąjį, kartu ir kaunietiškąjį šio 
sporto šakos gimtadienį. Krepšinio svarba 
miestui akivaizdi kiekviename žingsnyje, 
o istoriniai faktai irgi įspūdingi. Pavyz-
džiui, 1988 m. Seulo olimpinėse žaidynėse 
auksą iškovojusios SSRS rinktinės keturi 
nariai lietuviai — visi iš Kauno. O miesto 
garbės piliečiais pripažinti Arvydas Sabo-
nis (1997), Vladas Garastas (2002) ir Šarū-
nas Jasikevičius (2018).

FUTBOLAS
Pirmieji futbolo mačai Kaune buvo sužaisti 
likus keleriems metams iki carinės val-
džios pabaigos. Pirmąsias tarpmiestines 
futbolo rungtynes tarp Kauno ir Vilniaus 
rezultatu 10:5 laimėjo vilniečiai. Jau 1922 m. 
pirmajame Lietuvos futbolo čempionate 
dalyvavo 10 Kauno komandų! Beje, Lietuvo-
je, taigi ir Kaune, bus surengtas 2020 metų 
pasaulio salės futbolo (futsal) čempionatas. 

LEDO RITULYS
Ledo ritulys Lietuvoje pradėtas žaisti 
1922 m, kai Stepono Dariaus iniciatyva su-
organizuota pirmoji Lietuvoje ledo ritulio 
komanda ir sužaistos pirmosios rungty-
nės. Pirmasis Lietuvoje ledo ritulio čempio-
natas vyko 1926 m., Nacionalinė ledo ritulio 
lyga vyksta ir šiais laikais, o mūsų miestui 
joje atstovauja „Kaunas Hockey“. Vyrų rink-
tinė tuo tarpu nepaliko abejingų „Žalgirio“ 
arenoje vykusiame 2018 m. pasaulio čem-
pionate, kur savo divizione iškovojo auksą!

REGBIS
Lietuvoje regbis pradėtas žaisti 1961 m. 
Pirmąsias rungtynes žaidė Vilniaus USK 
„Mokslo“ ir Kauno KKI „Atleto“ komandos. 
Laimėjo kauniečiai! Kelis pastaruosius 
metus sergame už Kauno regbio klubą 
„Žalgiris“.

RANKINIS
Išimtis iš kaunietiškos taisyklės – lietuviš-
kosios rankinio tradicijos 1927 m. užgimė… 
Klaipėdoje. Na, bet būtent Kauno „Žalgirio“ 
moterų komanda įrašyta į istoriją kaip 
keturiskart SSRS čempionė ir dukart Eu-
ropos taurės laimėtoja, o šiuolaikinę rašo 
Kauno „Granitas-Karys“.

BOKSAS
Steponas Darius buvo ir bokso pradininkas Lie-
tuvoje, tarpukariu suorganizavęs pirmąjį čem-
pionatą. Lietuvos boksininkai 10 kartų laimėjo 
Europos čempionato aukso medalius, penkis 
kartus lipo ant Olimpinių žaidynių garbės pje-
destalo. Sovietų okupacijos metais vienas svar-
biausių Lietuvos sporto, kaip nepriklausomybės 
simbolio, įvykių buvo kovos tarp Algirdo Šociko 
ir ruso Nikolajaus Koroliovo.

LENGVOJI ATLETIKA
Pirmieji šalies lengvaatlečiai pasirodė 1928 m. 
vasaros olimpinėse žaidynėse Amsterdame. Tu-
rime daug lengvaatlečių olimpinių ir pasaulio 
čempionų, kurių „šviežiausias“ — kauniškis dis-
ko metikas Andrius Gudžius. 

Birutė Kalėdienė (g. 1934) — ieties metikė, pir-
moji iš Lietuvos lengvaatlečių pasiekusi pasau-
lio rekordą. Tai buvo 1958 m., kai ji ietį nusviedė 
57 m 49 cm. Nuo 1966 m. ji dirbo trenere Kaune, 
tapo Kauno lengvosios atletikos senjorų klubo 
prezidente, Kauno „Ąžuolyno“ sporto klubo val-
dybos nare. 2008 m. vykusiose pirmosiose Eu-
ropos leng vosios atletikos veteranų žaidynėse, 
pasiekė 75 metų amžiaus moterų ieties metimo 
pasaulio rekordą!

