
Kauno miesto Garbės piliečiai 

 
Nuo seno įvairiose šalyse kraštui ar miestui labiausiai nusipelnę asmenys būdavo pagerbiami 

Garbės piliečio vardu. Šiandien Lietuvoje ši padėkos išraiška taip pat nėra užmiršta. O 

aukščiausias Kauno miesto apdovanojimas – Garbės piliečio vardas. Jis suteikiamas asmeniui už 

aktyvų Kauno miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, 

kultūros, sporto, visuomeninėje ar kitose srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Kauno miesto 

gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę. Taigi balandžio mėnesį 

pasidairykime po Kauną ir paieškokime Garbės piliečių atmintį įamžinančių vietų. 

 1. Šis Garbės piliečio vardas – pirmasis garbės sąraše. Jis nepriklausomos Lietuvos užsienio 

reikalų ministras, diplomatas, kuriam Garbės piliečio vardas suteiktas dar 1991-aisiais, praėjus 

kiek daugiau nei mėnesiui po kruvinųjų sausio įvykių. Ligoninėje gulinčiam diplomatui  per kelias 

naktis skulptoriaus Aloyzo Janušausko sukurtas medalis buvo atvežtas tiesiai į ligoninę. Apmaudu, 

bet juo diplomatas ilgai nepasidžiaugė – balandžio mėnesį paskutinis tarpukario Lietuvos užsienio 

reikalų ministras mirė. Nusifotografuokite prie Kauno miesto mokyklos, pavadintos jo vardu, taip, 

kad matytųsi šio Garbės piliečio vardas ir pavardė. 

2. Kompozitorius, pianistas, varpininkas savo gyvenimą buvo susiejęs su Karo muziejaus bokštu. 

1956 m. restauravus bokšto karilioną jis iki pat mirties skambindavo jo varpais. Kaune jį visi 

pažinojo kaip varpų maestro. Nusifotografuokite prie šio menininko vardu pavadintos ugdymo 

įstaigos taip. 

3. Tai žymus architektas, architektūrą studijavęs Romoje. Jis aktyviai dalyvavo modernizuojant 

tarpukario Kauno ir Lietuvos miestus ir miestelius, vadovavo 1939 m. atgauto Vilniaus 

pertvarkymui. Sovietų okupacijos metais kūrė pokario išeivijos architektūrines vizijas Vokietijoje 

ir Australijoje, o 1959 m. sugrįžęs į sovietinę Lietuvą įsitraukė į architektūrinę veiklą iki pat 

Nepriklausomybės atgavimo 1990-aisiais. Jo kūryba apima ištisą moderniosios Lietuvos kūrimo 

šimtmetį. Nusifotografuokite prie jo vardu pavadintos gatvės taip, kad matytųsi architekto vardas 

ir pavardė. 

4. Lietuvių prozininkas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros 

kritikas. Jis mėgo pasirašyti tokiais slapyvardžiais: Vytė Nemunėlis, Jaunasis Vaidevutis, A. 

Pagramantis, Mikas Lašavikas, Jonas Baika ir kt. Su Kaunu jį sieja studijos VDU bei aktyvi veikla 

akademiniuose būreliuose. Karo metais pasitraukė į Vakarus. Raskite mokyklą, kuri pavadinta  šio 

Garbės piliečio vardu. Nusifotografuokite prie ugdymo įstaigos. 

5. Šis Garbės pilietis gimė, augo ir mokėsi Kaune. Jis vadinamas talentu, kuris gimsta per šimtmetį. 

Kauno botanikos sode auga rusvo atspalvio jurginas, pavadintas šio asmens vardu. Jurginą 1993 

m. išvedė panevėžietis selekcininkas Algirdas Gražys. 2005 m. Šveicarijos laikrodžių gamykla 

„Eloga“ pradėjo gaminti vardinius (šio asmens vardu pavadintus)  laikrodžius. Tai žmogus, 

džiuginęs Lietuvą įspūdingais sporto pasiekimais. Nuo 1994 m. jis buvo įsteigęs savo vardu 

pavadintą sporto mokyklą, kuri dabar yra pakeitusi pavadinimą. Įvardinkite šią asmenybę ir 

nusifotografuokite prie buvusios jo vardu pavadintos sporto  mokyklos.  



