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Kėdainiai įsikūrę pačiame Lietuvos viduryje, už kelių kilo-
metrų – oficialiai patvirtintas Lietuvos geografinis centras. 
Kėdainių vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose pa-
minėtas 1372 metais. 1590 metais Kėdainiams suteiktos 
miesto teisės. Apie 300 metų Kėdainiai priklausė kunigaikš-
čiams Radviloms, vienai galingiausių ir įtakingiausių LDK 
didikų giminių. 

Nuo XVI a. vidurio tapo vienu protestantų religinių, 
kultūros ir švietimo centrų Lietuvoje. XVII amžiuje Kėdai-
niuose įkurta protestantų gimnazija. Joje dėstė žymūs to 
meto mokslininkai. Čia išspausdintas vienas didžiausių 
XVII  a. leidinių lietuvių kalba – ,,Knyga nobažnystės krikš-
čioniškos“. XVII a. pirmojoje pusėje mieste apsigyveno 
škotai, vokiečiai, žydai, stačiatikiai. Tai buvo šešių tautų ir 
šešių konfesijų miestas. Kėdainių senamiestyje ir šiandien 
atsispindi skirtingų kultūrų architektūros tradicijos. 

Tai  – valstybinės reikšmės urbanistikos paminklas, 
vienas iš septynių senamiesčių Lietuvoje. Išliko senasis ga-
tvių tinklas, prekybos aikštės, XVI–XIX a. sakralinių, gyvena-
mųjų, visuomeninių pastatų. Vaikščiodamas vingiuotomis 
senamiesčio gatvelėmis, jautiesi taip, tarsi vaikščiotum po 
XVII amžiaus miestą. Čia įkurta viešbučių, muziejų, suveny-
rų ir vietinių produktų krautuvėlių, kavinių, restoranų – ra-
site daug jaukių vietų užkąsti, išgerti kavos, suvalgyti pyra-
gaitį, įsigyti suvenyrą ar meno dirbinį.

 XIX J. Ozemblovskio litografija
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ŠKOTAI KĖDAINIUOSE! 
Nenustebkite išvydę Kėdainiuose Škotijos vėliavą ar jos 
simbolį – dagį. Kėdainiuose XVII–XVIII a. gyveno gausi 
škotų bendruomenė. Sakoma, kad škotai ieškojo pažadė-
tosios žemės – Antilijos. Jie buvo vieni pirmųjų mokyklos 
Kėdainiuose dėstytojų, ėjo aukštas pareigas magistrate, 
bažnyčioje, dvare. Reformatų bažnyčioje pamaldos, gre-
ta lietuvių, vykdavo ir škotų kalba. Škotai labai padėjo 
Kėdainiams suklestėti XVII a. viduryje, praturtino miestą 
mūrine architektūra. Jie 1731 metais Kėdainiuose įkūrė 
pirmąją Lietuvoje bendrovę – Societatis Commerciorum!  
XVII–XVIII  a. Kėdainiai galėjo būti vienas pirmaujančių 
miestų visame Baltijos jūros regione pagal škotų skaičių. 
Istoriniuose šaltiniuose randama daugiau kaip 120 ško-
tų pavardžių. Škotiški: Arnetų namas, kavinė ,,Beneto kar-
čema“, viešbutis ir restoranas ,,Grėjaus namas“, namas su 
instaliacija.