IMTYNĖS
Imtynės – viena seniausių sporto šakų pasaulyje, 
o lietuviai turi ir savitą jų formą – ristynes. Pir-
muoju Lietuvos imtynių istorijoje olimpinių žai-
dynių prizininku tapo kaunietis Mindaugas Miz-
gaitis (g. 1979), sidabro medalį iškovojęs 2008 m. 
Pekine. Vieną geriausių Lietuvos graikų-romėnų 
imtynininkų, keliskart mūsų šalies čempioną, 
treniravo jo tėvas Valentinas Mizgaitis.

DVIRAČIŲ SPORTAS
Pirmosios pasaulyje dviračių lenktynės įvyko 
1868 m., o į Lietuvą šis sportas atmynė dar iki 
Pirmojo pasaulinio karo. Visgi pirmosios ofici-
alios lenktynės nepriklausomoje Lietuvoje įvy-
ko 1922 m., o šios sporto šakos, kaip ir daugelio 
kitų, pradininku mūsų krašte laikomas Kęstutis 
Bulota (1896–1941). Pirmasis Lietuvos atstovas 
žiemos olimpiadoje (1928 m.) žuvo Antrojo pa-
saulinio karo metu, kaip ir pirmasis vasaros 
olimpinių žaidynių dalyvis iš Lietuvos – dvirati-
ninkas Isakas Anolikas.

ŠACHMATAI
Matyt, jau Lietuvos didieji kunigaikščiai stra-
tegavo mūšius parimę virš šachmatų lentos. 
Šio žaidimo figūrų rasta kasinėjant piliakanius 
Kaune ir kitose Lietuvos vietose! Kauno šachma-
tininkų iniciatyva 1921 m. rugpjūčio 3 d. įsteigta 
Kauno šachmatininkų draugija, o 1922 m. pir-
muoju Lietuvos čempionu tapo aviatorius Anta-
nas Gustaitis (1898–1941). 

AVIACIJOS SPORTAS
Krašto apsaugos sistemos dalis, gyvenimo būdas 
ar sportas? Aviacija – itin plati tema, kurios lie-
tuviškosios istorijos čia trumpai nepajėgtume 
pristatyti. Visgi neabejojame, kad visi lietuviai 
žino savo herojus – Atlantą perskridusius Steponą 
Darių ir Stasį Girėną, lėktuvus romantišku pava-
dinimu „Antanas nori būti ore“ konstravusį An-
taną Gustaitį, šio bendramintį Jurgį Dobkevičių 
(1900–1926) ar akrobatiniais įgūdžiais visą pasaulį 
stulbinantį Jurgį Kairį (g. 1952).

AUTOMOBILIŲ 
IR MOTOCIKLŲ 
SPORTAS

Lenktyniavimas automobiliais prasidėjo iškart po 
to, kai buvo sukurti automobiliai, taigi dar XIX a. 
Šio sporto pradžia Lietuvoje laikome 1931 m. lie-
pos 24 d., kai startavo respublikinis ralis „Aplink 
Lietuvą“. Šiose automobilių lenktynėse startavo 
daug žinomų Lietuvai žmonių. Varžybas globojo 
bei prizą nugalėtojui įsteigė Lietuvos Respublikos 
prezidentas Antanas Smetona. Vėliau sporto entu-
ziastų „degimą“ palaikė Nemuno lenktynių žiedas 
Kačerginėje, o atkūrus Nepriklausomybę Kaune 
įkurta Lietuvos automobilių sporto federacija. Apie 
motociklų sportą Lietuvoje galima pasakoti labai 
ilgai, bet čia pasidžiaukime, kad 2019 m. ir 2020 m. 
Dakaro ralyje startavo daugkartinis Lietuvos čem-
pionas kaunietis Arūnas Gelažninkas.

