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ŠILAINIAI

1

Romainių dvaras
Romainių g. 67

Ar tai Kaunas, ar jau Kauno rajonas, galėsite
padiskutuoti apžiūrinėdami XVI a. menančio dvaro,
kaip ir Linkuvos, ne kartą keitusio savininkus, aplinką.
Įdomu, kad dvaras suklestėjo XVIII a., kai Romainius
valdė Vitebsko kaštelionas Simonas Sirutis – tas pats,
kurio rūmuose Rotušės a. vėliau apsigyveno Maironis,
po mirties palikęs juos muziejui. Ir Tiškevičių giminės
vardas Romainių dvaro istorijoje įrašytas – juk šių
valdytas Raudondvaris visai netoli. Okupacijos metais
dvare veikė ligoninė, o dabar tai – gana neįprastas
daugiabutis.
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Kauno tvirtovės
X fortas
Romainių g.

Nors šio forto planas patvirtintas tik 1913 m. ir iki
Pirmojo pasaulinio jis statyti nebaigtas (o planuotas
palyginti minimalistinis, monolitinio betono ir
gelžbetonio konstrukcijų, be puošybos elementų,
įprastų mūriniuose fortuose), statinys kare aktyviai
dalyvavo ir Vokietijos imperijos kariams pridarė
nuostolių. Galiausiai jį susprogdino atsitraukiantys
Rusijos kariai, tad tai, ką šiandien galime pamatyti
visai šalia Kauno miškų urėdijos, – tik idėjos likučiai.
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Kaimas, miestas
ar baltas lapas?
Sovietų laikais nereta praktika būdavo seną nušluoti, naują su
pasididžiavimu pastatyti. Prisiminkime kad ir po Kauno mariomis
palaidotus kaimus – tiesa, dalis jų iškelti. Bet Kaunas yra Kaunas, o
Šilainiai… Jie irgi neatsirado plyname lauke. Kadaise čia buvo Šilainių
kaimas (ir keli kiti), suteikęs pavadinimą ambicingam mikrorajono
projektui. Bet architektai nepuolė nuo seno čia gyvenusių vietinių
grūsti į daugiabučius. Tad trobų trobelių Šilainiuose yra ir šiandien.
Viename tokių medinukų užaugo olimpinė čempionė Rūta
Meilutytė! Baseinas, kuriame ji išmoko plaukti, netrukus sulauks
geresnių laikų, bet mes – ne apie tai.
Mes – apie unikalų urbanistinį kūrinį, kurį 1975-aisiais pradėjo
Saulius Lukošius. Juk anų dešimtmečių statiniai tampa įkvėpimu
naujosios kartos menininkams. Ar žinojote, kad daugiabučių įkvėpta

Veršvų piliakalnis
Raudondvario pl.

Piliakalnis Nemuno dešiniojo kranto aukštumos
kyšulyje kartais dar vadinamas ir Lampėdžių
piliakalniu. Jo šlaitai statūs, aukštis siekia net 37
metrus, bet viršūnę patogiai pasieksite 2019 m.
įrengtais laiptais. O užlipti verta – čia rengiamos
bendruomenės, valstybinės ir tradicinės baltų šventės,
į kurias visuomet kviečiami ir miestiečiai bei Kauno
svečiai.
1938–1940 m. Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus
atliktų tyrinėjimų metu čia aptikti gausūs ir įvairūs
radiniai – sodybų liekanos ir kapai, kuriuose galėjo
būti palaidota daugiau kaip 500 žmonių ir per 400
arklių su turtingomis įkapėmis. Labai įdomūs žirgų
kapai, iš kurių 203 buvo nedeginti. Žirgai laidoti su
turtinga apranga, puošniomis kamanomis, įdomiais
žąslais, kai kurios balnų kilpos ir papuošalai pagražinti
sidabru.