ŽYDŲ BENDRUOMENĖS PALIKIMAS
1627 metais Kristupas Radvila leido atvykti į Kėdainius ,,do-
riems, gero elgesio žydams“ ir įsikurti Senosios Rinkos aikš-
tėje. 1727 metais Abraomas Kacenelenbogenas pakvietė 
studijuoti Talmudo į Kėdainius septynmetį Elijahu Ben 
Šlomo Zalman, būsimąjį Vilniaus Gaoną. Gaono gyvenimą 
Kėdainiuose gaubia paslaptis. Vienur teigiama, kad Talmu-
do išminties Kėdainiuose jis sėmęsis penkerius metus, kiti 
skelbia, jog trejus, treti sako – pusę metų. Jo išrinktoji buvo 
kėdainietė, vardu Chana. Kėdainiuose išlikę trys buvę sina-
gogų pastatai. XVIII a. didžiojoje vasaros sinagogoje įkurta 
Dailės mokykla, XIX a. mažojoje žiemos sinagogoje veikia 
Daugiakultūris centras, galima apžiūrėti žydų bendruome-
nės istorijai ir Holokaustui skirtą ekspoziciją. 

Iš www.jmuseum.lt
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VINCAS SVIRSKIS IR UNESCO PAVELDAS 
KĖDAINIŲ KRAŠTE
2008 m. Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika įtraukta 
į UNESCO paveldo sąrašą. Kėdainių kraštą kryžiais išpuo-
šė Vincas Svirskis (1835–1916), vienas žymiausių Lietuvos 
kryždirbių ir talentingiausių senosios lietuvių liaudies 
monumentalistikos kūrėjų, žmonių pramintas ,,gražiadir-
biu“. Jo biografija apipinta legendomis, ji atkuriama tik iš 
surinktų žmonių pasakojimų. Svirskis visą gyvenimą kelia-
vo pėsčias iš kaimo į kaimą, ženklindamas savo kelią: su-
stodavo ten, kur žmonės norėdavo papuošti savo sodybas 
ar įprasminti svarbius savo gyvenimo įvykius. Kryžius darė 
tik iš ąžuolo, šventuosius ir pagražinimus išdroždavo iš to 
paties medžio, todėl mėgo juokauti, kad šventieji iš kryžių 

,,niekada neiškris“. ,,Gražiadirbio“ šedevrų galima pamatyti 
Kėdainių krašto muziejuje, Paberžės bažnyčioje, Survilišky-
je. Čia jis ir palaidotas.

KĖDAINIŲ ALPĖS
Kėdainiai turi kalnus – juos pamato visi, atvykstantys „Via 
Baltica“ magistrale. Kėdainių Alpės stūkso bendrovėje „Li-
fosa“. Jos supiltos iš gipso, liekančio gaminant trąšas. 
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2   Didžiosios Rinkos aikštė ir paminklas 
Radviloms 
Ši aikštė suformuota XVI a. Tai buvo pagrindinė Kė-

dainių turgavietė. Aplink ją – XVII a. pastatai: Stiklių namai, 
burmistro Jurgio Andersono namas, Rotušė, Evangelikų re-
formatų bažnyčia. Aikštėje stovi paminklas kunigaikščiams 
Radviloms ,,Skrynia“ (2006 m., aut. A. Bosas). Jį sudaro ma-
syvi LDK iždą simbolizuojanti skrynia, virš jos iškilęs LDK 
didžiojo etmono Jonušo Radvilos biustas. Būtinai užsukite 
į meno dirbinių saloną ,,Stiklių namas“ ir krautuvėlę ,,Rotu-
šės tekstilė“ – čia tikrai rasite kuo save pradžiuginti!

1   Rotušė 
Pastatyta XVII amžiaus viduryje. Rūsyje buvo įrengtas 

kalėjimas, patalpa miesto budeliui, archyvas, pirmajame 
aukšte laikyti ilgio ir saiko matai, antrajame aukšte buvo 
magistrato ir teismo salė. Šiuo metu rotušėje įkurtas Civi-
linės metrikacijos skyrius, ceremonijų salę puošia Radvilų 
paveikslų reprodukcijos. Kiemelyje – XIX a. pr. rokoko sti-
liaus saulės laikrodis, skulptūros. Kėdainių rotušė – viena iš 
trijų išlikusių rotušių Lietuvoje.