KRIKETAS
Kauno technologijos universitete, kuriame mo-
kosi keli šimtai studentų iš Pietryčių Azijos, kri-
keto komanda įkurta 2013 m. Norite išbandyti šį 
sportą? Susisiekite su kriketo ambasadoriais!

AMERIKIETIŠKASIS 
FUTBOLAS

Pirmosios oficialios šios JAV beprotiškai popu-
liarios sporto šakos rungtynės Kaune įvyko tik 
2017 m.! Kauno entuziastų komanda „Dukes“ tre-
niruojasi ir Santakos parke, ir Šilainiuose – ir vis 
dar laukia naujų narių. Komandos treneris – iš Ka-
lifornijos namo grįžęs lietuvis Audrius Avižienis, 
VDU rektoriaus prof. Algirdo Antano Avižienio ir 
mokslininkės, kalbininkės Jūratės Izokaitis sūnus.

BEISBOLAS
1920 m. iš JAV į Lietuvą grįžęs Steponas Darius 
populiarino įvairias sporto šakas, taip pat ir beis-
bolą. 1922 m. pirmosiose Lietuvos pirmenybėse 
dalyvavo dvi Kauno komandos: LFLS ir „Aviacija“. 
Istorija lėmė, kad antrasis Lietuvos beisbolo čem-
pionatas įvyko tik 1987 metais. 1993 m. oficialiai 
įsteigtas futbolo ir beisbolo klubas „Kaunas“, ku-
rio priešistorė siekė 1960 m., vėliau jo istoriją tęsė 
beisbolo klubas „Lituanica“. Šio tradicijos dar gy-
vos, o prisijungti prie entuziastų galite internete 
susiradę puslapį „Beisbolas Kaune“.

STALO TENISAS
Daugiau nei šimtą metų pasaulyje skaičiuojan-
čio stalo teniso pradininkai Lietuvoje – „Makabi“ 
sporto klubas. Žemėlapyje rasite vietą, kurioje 
įvyko pirmosios stalo teniso pirmenybės. Tarpu-
kariu įsteigtos Lietuvos stalo teniso asociacijos 
veikla nutrūko ir buvo atkurta tik 1992 m. Kur 
pažaisti stalo tenisą savarankiškai, klausiate? Ogi 
„Undinėje“, baseino dugne.

BADMINTONAS
Kiek vėliau nei daugelis kitų sporto šakų į Lietu-
vą badmintonas atkeliavo per Maskvą. Čia vyku-
siame festivalyje 1957 m. šią sporto šaką pristatė 
kinai. 1989 m. Europos jaunimo čempionate Man-
česteryje (Anglija) kaunietė Aušrinė Gabrėnaitė 
iškovojo bronzą, o 1999–2002 m. kaunietis Aiva-
ras Kvedarauskas pateko į stipriausių pasaulio 
badmintonininkų šimtuką. Geriausias šių dienų 
badmintonininkas Kęstutis Navickas (g. 1984) ats-
tovavo Lietuvai Pekino žaidynėse, o vėliau ėmėsi 
šios sporto šakos edukacijos.

PLAUKIMAS
Kiekvienas lietuvis, net pažadintas iš gilaus mie-
go, išvardintų olimpinės čempionės Rūtos Meilu-
tytės (g. 1997) pasiekimus. Jos 2012 m. Londone iš-
kovotas medalis daugelį paskatino iš naujo atrasti 
plaukimą, vieną sveikiausių sporto šakų. O mes 
kviečiame paploti ir Birutei Užkuraitytei-Stat-
kevičienei (g. 1953), pirmajai Lietuvos plaukikei 
olimpinių žaidynių dalyvei (1972 m. Miunchene), 
sporto veteranei ir akademikei, nešusiai olimpinį 
deglą 2012 m. Londone.