4

Šilainių prancūzų karių 		
kapinės
Vakarinis aplinkkelis

Šalia kelio „Via Baltica“, ant kalvelės, tarp medžių
pamatysite du kryžius – medinį ir akmeninį, su įrašu
lietuvių ir prancūzų kalbomis: „Grįžtantiems iš Rusijos
1812–1814 m. karo prancūzų kariams, mirusiems
Strumilos dvare, atminti. Su pagarba Šilainių kaimo
gyventojai“. Kareiviai buvo labai pavargę, neturėjo
laiko palaidoti visų mirusių nuo sužeidimų, bado
ir ligų. Tai kaimo gyventojai juos palaidojo 1813 m.
pavasarį, o vieta praminta prancūzų kapinėmis.
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Kauno IX forto
muziejus
Žemaičių pl. 73

Moderniausias Kauno tvirtovės fortas, baigtas prieš
pat Pirmąjį pasaulinį karą – turbūt geriausiai
pažįstamas kiekvienam, keliavusiam greitkeliu A1.
Nuo jo matosi įspūdingo dydžio 1984 m. pastatytas
monumentas nacizmo aukoms atminti (skulptorius
A. Ambraziūnas, architektai G. Baravykas ir V. Vielius,
dailininkas K. Morkūnas). Tarpukariu forte veikė
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyrius, 1940–1941 m.
NKVD kalėjimas, vėliau fortas tapo masinių žudynių
vieta, kurioje nužudyta apie 50 tūkst. žmonių.
1958 m. forte įkurtas muziejus, kuriame eksponuojama
nemažai skausmingų nacių ir sovietų vykdyto genocido
artefaktų. Fortas restauruotas, galima aplankyti
beveik visas jo patalpas – taip pat ir virtualiai.

Gerdos Liudvinavičiūtės betoninės juvelyrikos kolekcija įvertinta
apdovanojimais tarptautiniuose konkursuose?
Urbanistas yra sakęs: „Mano humanistinės idėjos, nors ne visiškai
įgyvendintos, manau, pėdsaką paliko.“ Įdomu, kad, pavyzdžiui,
daugiabučių kiemai, šiuo metu pergrūsti automobiliais, galėtų
atrodyti kitaip – jau anuomet buvo planuojamos specialios aikštelės.
Neįgyvendinta ši idėja, bet kitai pasisekė: Šilainiuose darželiai,
mokyklos ir prekybos įstaigos buvo planuojami kartu su pirmaisiais
namais, ne taip kaip kitur (na, tik ne viskas pastatyta…). O ir
gatvės kaip jautriai pavadintos: Baltų, Prūsų, Kuršių… Lyg spjūvis į
veidą rusintojams.
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Linkuvos dvaro
sodyba
Mosėdžio g. 6

Linkuvos kaimas ir dvaras pradėjo kurtis prieš 500
metų, taigi per savo gyvavimo šimtmečius turėjo
daug savininkų. Paskutinis „privatus“ – tuometis
Kauno arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas. Jo
šeimininkavimo laikotarpis laikomas dvaro renesansu.
Dvaras su 46 ha žemės sklypu, jo aplinka buvo gražiai
sutvarkyta: kieme iš fontanų tryško vanduo, žydėjo
gėlės. Aplink dvarą buvo įkurtas parkas su retų rūšių
medžiais, užveistas didžiulis sodas, vynuogynas,
pristatyta dviaukštė rūmų dalis, balkonas su išorės
laiptais, du fontanai. Parke pastatyta koplyčia,
vertingų skulptūrų. Po karo sodyboje buvo įkurtas
veterinarijos akademijos mokomojo ūkio „Bolševikas“
gamybinis centras. Tuo laikotarpiu prabangus dvaras
ir jo išskirtinė aplinka nunyko. Šiuo metu rūmų
pastate – privatūs butai, o dvaro parką ketinama
sutvarkyti ir atverti visuomenei.