6. Jis žinomas kaip Lietuvos dramaturgas, prozininkas, vertėjas. Su Kaunu sieja studijos VDU bei 

37 metai, nugyventi Kaune. Šis dramaturgas visuomenei žinomas kaip žymių istorinių dramų 

autorius, o viena iš jo dramų pripažinta Šimtmečio spektakliu. Šio Garbės piliečio vardu pavadinta 

mokykla yra viename iš Kauno mikrorajonų. Raskite ją ir įsiamžinkite prie mokyklos. 

7. Šis žmogus – ekologas, inžinierius, visuomenės veikėjas, žymus Lietuvos politinio gyvenimo 

veikėjas. Gimė ir augo Kaune,  lankė J. Jablonskio pradinę mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ 

berniukų gimnazijoje. Karo metais su tėvais pasitraukė į JAV, tačiau nuolat lankydavosi Lietuvoje. 

2017 m. lapkričio 2 d. Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) 

atidengta memorialinė lenta, kuri įamžina faktą, kad  šioje bažnyčioje 1937–1939 m. šis žmogus 

patarnaudavo  šv. Mišiose.  Ten pat galite rasti ir jo paties parašytą  sentenciją: „Tolima ir nelabai 

sena praeitis primena, kad Dievo namai ne kartą istorijoje tapo mūsų namais“. Nusifotografuokite 

prie jo vardu pavadintos mokyklos taip. 

8. Lietuvių diplomatas, visuomenės veikėjas, išeivijos aktyvistas JAV ir Italijoje, politikas. 1993 

m. jis buvo vienas iš kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą. Kaune laimėjęs daugumos 

simpatijas, buvo vadinamas Lietuvos Vilties ir Garbės Prezidentu. Raskite mieste jo vardu 

pavadintą gatvę ir nusifotografuokite prie jos pavadinimo. 

9. Jis architektas, vienas pirmųjų tarptautinio postmodernizmo atstovų Lietuvoje. 2008 m. šis 

žmogus išrinktas įsimintiniausiu Kauno menininku, vėliau jam įteiktas pasidabruotas Kauno 

miesto burmistro Jono Vileišio medalis. Garbės piliečio vardas jam suteiktas už suprojektavimą 

statinio, kuris šiandien yra vienas geriausių tokio pobūdžio statinių Baltijos šalyse. 

Nusifotografuokite prie šio kauniečiams gerai žinomo statinio ir įvardinkite šio projekto autorių. 

10. Jis vadinamas pergalių kalviu, komandos stilistu, vienu geriausių Europos trenerių. Vienintelis 

krepšininkas, tapęs Eurolygos čempionu su trimis skirtingomis komandomis. 2015 m. pripažintas 

Eurolygos legenda. Jo atvaizdą rasite prekybos centre ,,Akropolis”. Įsiamžinkite prie to atvaizdo.   

Užduotis tėvams:  

Vienas garsiausių Lietuvos sportininkų, daugkartinis Lietuvos, SSRS ir Europos sunkaus svorio 

bokso čempionas, dalyvavęs 128 kovose ir iškovojęs 118 pergalių. Lietuvoje jis žinomas kaip 

ringo džentelmenas. Pagarbos ir dėmesio šiam sportininkui niekada  netrūko: jis buvo nusipelnęs 

sporto meistras, nusipelnęs kūno kultūros ir sporto veikėjas ir nusipelnęs treneris. Lietuvai atgavus 

nepriklausomybę, apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Kadangi didžiąją 

gyvenimo dalį šis žmogus praleido Kaune, tai jo vardu pavadinta Žemųjų Šančių vienos gatvės 

atkarpa. Raskite ją ir nusifotografuokite. 