MOTORLAIVIŲ 
FORMULĖS

Galingosios vandens formulės, skriejančios dau-
giau nei 170 km/h greičiu, dar tik skinasi kelią į 
populiariausių sporto šakų Lietuvoje sąrašą, bet 
Kaunas jau turi Europos čempioną. Tai – Edga-
ras Riabko, šį titulą užsitarnavęs 2018 m. Geriausi 
pasaulio sportininkai savo jėgas jau keletą metų 
išbando ir Kauno mariose vykstančiuose čempi-
onato etapuose.

IRKLAVIMAS
Dar 1885 m. įkurtas pirmasis irklavimo sporto 
klubas „Neptūnas“ Klaipėdoje, kuri tuo metu pri-
klausė Prūsijai. Kaune, Nemune, 1913 m. atidaryta 
valčių prieplauka, kuriai grafas Tiškevičius pa-
dovanojo kelias valtis. 1932–1936 m. Kaune veikė 
Kipro irklavimo klubas, pavadintas operos solis-
to Kipro Petrausko garbei. Po Nepriklausomybės 
atkūrimo Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ iš-
ugdė ne vieną puikų irkluotoją. Čia tobulinosi ir 
Rio medalininkė Donata Vištartaitė, ir pasaulio 
jaunių čempionatuose ne kartą pasirodžiusi Ieva 
Adomavičiūtė, ir daugelis kitų.
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judeksveikai.kaunas.lt

Unikali Kauno miesto savivaldybės pro-
grama sujungia norinčius pradėti sportuo-
ti ir tuos, kurie be sporto neįsivaizduoja 
gyvenimo. Joga ir boksas, užsiėmimai ma-
mytėms ir senjorams, parkuose ar sporto 
salėse – Kaunas juda ir sveikėja kiekvieną 
sezoną. Ar jau minėjome, kad visos treni-
ruotės nemokamos?

KAUNO 
MARATONAS
kaunasmarathon.lt

Nuo 2013 m. kasmet vykstantis maratonas 
netruko būti įtrauktas tarp svarbiausių 
Europos bėgimo renginių. To priežastis – 
nedidelis trasos aukštingumas, leidžiantis 
gerinti rekordus. Bėgikus lepina puikūs 
Kauno senamiesčio ir naujamiesčio vaiz-
dai, ramina lietuviška gamta – nenuosta-
bu, kad kasmet prie starto linijos rikiuoja-
si vis daugiau užsieniečių. 

ĄŽUOLYNO BĖGIMAS
azuolynobegimas.lt

Dukart per metus vykstanti bėgimo šventė 
išsiskiria tuo, kad čia ypatingas dėmesys ski-
riamas mažiesiems kauniečiams ir šeimoms. 
Žinoma, profesionalūs bėgikai irgi turi dėl ko 
pasivaržyti. Bet jei niekada nesate dalyvavę to-
kiame renginyje, tai gera vieta pradėti.

LIKE BIKE
likebike.kaunas.lt

Kaunas ketina tapti pirmuoju miestu Balti-
jos šalyse, visiškai pritaikytu dviratininkams. 
Revoliucija prasideda nuo miesto centro, kuris 
po truputį vis labiau pritaikomas dviračiams. 
Nauji takai jau driekiasi ir į kitus rajonus. Mi-
nam kartu?
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kartas?..
Kaip atskleidė 2018 m. vasarą atliktas tyrimas, net 
43 proc. save Lietuvos čempionų gerbėjais laikančių 
žmonių nėra stebėję „Žalgirio“ namų rungtynių gyvai 
„Žalgirio“ arenoje.

Taip gimė idėja analogų neturinčiam pro-
jektui – #MANOPIRMAS (draugams iš užsienio – 
#ZALGIRISVIRGIN). Jo metu „Žalgirio“ gerbėjai lai-
kantys asmenys skatinami pirmą kartą apsilankyti 
komandos namų rungtynėse bei patirti neišdildomų 
įspūdžių.