Didžioji g. 1

KĄ VERTA PAMATYTI
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3   Šv. Jurgio bažnyčia 
Pasak padavimo, mūrinę bažny-

čią pastatė kryžiuočiai vietoj pagonių 
šventyklos, iškirtę ten stūksojusią di-
delę girią. Gotikinė Šv. Jurgio bažny-
čia – seniausias pastatas Kėdainiuose, 
ji pastatyta apie 1460 m. Bažnyčios 
viduje yra vertingų dailės kūrinių, jos 
interjerą puošia vėlyvojo baroko al-
toriai. Ši bažnyčia yra viena seniausių 
Lietuvoje. Nuo kalvos atsiveria Kėdai-
nių senamiesčio panorama. 

Šėtos g. 22 

4   Evangelikų reformatų 
bažnyčia ir Kunigaikščių 
Radvilų mauzoliejus
Renesanso stiliaus evangelikų 

reformatų bažnyčią XVII a. viduryje 
pastatė kunigaikščiai Radvilos. Mūsų 
laikus ji pasiekė beveik nepasikeitusi. 
Išliko manierizmo stiliaus ąžuolinė sa-
kykla, ąžuolo plokštės, sietynas. Kuni-
gaikščių Radvilų šeimos mauzoliejus 
bažnyčios kriptoje– vienintelė atkurta 
ir sutvarkyta XVII amžiaus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės didikų kapa-
vietė Lietuvoje. Puošniuose renesanso 
ir baroko sarkofaguose ilsisi Vilniaus 
vaivados, Lietuvos didieji etmonai 
Kristupas Radvila Perkūnas bei Jo-
nušas Radvila ir jų šeimos nariai. Baž-
nyčia veikia, Kėdainiuose susibūrusi 
nedidelė reformatų bendruomenė. Ši 
bažnyčia yra gausiai lankoma turistų, 
joje puiki akustika, čia vyksta koncer-
tai, kiti renginiai.

Senoji g. 1 
www.kedainiumuziejus.lt
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5   Tradicinių amatų 
centras Arnetų namas
Tai – XVII a. miestietiškos archi-

tektūros pavyzdys. Namas priklausė 
škotų pirkliui Arnetui. Šiuo metu jame 
įkurtas Kėdainių krašto muziejaus Tra-
dicinių amatų centras Arnetų namas. 
Čia organizuojamos amatininkų pa-
rodos ir edukacinės pamokos: galima 
pasimokyti austi, drožinėti medį, pin-
ti iš vytelių ir kitų tradicinių liaudies 
menų. 

Radvilų g. 21 
www.kedainiumuziejus.lt

6   Kėdainių krašto muziejus
Kėdainių krašto muziejus – vienas seniausių Lietuvoje, įkurtas 1922 m. 

Nuo 2000 m. šis muziejus perkeltas į restauruotą buvusio XVIII a. Karmelitų vie-
nuolyno pastatą. Tarp įspūdingiausių eksponatų – žymiausio lietuvių dievdir-
bio Vinco Svirskio kryžiai, menotyrininkų vadinami ,,mažaisiais lietuvių liaudies 
meno šedevrais“. Muziejuje siūlomos edukacinės programos, ekskursijos, galite 
pasipuošti ir nusifotografuoti, apsirengę Radvilų laikų drabužiais! 

Didžioji g. 19 
www.kedainiumuziejus.lt
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7   Šv. Juozapo bažnyčia 
Liaudies baroko stiliaus bažnyčią 

1766 m. pastatė vienuoliai karmelitai. 
Sovietmečiu ji buvo paversta sandėliu. 
Atkūrus nepriklausomybę, vėl grąžinta 
katalikams. Viduje yra išlikę XVIII a. an-
trosios pusės altoriai, įrėminti vertingi 
Šv. Juozapo ir Švč. Marijos su kūdikiu 
paveikslai, iliuzinės tapybos kūriniai.