7

Kauno
Šv. Jono Pauliaus II
parapijos koplyčia

14

Baltų pr. 51

Baltų pr. 44B

Šv. Dvasios bažnyčioje neišsitenkant šios parapijos
tikintiesiems, 2013 m. Šilainiuose buvo įsteigta Kauno
Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija. Iki 2015 m.
pastatant koplyčią, pamaldos vyko netoli esančioje
mokykloje, taip pat ligoninėje. Na, o 2017 m. prie
parapijos koplyčios buvo įkasta būsimos bažnyčios
bei monumento „Pašaukti laisvei“ kapsulė. 2019 m.
iškilmingai atidengtas 33 metrų aukščio kryžius
– aukštutinė būsimos bažnyčios, kurią ketinama
užbaigti artimiausiu metu, dalis. O vietiniai sako,
kad tai – geriausia vieta bendruomeniškai sutikti
Naujuosius metus.
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„Fluxus Labas!“ kiemas
Baltų pr. 147

Vėlyvuoju sovietmečiu statytas Šilainių galas prie II
ligoninės – monotoniškesnis už pirmuosius kvartalus.
Ir pramogų čia mažiau. Vieno namo gyventojai ėmė
ir apsitvėrė vaikų žaidimų aikštelę – o ką gi veikti
kitiems? Kreiptis į „Kaunas 2022“ bendruomenių
platformą. Architektas Algimantas Grigas 2021 m.
vasarą kartu su vietos gyventojais sukonstravo
laisvalaikio baldą – „Planetą“. Ant jos, tapusios kiemo
identiteto dalimi, galima prisėsti ar nuo jos nušliuožti!
Taip pat 2022 m. kieme rasis ir dar vienas naujas
objektas – lenkų architektų „ButCud“ suprojektuota
metalinė konstrukcija, kviečianti karstytis ar tiesiog
pasėdėti.
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Vienaragis
Baltų pr. 125

Šiaurės pašvaistė, magiškasis vienaragis ir jį stebintis
berniukas – toks piešinys puošia daugiabučių apsuptą
transformatorinę. Ir neatsitiktinai – šalia yra pradinė
mokykla, žaidimų aikštelė – tokia aplinka ir įkvėpė
„Kiemo galerijos“ įkūrėją Vytenį Jaką sukurti tokį
stebuklingą siužetą. Maloniai stebinantį ir pozityvų,
svajoti kviečiantį kūrinį įgyvendino nuolatinės V. Jako
bendražygės Goda Skėrytė ir Ieva Voroneckaitė.
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Vėjų skersgatvis
Tiksli vieta nežinoma

Kadaise, dar Laikinosios sostinės metais, Vėjų
skersgatvyje gyveno poetas Klemensas Baltutis. Jo
kūrybinį slapyvardį įkvėpė aplinka – pasirašinėjo
eilėraščius kaip Klemensas Dulkė. O jau po beveik
šimto metų, 2016-aisiais, menininkė Evelina Šimkutė,
eksperimentinės zonos „Šilainiai Project“ vedlė,
sujungusi Šilainių poetus viešam deklamavimui
šiame mikrorajone, sakė: „Buvau maloniai šokiruota,
kad Šilainiuose gyvena tiek daug poetų. Tiek vyresnio
amžiaus, tiek ir jaunimo.“ Ši bendruomenė tikrai
didžiulė! Ne vienas poetas bičiuliaujasi su Šilainių
bendruomenės centru, tad jei sudominome – užsukite
gyvai ar internetu.
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Kauno tvirtovės
VIII fortas

Santarvės parkas
Žiemgalių g.