Specialiai „naujokams“ išleistas #MANOPIRMAS pa-
ketas. Jį įsigyti galite pirkdami bilietus į rungtynes. 
Naujiems pojūčiams pasiryžęs gerbėjas pakete ras 
„Žalgirio“ pradžiamokslį , kuriame bus supažindintas su 
tituluočiausios Lietuvos komandos istorija, pasiekimais, 
krepšinio terminologija, aktyviausių sirgalių skanduo-
tėmis ir darbais, kuriuos privalo įvykdyti kiekvienas 
žaliai–baltas gerbėjas. Pakete yra ir „Žalgirio“ šalikas – 
vienas būtiniausių atributų stebint rungtynes.
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Su „Žalgirio“ istorijos epizodais taip pat galite susipa-
žinti „Žalgirio“ arenoje, kur eksponuojamos istorinės 
nuotraukos ir iškovoti apdovanojimai.

1944 m. įkurta Kauno „Žalgirio“ sporto draugija. Tų 
pačių metų spalio 13 d. suorganizuotos pirmosios rung-
tynės.

1947 m. „Žalgiris“ pirmąkart tapo SSRS čempionais. Iki 
1989 m. šis titulas iškovotas penkis kartus. 

1981 m. „Žalgiris“ pirmą kartą dalyvavo Europos taurių 
laimėtojų turnyre ir pasiekė ketvirtfinalį. 

1986 m. žalgiriečiai debiutavo Europos čempionų tau-
rės turnyre, kur tik finale pralaimėjo Zagrebo „Cibo-
na“ (Kroatija) klubui.

1986 m. rugsėjo 15 d., laimėjęs 84:78 prieš Buenos Airių 
klubą „Ferro Carril Oeste“ (Argentina), „Žalgiris“ iško-
vojo Tarpžemyninę Viljamo Džonso (William Jones) 
taurę – tai aukščiausias klubinių krepšinio komandų 
laimėjimas pasaulyje.

1998 m. balandžio 14 d., 82:67 laimėjęs prieš Milano 
„Stefanel“ (Italija) klubą, „Žalgiris“ iškovojo Europos 
taurių laimėtojų taurę ir teisę pirmą kartą dalyvauti 
Eurolygoje.

1999 m. balandžio 22 d., 82:74 laimėjęs prieš Bolonijos 
„Kinder“ (Italija) klubą, „Žalgiris“ tapo Eurolygos čem-
pionu.

2011 m. spalio mėn. Kauno „Žalgiris“ sužaidė pirmąsias 
savo rungtynes „Žalgirio“ arenoje. Iki 2018 m. sausio 
arenoje jau apsilankė 5 mln. žiūrovų, didžioji dauguma 
jų atėjo į „Žalgirio“ rungtynes. 

2018 m. gegužės 20 d. Eurolygos finalinio ketverto 
varžybose dėl trečios vietos „Žalgiris“ palaužė Maskvos 
CSKA 79:77. Tais pačiais metais „Žalgiris“ 20-ą (8-ą 
paeiliui) kartą istorijoje tapo LKL čempionu bei apgy-
nė Karaliaus Mindaugo taurės nugalėtojų titulą.

2019-2021 LKL čempionas, 2020-2022 Karaliaus Min-
daugo taurės laimėtojas.

79 metai pasiekimų

„Žalgirio“ arenos kasa | Karaliaus Mindaugo pr. 50 | zalgirioarena.lt

„Žalgiris Shop“ | S. Daukanto g. 8, Karaliaus Mindaugo pr. 49 („Akropolis“), 

               Pramonės pr. 4E | zalgirisshop.lt

              

Tapk fanu! TURIZMO INFORMACIJA
„KAUNAS IN“

Laisvės al. 36, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunasin

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS
#kaunastic         #manokomanda     #zalgiris
#visitkaunas      #manopirmas

DAUGIAU KAUNASTIŠKŲ MARŠRUTŲ
Daugiau įdomių Kauno vietų, objektų, asmenybių ir istorijų rasite kituose teminiuose 
„It’s Kaunastic“ maršrutuose:

„Modernisto gidas“
„Sienografo užrašai“
„Litvakų peizažas“
„Sugiharos keliu“ 
„Skonio gidas“
„Žaliakalnis“
„Kauniukas”
„Kaunastiška biblioteka“

Nemokamų leidinių ieškokite „Kaunas IN“ turizmo informacijos centre (Laisvės al. 36, 
Kaunas), turizmui draugiškose vietose (jos pažymėtos lipdukais „Tourism Information 
Friendly“) arba visit.kaunas.lt

Dar daugiau „Čempionių miesto“ ir kitų #kaunastic maršrutų rasite skaitmenizuotoje 
versijoje www.kaunastika.lt.