Radvilų g. 10 

8   Liuteronų bažnyčia
Nuo XVII a. I p. Kėdainiuose ap-

sigyveno vokiečių liuteronų bendruo-
menė, kuri ir pastatė šią bažnyčią. Ji 
išsiskiria originaliomis XVII a. fresko-
mis. Išlikusi Adomo Freitago (1608–
1650)  – karo inžinieriaus, įtvirtinimų 
specialisto, Europoje garsios knygos 
,,Architectura militaris nova et aucta“ 
autoriaus – epitafinė lenta. 

Vokiečių g. 7
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9  Šviesioji gimnazija
Gimnazijos istorija siekia 1625 metus. Pirmiausia Kė-

dainiuose buvo įsteigta protestantų pradinė mokykla. Ji 
išaugo iki gimnazijos, pavadintos Gymnasium Illustre, ir 
persikėlė į puošnų renesanso stiliaus pastatą. 1653 m. čia 
išspausdintas vienas svarbiausių reformatų ir XVII a. di-
džiausių leidinių lietuvių kalba „Kniga nobažnistės krikš-
čioniškos“. Radvilos siekė čia įkurti aukštąją protestantų 
mokyklą. Renesanso stiliaus arkos labai primena Vilniaus 
universitetą. Sovietmečiu čia įkurta karinė bazė, šiuo metu 
veikia Šviesioji gimnazija.

Didžioji g. 62 

10  Kristaus Atsimainymo cerkvė 
Pirmoji cerkvė Kėdainiuose pastatyta XVII a. Dabarti-

nė cerkvė iškilo XIX a. viduryje. Viduje išlikusi XX a. pradžios 
tapyba, yra vertingų ikonų. Šalia cerkvės – memorialinė 
lenta Piotrui Stolypinui, žymiausiam Kėdainių stačiatikių 
bendruomenės nariui. 

Gedimino g. 2 
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11  Janinos Monkutės-
Marks muziejus-galerija
Muziejus-galerija įkurta me-

nininkės Janinos Monkutės-Marks 
iniciatyva. Čia kasmet surengiamos 
vidutiniškai 7 parodos. Jų autoriai – 
žymūs Lietuvos ir užsienio menininkai. 
Nuolat eksponuojami Janinos Monku-
tės-Marks darbai. Tačiau pirmenybė 
teikiama tekstilės parodoms, mat pati 
galerijos įkūrėja – tekstilininkė. 

J. Basanavičiaus g. 45 
www.jmm-muziejus.lt

12  Minaretas ir miesto 
parkas
Dabartinis Kėdainių miesto par-

kas – buvusi Kėdainių dvaro sodyba. 
Dar XIX a. Čapskiai čia pastatė rūmus, 
užveisė parką. Vėliau valdų šeiminin-
ku tapo rusų armijos generolas, grafas 
Eduardas Totlebenas. Apie 1880 m. jis 
parke pastatė aivaną, mečetę ir mina-
retą (28 m). Išliko tik pastarasis, besi-
stiebiantis virš medžių viršūnių, karū-
nuotas islamo kultūros pusmėnulio 
simboliu. Viena iš legendų pasakoja, 
kad minaretą E. Totlebenas pastatė 
musulmonų tikėjimo mylimajai, kurią 
parsivežė iš karų su turkais. 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 5
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13  Mikalojaus Daukšos 
ąžuolas
Tai – seniausias Kėdainių miesto 

ąžuolas (apimtis – 5,4  m, skersmuo  – 
1,70 m, aukštis – 23 m). Pasakojama, 
kad jį pasodino Mikalojus Daukša, lie-
tuvių raštijos pradininkas, gimęs neto-
li Kėdainių, Babėnuose. 