2019 m. šis parkas tapo ne tik Šilainių, bet ir viso
Kauno pasididžiavimu – atidarymo metu seniai
čia besilankę šilainiškiai jo nė nepažino. Gėlynai,
pramogos vaikams, patogūs suoliukai, pėsčiųjų takai,
puikus apšvietimas – nesinori eiti namo!
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Kaunastiškasis bibliotekų tinklas apraizgęs visą
miestą, o kiekvienas V. Kudirkos bibliotekos padalinys
turi savitą veidą. „Santaros“ gimnazijos „naujakurėje“
yra ne tik knygų, praskaidrinsiančių vakarą ar
savaitgalį, bet net ir maisto gaminimo klasė!
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„Tinklas“
Baltijos g. 12

Ar mes aptikome seniausią įvietinto gatvės meno
pavyzdį Šilainiuose? Galbūt! Keturis devynaukščius
ketvirtuose Šilainiuose jungiantis tinklas 2005 m.
sukurtas Tado Vosyliaus. Kaip sakė autorius, taip jis
nusprendė pagyvinti miegamojo rajono vaizdą bei
atkreipti dėmesį į kaimynų nebendravimo problemą.
„Tinklas“ kviečia pakelti akis į dangų, žadina
smalsumą.
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Milikonių kalno
apžvalgos aikštelė

Žemaičių pl. ir Linkuvos g. sankryža

Vilijampolę ir Šilainius jungiančios kalvos viršuje
įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria, atrodo,
bekraštis Vilijampolės, Žaliakalnio, Senamiesčio
vaizdas. Aikštelė įrengta 2004 m. išties istorinėje
vietoje. Jos simbolis – dar 1939 m. Vytauto Kašubos
sukurtas 7,2 m aukščio obeliskas „Perkūno žirgai“.
Skulptūros šonuose – Kauno ir Klaipėdos miestų
herbai, mat ji įamžino Žemaičių plento, sujungusio
tuometinę Lietuvos laikinąją sostinę su uostamiesčiu,
tiesimą.
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Šilainių Šv. Dvasios
bažnyčia
Milikonių g. 18

Vieną didžiausių Kauno parapijų aptarnaujanti
bažnyčia Šilainiuose sykiu yra ir viena naujausių
Kaune – joje pirmosios pamaldos vyko 2010 m.,
iki tol šioje vietoje buvo laikina koplyčia. Tačiau
naujoviškų formų (arch. Eugenijus Miliūnas) bažnyčia
konsekruota tik per 2017 m. Sekmines.
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Skulptūra „Versmė“
Sietyno g. 17

Projektuojant mikrorajonus ne vieno jų skveras buvo
puošiamas autorinėmis skulptūromis. Ne išimtis
ir Šilainiai. Virginijos Babušytės-Venckūnienės
„Versmė“, esanti netoli J. Grušo meno gimnazijos,
– ypatinga. 1988 m. sukurta skulptūra buvo viena
brangiausių mieste, nes buvo lieta Taline, vaško
formoje. Simptomiška, kad „Versmė“ atsidavė laiko
versmei. Štai Danutė Zokienė portale „Artnews.lt“ yra
rašiusi: „Iš bronzos atlieta monumentalių erdvinių
formų dekoratyvinė skulptūra, tankiai išmarginta
necenzūriniais bręstančio seksualumo ženklais ir
žodžiais, aptrupėjusiu postamentu, stūkso tiesiai prieš
ugdymo įstaigos vadovų akis, regis, nekeldama jiems
jokio susirūpinimo.“
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Knygų namelis
Vėtrungės g. 3

Kaune knygų namelių, kurie laukia norinčių atiduoti
jau perskaitytas ar ieškančių naujų knygų, yra per
dešimt – beveik visuose mikrorajonuose. Kiekvienas jų
– savitas mažosios architektūros pavyzdys. O šį, esantį
prie pat įėjimo į daugiabučio laiptinę, net ir surasti
sunku. Bet verta – mūsų laimikiu kartą tapo Vytauto
Kernagio dainų kasetė.