ARŪNAS 
VISOCKAS  
(G. 1965)
SUNKUSIS KRAŠTO 
PUOLĖJAS
1985–1996

MODESTAS 
PAULAUSKAS  
(G. 1945)
LENGVASIS KRAŠTO 
PUOLĖJAS
1962–1976

STANISLOVAS 
STONKUS  
(1931–2012)
PUOLĖJAS
1950–1958

ALGIRDAS 
LAURITĖNAS 
(1932–2001)
VIDURIO PUOLĖJAS
1952–1963

ARVYDAS 
SABONIS (G. 1964)
VIDURIO PUOLĖJAS
1981–1989, 2001–2002, 
2003–2004

VALDEMARAS 
CHOMIČIUS  
(G. 1959)
GYNĖJAS
1979–1989

RIMAS 
KURTINAITIS  
(G. 1960)
ATAKUOJANTIS GYNĖJAS
1983–1989, 1992–1993, 
1995–1996

VYTAUTAS 
BIMBA  
(1927–2001)
VYR. TRENERIS 
1962–1975

JONAS 
KAZLAUSKAS 
(G. 1954) 
VYR. TRENERIS 
1994–2000

LUKAS 
LEKAVIČIUS  
(G. 1994)
ĮŽAIDĖJAS
2012-2017, 2019 - DABAR

Žalgiriečių 
garbės lenta
„Žalgirio“ istorija rašoma jau 
79 metus. Ar gerai pažįstate 
komandos herojus?

DARIUS 
MASKOLIŪNAS  
(G. 1971)
ĮŽAIDĖJAS
1992–1999

ARTŪRAS 
MILAKNIS  
(G. 1986)
ATAKUOJANTIS GYNĖJAS, 
2007–2011, 2013–2015, 2016–
DABAR

EDGARAS 
ULANOVAS  
(G. 1992)
LENGVASIS KRAŠTO PUOLĖJAS
2014–DABAR

VLADAS 
GARASTAS      
(G. 1932)
VYR. TRENERIS
1979–1990

JONAS 
MAČIULIS  
(G. 1985)
LENGVASIS KRAŠTO 
PUOLĖJAS
2005–2009

KAZIMIERAS 
PETKEVIČIUS  
(1926–2008)
ĮŽAIDĖJAS, ATAKUOJANTIS 
GYNĖJAS
1946–1951

MANTAS 
KALNIETIS  
(G. 1986)
ĮŽAIDĖJAS
2006–2012, 2015–2016, 2021- 
DABAR

PAULIUS 
JANKŪNAS  
(G. 1984)
SUNKUSIS KRAŠTO PUOLĖJAS
2003–2009, 2010–2022

ŠARŪNAS 
JASIKEVIČIUS  
(G.  1976)
VYR. TRENERIS
2016–2019

TANOKA BEARD 
(G. 1971)
VIDURIO PUOLĖJAS 
2002–2007

TOMAS MASIULIS 
(G. 1975)  
SUNKUSIS KRAŠTO PUOLĖJAS
1995–2002, 2008

DARIUS 
LUKMINAS  
(G. 1968)
ATAKUOJANTIS GYNĖJAS
1990–1996

„Ciao, Kaunas“
„Welcome to Kaunas“
„Pasišančinėkim“
„Vilijampolės litvakai“
„Pasijusk Mickevičium“
„Vizos gyvenimui“
„Pagaminta Kaune“
„Mėlyna Geltona“
„Kauno medinukai“