Babėnai

14  Senosios Rinkos aikštė ir 
sinagogų kompleksas
Tai – seniausia turgaus aikštė, 

įrengta XV amžiuje. Manoma, kad 
čia stovėjo pirmoji miesto rotušė. 
XVII  a. I  p. prie jos apsigyveno žydai, 
XVII a.–XIX a. I p. pastatytas sinagogų 
kompleksas. Didžioji vasaros sinago-
ga pastatyta XVIII a., sudegus čia sto-
vėjusiai senajai. Dabar čia glaudžiasi 
Dailės mokykla. Kita – mažoji žiemos 
sinagoga – pastatyta XIX amžiuje. Joje 
2002  m. duris atvėrė Daugiakultūris 
centras. Čia veikia žydų istorijai ir Ho-
lokaustui atminti skirta ekspozicija, 
organizuojami kultūros renginiai, eks-
kursijos ir edukacinės pamokos žydų 
istorijos bei kultūros temomis.

Senosios Rinkos aikštė
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RAJONE
Sakralinis-istorinis 
kompleksas Paberžėje
2018-ieji – Tėvo Stanislovo metai!
Paberžę išgarsino vienuolis kapuci-
nas Tėvas Stanislovas. Paberžė tapo 
traukos centru – pasiklausyti pa-
mokslų, pasikalbėti apie gyvenimą 
čia suvažiuodavo žmonės iš visos 
Lietuvos. Šiandien Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsilankymo bažnytėlėje, svir-
ne bei klebonijoje gausu liturginių ir 
buities reikmenų, kuriuos rinko Tėvas 
Stanislovas ir vadino ,,saugotuvėmis“. 
Liaudies meistrų statytoje bažnyčioje 
(1787  m.) yra vertingų paveikslų, Vin-
co Svirskio kryžių. Buvusiame Šilingo 
dvare (XVIII a.) įkurtas vienintelis Lie-
tuvoje 1863 m. sukilimo muziejus. 

Paberžė 
www.kedainiumuziejus.lt
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Skinderiškio dendrologinis parkas
Šis parkas užima 125 ha teritoriją. Jis suskirstytas pagal ge-
ografines augalų zonas. Dendrologinio želdyno vardą gavo 
dėl to, kad jame tarpsta daugelio rūšių iš įvairių pasaulio 
kraštų atgabenti egzotiški medžiai, lianos, krūmai, kurie 
paprastai auginami botanikos ir dendrologiniame soduo-
se. Čia auga 1 400 rūšių, porūšių, varietetų, formų ir veislių 
medžių, krūmų, lianų. Parke įrengti apžvalgos bokšteliai, 
pavėsinės, suolai, informacinės rodyklės, aikštelė vaikams. 
Kraštovaizdį praturtina Šušvės upės vingis. Parko įkūrėjas – 
Kęstutis Kaltenis, 1993 m. apdovanotas Valdo Adamkaus 
premija.Ypač gražus šis parkas rudenį, kai paruduoja kle-
vai, – jų čia auga apie 60 rūšių. – ir pavasarį, kai pražysta 
magnolijos. 

Užvarčių kaimas 
Kėdainių rajonas
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Lietuvos geografinis vidurys
1995 m. Ruoščių kaime oficialiai nustatytas ir dideliu laukų 
akmeniu pažymėtas Lietuvos geografinis vidurys (55°19’ 
š. pl. ir 23°54’ r. ilg.). Įgyvendinant architekto Vytauto Kun-
droto projektą, buvo atgabenti dar du akmenys, simboli-
zuojantys Žemaitiją ir Aukštaitiją. 2009 metais įrengtas 
naujas ženklas. Ant akmenų pastatyta granitinė lentelė su 
iškaltomis geografinio vidurio koordinatėmis.