20

„Fluxus Labas!“ kiemas
Kuršių g. 28

„Kaunas 2022“ bendruomenių programa „Fluxus
Labas!“ atvira vietos bendruomenių idėjoms, kurias
įgyvendinti padeda profesionalūs menininkai.
Architektas Algimantas Grigas erdvėje, apsuptoje
9-ojo dešimtmečio pradžioje statytų penkiaaukščių
ir daugiaaukščių, padėjo sukurti erdves vietos
suaugusiesiems ir jaunimui – mat vaikų žaidimų
aikštelė čia jau buvo. Pamenate tokius metalinius
skersinius, skirtus gal kilimams dulkinti, o gal –
prisitraukimams? Trys jų tapo pavėsinėmis jaukiai
prisėsti. O vienas kiemo gyventojas pasiūlė danų
dizainerio Vernerio Pantono įkvėptą konstrukciją –
sofą, kurioje įamžintos raidės Š ir L. Išdrįskite prisėsti!
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Šilainių turgus

PASISTIPRINIMUI
„400 laipsnių“
Kuršių g. 35

Labai tikra pica labai tikroje krosnyje – ir pačioje
netikėčiausioje vietoje. Kadaise tai buvo maisto
furgonėlis, o dabar labiausiai sekasi tiems
picomanams, kurie gyvena prie „Megos“.

„Bernelių užeiga“
Baltų pr. 81

Kauno klasika, įsitvirtinusi ir Anglijoje, – patiekalai,
kuriuos gaminti patiems gal pritrūks kantrybės ar
laiko, o čia kokybė – visuomet tokia pat aukšta. Gal
net pataikysite į koncertą?

Picerija „Lauri“
Baltijos g. 112

Galite picą išsikviesti į namus, bet galite ir prisėsti
šioje jaukioje šeimyniškoje picerijoje – jei kita mūsų
rekomenduojama tiesiog per toli!

„Street FOOD“
Baltų pr. 18

Maisto rekomendacijų taip pat klausėme vietos
gyventojų. Ir žinote, ką jie pasakė? Kai atsirado šis
furgonėlis, nebereikia skaniausių kebabų važiuoti į
kitą miesto galą…

„Ukrainos kazokai“
Baltų pr. 113

Mmmm, koldūnai, barščiai, lašiniai ir kiti geri dalykai
iš lietuviams broliškos šalies. Itin „nerestoraninėje“
vietoje, bet, patikėkite, užsukti ir pamiršti laiką –
verta.

Žemaičių pl.

Ši turgavietė ypatinga draugiška atmosfera – gal
dėl nuolatinių prekeivių ir pirkėjų, o gal dėl kokios
stebuklingos šilainietiškos auros. Kas žino, gal ir prieš
kelis šimtus metų čia buvo turgus?.. Mėsininkas
patars, kaip gardžiau išsikepti kepsnį, raugintų
gėrybių valdovė duos paragauti korėjietiškų kopūstų,
jurginus siūlanti močiutėlė pridės keletą magaryčių,
daržovių pardavėjas pasiteiraus, kokiam patiekalui
perkate bulves… Ir net jei laaaabai tingite tarkuoti
jas kugeliui, žinokite, kad turgaus valgykloje galite
įsigyti jau paruoštų tarkių. Bufetininkė irgi paklaus: ar
cepelinams, ar kugeliui? Beje, valgykloje yra ir knygų
mainų lentynėlė. O gražiausios Kalėdų eglutės mieste
parduodamos irgi čia, Šilainiuose.
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Prekybos ir laisvalaikio
centras „Mega“

Islandijos pl. 32

Nesvarbu, ką manote apie didžiuosius prekybos
centrus – faktas tas, kad „Mega“ gerokai pagyvino
Kauno pakraštį. Nebūtina leisti laiką tik parduotuvėse
– čia gausu įdomių restoranų ir kavinių įvairiems
skoniams, yra įspūdingas akvariumas, o visų
svarbiausia – kino teatras, atviras ir lietuviškam bei
europietiškam kinui. Ne kiekvienas mikrorajonas turi
kino teatrą, tiesa?

Pryšmančių g.