Ruoščių kaimas 
Kėdainių rajonas

Česlovo Milošo žemė. Šeteniai – Česlovo Milošo gimtinė
Šetenių dvare, apie 13 km nuo Kėdainių, gimė ir vaikystę praleido poetas bei 
rašytojas, literatūros istorikas, vertėjas, Nobelio premijos laureatas Česlovas Mi-
lošas (1911–2004). Šeteniai – Č. Milošo ,,pradžių pradžia“, jo įkvėpimo šaltinis. 
Milošo kūryboje gausu Nevėžio slėnio motyvų, ši vieta buvo vienas didžiausių 
rašytojo įkvėpimo šaltinių. Romane ,,Isos slėnis“ Šetenių dvaras atgyja drauge 
su čia gyvenusiais žmonėmis, istorijomis, legendomis ir mitais. Restauruotame 
dvaro svirne įkurtas rezidencinis konferencijų centras, kuriame yra Č. Milošui 
skirta ekspozicija. Aplankykite ikikrikščioniškus laikus menantį Šventybrastį – jo 
bažnytėlėje Česlovas Milošas buvo pakrikštytas.
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Kėdainiai garsėja ne tik jaukiu, autentišku senamiesčiu – tai 
taip pat yra stiprus pramonės miestas, vienas pirmųjų pa-
gal užsienio investicijas Lietuvoje. Čia gaminama Lietuvoje 
populiari produkcija: padažai ir pagardai ,,Daumantai LT“, 
ledai ,,Dadu“, ,,Krekenavos“ mėsos produktai, ,,Kėdainių 
konservų“ padažai, sriubos ir užtepėlės. Šių produktų rasite 
didžiuosiuose prekybos centruose. Kėdainių kraštas – der-
lingos žemės, išplėtota žemdirbystė, pakelėse matysite ne-
mažai žmonių, prekiaujančių čia išaugintais vaisiais, daržo-
vėmis, medumi.

VIETINIAI PRODUKTAI 

Krautuvėlėje „Ragauk“ 
 – maistas sveikam gyvenimui! Čia prekiaujama ekolo-
giškais produktais, Kėdainių krašto smulkiųjų gamintojų 
produkcija, nedideliuose šeimos ūkiuose išaugintomis 
daržovėmis. Nusipirksite šakočio, mėsos ir šamo konservų 
(natūralių, su saulėje džiovintais pomidorais, abrikosais ir 
rūkytos paprikos prieskoniais). 

Didžioji g. 56
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Kavinė-parduotuvė ,,Raganė“ 
Čia pardavinėjami šaldyti (galima užsisakyti ir pavalgyti 
vietoje) virtinukai su įvairiais įdarais, tradiciniai amatininkų 
dirbiniai, Kėdainių krašto ,,Šušvės“ midus, turintis tautinio 
paveldo ženklą, ir kiti produktai. 

Sodų 3A, Sirutiškis (1,5 km nuo Kėdainių)

Firminė ,,Šamūkio“ 
parduotuvė

,,Šamūkio“ akvakultūros sistemoje 
sveikai, atsakingai ir tausojant aplin-
ką auginami šamai. Žuvys šeriamos 
sertifikuotais sveikais organiniais pa-
šarais, jos auga saugiuose baseinuose, 
naudojamas tyras gręžinio vanduo, 
neturintis nitratų. Parduotuvėje pre-
kiaujama šviežiais, skrostais ir rūkytais 
šamais, 5 rūšių troškinto šamo konser-
vais. Konservais prekiaujama ir krautu-
vėlėje ,,Ragauk“ Kėdainiuose. 

Parko 15C, Akademija (12 km nuo 
Kėdainių)
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Meno dirbinių salonas 
,,Stiklių namas“ 
išsiskiria iš kitų pastatų savo dailiais 
frontonais. Asortimentas – nuo mielų 
smulkmenų iki autorinių Lietuvos me-
nininkų darbų: papuošalų, aksesuarų, 
drabužių, interjero reikmenų. 

Didžioji g. 6

SUVENYRAI

Krautuvėlėje ,,Rotušės 
tekstilė“ 
prekiaujama rankinėmis, gaminiais 
iš natūralaus lino, medvilnės ir vilnos, 
papuošalais, rankų darbo muilais, ete-
riniais aliejais. 