Planuota Kaune statyti tik 7 fortus, tačiau ilgainiui
nuspręsta tvirtovę stiprinti. Šio įtvirtinimo statyboje
jau naudotas ir betonas, ne tik raudonos plytos. Tai
pirmasis fortas, kuriame įrengta elektros instaliacija.
Įdomu, kad įtvirtinimas neteko prasmės vos pastačius,
nes dėl neapsižiūrėjimo buvo sukonstruotas ant
žemos kalvos, tad atviras priešo ugniai nuo netolimų
aukštumų. Didelė dalis forto ir senos technikos –
po vandeniu. Aktyviai forto prieigomis naudojasi
aplinkiniai gyventojai, kurie čia įsirengė daržus,
pastaruoju metu prie jų jungiasi ir jaunesnioji karta,
kurią traukia iniciatyva „Šilainių sodai“ – mikrorajoną
apimančio „Šilainiai Project“ dalis. Čia aptinkami ir
poetai, vyksta žemės meno ir kūrinių dirbtuvės su
vietos ir užsienio menininkais bei kt.
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Kauno Vinco Kudirkos
viešosios bibliotekos
Šilainių padalinys

„Jazz Academy“
Baltų pr. 34

Džiazo akademija mikrorajone? O, taip. Tai, matyt,
mažiausia koncertų salė mieste arba nešlifuotas
improvizacinės muzikos deimantas, talpinantis vos 49
ausylus klausytojus. Pirmenybė teikiama tiems, kurie
tobulina savo meistriškumą privačioje akademijoje
arba dalyvauja jos svečių paskaitose.

DAUGIAU
KAUNASTIŠKŲ
MARŠRUTŲ
Daugiau įdomių Kauno vietų, asmenybių, istorijų rasite kituose teminiuose „It’s Kaunastic“ serijos
maršrutuose. Nemokamų leidinių ieškokite „Kaunas IN“ turizmo informacijos centre (Rotušės a. 15,
Kaunas), turizmui draugiškose vietose (jos pažymėtos lipdukais „Tourism Information Friendly“)
arba visit.kaunas.lt.
Šį ir daugiau skaitmenizuotų maršrutų rasite kaunastika.lt.

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS
#kaunastic #visitkaunas
#kaunaspilnas #kaunas2022

TURIZMO INFORMACIJA
„KAUNAS IN“
Rotušės a. 15, Kaunas
+37061650991
info@kaunasin.lt
visit.kaunas.lt

Labas,
ar nepasiklystumėt tarp pirmųjų, antrųjų, trečiųjų, ketvirtųjų, penktųjų Šilainių? Ar lengvai rastumėt kelią nuo VIII iki IX forto? Ar
žinote, kuriame praėjime tarp daugiabučių gražiausiai skamba
poezija, o kur liejasi laisvasis džiazas? Kur želia skaniausios salotos?
Iki Nepriklausomybės atkūrimo taip ir nebaigtas statyti mikrorajonas galbūt neturi kai kurių esminių gyvenvietės artefaktų ir tikriausiai dėl to savo dvasia jis vis dar pats jauniausias. Nuolat kintantis ir
augantis. Nors čia aptiksite ir XVI a. menančių objektų!
Šilainiai – tai vieta gyvenimui, darbui, šeimai, meilei, laisvalaikiui.
Į juos grįžta tie, kurie prieš keliolika metų išmovė ieškoti įdomybių
svetur. Grįžta ne tik būti, bet ir kurti – parsiveža svajonių ir galimybių jas įgyvendinti. Parsiveža net naujų tradicijų – pavyzdžiui, minėti
Bastilijos dieną, nes… prieš 200 metų čia buvo toks kaimas –
Paryžius!
Šilainiuose įmanoma viskas. Svarbu tik atidžiai įsižiūrėti į pilkų daugiabučių raikomą horizontą ir pamatyti tai, ko čia ieškote jūs. Galbūt
savęs? To ir linkėjo mums ne vienas grynakraujis šilainiškis, kai kvietėme parekomenduoti mėgstamas vietas: „Jūs tiesiog eikite.“
IŠLEISTA: 2021