Didžiosios Rinkos a. 6-2

Parduotuvė ,,Dailė“ 
Tai – seniausia senamiestyje veikianti 
suvenyrų parduotuvė. Joje prekiau-
jama suvenyrais iš molio, porceliano, 
sidabro, vytelių, gintaro. 

Didžioji g. 14

Foto salonas ,,Foto sala“
Pardavinėjami suvenyrai su Kėdai-
nių simbolika ir darbai namų interje-
rui papuošti, teikiamos fotografijos 
paslaugos. 

Smilgos g. 2
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Restoranas ,,Grėjaus namas“
Šis restoranas įkurtas škotui Jokūbui Grėjui priklausiusiame 
XVIII a. pastate. Škotišką dvasią galima pajusti net neužėjus 
į vidų: iškabinta Škotijos vėliava ir dagys virš įėjimo. Vidu-
je – profesionalaus dailininko ištapyti škotiški ornamentai. 
Iš anksto užsisakius, galima paragauti škotiško hagio ir Ra-
dvilų troškinio. Restorane dažnai rengiami džiazo koncertai. 
Vasarą ypač smagu gurkšnoti kavą jaukiame kiemelyje.

Didžioji g. 36

KUR PAVALGYTI
Restoranas ,,Novus Rex“ 
Pačioje senamiesčio širdyje įkurtas restoranas siūlo euro-
pietiškų valgių. Iš anksto užsisakius, galima paskanauti 
šamo. 

Didžioji g. 52

Restoranas ,,Smilga“
Pačioje senamiesčio širdyje įkurtas restoranas siūlo euro-
pietiškų valgių. Iš anksto užsisakius, galima paskanauti 
šamo. 

Senoji g. 16
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,,Beneto karčema“
Tai – dar vienas škotus menantis na-
mas. XVII a. jis priklausė Kėdainių mui-
tinės savininkui, karaliaus sekretoriui 
Jurgiui Benetui. Čia galima užsisakyti 
milžiniško dydžio cepelinų.

Senoji g. 7

Blyninė ,,Nu, blyn“
Kaip galima suprasti iš pavadinimo, 
meniu dominuoja blynai, tačiau yra 
ir virtinukų, kepsnių. Būtinai para-
gaukite bulvinių Kėdainių blynų, tik 
čia jie kitaip vadinami – ,,Kėdainiečio 
svajone“.

Didžioji g. 22

Kavinė ,,Raganė“ 
Firminis patiekalas – virtinukai. Čia 
jų siūloma net 17 rūšių! Su kiauliena, 
jautiena, vištiena, antiena, ančių ke-
penėlėmis, šamu, pievagrybiais, varš-
ke, špinatais, taip pat – trijų sūrių su 
alyvuoge, desertinių. Virtinukai – nuo 
senų laikų Vidurio Lietuvos regionui 
būdingas patiekalas, ypač mėgstami 
įdaryti varške ir peletrūnais.

Sodų 3A, Sirutiškis  
(1,5 km nuo Kėdainių)
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Džiazo festivalis ,,Broma Jazz“
Rugpjūčio mėnesį visus pavergia džiazo festivalio „Broma Jazz“ garsai. Sena-
miestyje karaliauja džiazas. Miesto gatves užplūsta džiazo muziką bei kultūrą 
mylintys žmonės. Išskirtinis festivalio bruožas – skirtingi džiazo stiliai ir džiazo 
sintezė su kitais muzikos stiliais bei menų disciplinomis, taip pat kitų kultūrinių 
renginių įvairovė. Šurmulys užtvindo jaukias senamiesčio gatves ir kiemelius. 
Viena iš Kėdainių senamiesčio gatvių pavadinta Džiazo vardu – pirmoji ir kol kas 
vienintelė Lietuvoje!

RENGINIAI 
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Agurkų šventė
Kėdainiai šmaikščiai tituluojami Lietuvos agurkų sostine. 
XIX amžiuje Kėdainiuose suklestėjo daržininkystė, ypač 
agurkų auginimas. Didžioji dauguma daržininkų buvo žy-
dai. Agurkų plantacijos Nevėžio pakrantėse ir terasose buvo 
gausios ir tarpukariu. Nors agurkų verslui smarkų smūgį 
sudavė karo ir pokario metai, Kėdainių krašto agurkininkai 
sėkmingai išgyveno iki mūsų dienų, agurką padarydami 
neatsiejamu mūsų miesto simboliu. Šventė vyksta liepos 
mėnesį, jos akcentas – patiekalų iš agurkų degustacijos.
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Miesto šventė
Rugsėjo pradžioje Kėdainių miestas švenčia savo gimtadie-
nį. Kėdainiai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 
1372 metais. Miestas švenčia net keturias dienas! Vyksta 
amatininkų mugės, sporto varžybos, karinės technikos pa-
rodos, koncertai, gausu renginių vaikams. Šventę užbaigia 
žvaigždžių koncertas ir fejerverkai.

Daugiau informacijos apie renginius galite rasti interneto svetainėje www.kedainiutvic.lt
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Viešbutis ,,Grėjaus namas“ 
Didžioji g. 36. www.grejausnamas.lt

Viešbutis ,,Smilga“
Senoji g. 16. www.hotelsmilga.lt

Svečių namai ,,Novus Rex“
Didžioji g. 52. www.novusrex.lt

Viešbutis ,,Raganė“
Sodų 3A, Sirutiškis. www.ragane.lt

KUR APSISTOTI

MUZIEJAI
Daugiakultūris centras 
Senosios Rinkos a. 12A. www.kedainiumuziejus.lt

Janinos Monkutės-Marks muziejus-
galerija 
J. Basanavičiaus g. 45. www.jmm-muziejus.lt

Kėdainių krašto muziejus
Didžioji g. 19. www.kedainiumuziejus.lt

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus
Senoji g. 1. www.kedainiumuziejus.lt

Tradicinių amatų centras Arnetų namas 
Radvilų g. 21. www.kedainiumuziejus.lt

Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūrų 
muziejus
J. Basanavičiaus g. 36. www.kedainiumuziejus.lt

1863 m. sukilimo muziejus (Paberžė) 
Paberžė. www.kedainiumuziejus.lt

Mikalojaus Katkaus memorialinis muziejus 
Tel. (8 257) 42 853, Ažytėnai, Kėdainių r.
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Kartografinė informacija:
GDR10LT©Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, 2017
Sudarė:
VĮ „GIS-Centras“, 2017
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1.  Rotušė

2.  Didžiosios 
Rinkos aikštė 
ir paminklas 
Radviloms

3.  Šv. Jurgio 
bažnyčia

4.  Evangelikų 
reformatų 
bažnyčia ir 
Kunigaikščių 
Radvilų 
mauzoliejus

5.  Tradicinių amatų 
centras Arnetų 
namas

6.  Kėdainių krašto 
muziejus

7.  Šv. Juozapo 
bažnyčia

8.  Liuteronų 
bažnyčia

9.  Šviesioji 
gimnazija

10.  Kristaus 
Atsimainymo 
cerkvė

11.  Janinos 
Monkutės-Marks 
muziejus-galerija

12.  Minaretas ir 
miesto parkas

13.  Mikalojaus 
Daukšos ąžuolas

14.  Senosios Rinkos 
aikštė ir sinagogų 
kompleksas 

Nuotraukos: A. Kanapeckaitės-Čerenkovienės, V. Špečkausko, Kėdainių krašto muziejaus, G. Minelgaitės-Dautorės, E. Mongirdaitės, V. Juškos



VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
Turizmo informacija, leidiniai, ekskursijos
Tel.: + 370 655 22 245, + 370 347 56 900
www.kedainiutvic.lt
El. p. turizmas@kedainiutvic.lt
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