LV

ĶĒDAIŅI

– unikāla vecpilsēta Lietuvas sirdī,
kur skan džezs!
www•
kedainiutvic
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Ķēdaiņi atrodas pašā Lietuvas vidienē, dažu kilometru atTas ir valsts nozīmes urbānistikas piemineklis, viena
tālumā no tiem – oficiālais Lietuvas ģeogrāfiskais centrs. no septiņām Lietuvas vecpilsētām. Te ir saglabājies senais
Ķēdaiņu vārds pirmoreiz rakstu avotos minēts 1372. gadā. ielu tīkls, tirgus laukumi, XVI–XIX gs. sakrālās, dzīvojamās,
1590. gadā Ķēdaiņiem piešķirtas pilsētas tiesības. Aptuveni sabiedriskās ēkas. Pastaigāties pa līkumotajām vecpilsētas
300 gadus Ķēdaiņi piederēja kunigaišiem Radviliem, vie- ieliņām ir gluži kā pastaigāties pa XVII gs. pilsētu. Te atrodas
nai no varenākajām un ietekmīgākajām LDK augstmaņu viesnīca, muzeji, suvenīru un vietējo produktu veikaliņi, kafejnīcas, restorāni – atradīsit daudz mājīgu vietu, kur uzkost,
dzimtām.
No XVI gs. vidus pilsēta bija viens no protestantu re- izdzert kafiju, apēst pīrādziņu, iegādāties kādu suvenīru vai
liģiskajiem, kultūras un izglītības centriem Lietuvā. XVII gs. mākslas darbu.
Ķēdaiņos tika nodibināta protestantu ģimnāzija, tajā par
pasniedzējiem strādāja ievērojami tā laika zinātnieki. Te
tika iespiests viens no XVII gs. lielākajiem izdevumiem
lietuviešu valodā – “Knyga nobažnystės krikščioniškos”.
XVII gs. pirmajā pusē pilsētā apmetās skoti, vācieši, ebreji, pareizticīgie. Tā bija pilsēta, kurā vienuviet mita sešu
tautību un sešu konfesiju pārstāvji, Ķēdaiņu vecpilsētā arī
šodien atspoguļojas dažādu kultūru arhitektūras tradīcijas.

XIX gs J. Ozemblovskis litogrāfija

3

SKOTI ĶĒDAIŅOS!
Neesiet pārsteigti, Ķēdaiņos ieraugot Skotijas karogu vai
tās simbolu – dadzi. Ķēdaiņos XVII–XVIII gs. dzīvoja liela
skotu kopiena. Stāsta, ka skoti meklējuši “apsolīto zemi” –
Antiliju. Viņi bija vieni no pirmajiem pasniedzējiem skolā
Ķēdaiņos, ieņēma augstus amatus maģistrātā, baznīcā,
muižā. Reformātu baznīcā dievkalpojumi notika arī skotu
valodā. Skoti lielā mērā veicināja Ķēdaiņu uzplaukumu XVII
gs. vidū, bagātināja pilsētu ar mūra arhitektūru. Ķēdaiņos
viņi nodibināja pirmo biedrību Lietuvā – “Societatis Commerciorum” – 1731. gadā! XVII–XVIII gs. Ķēdaiņi, iespējams,
bija viena no pirmajām pilsētām visā Baltijas jūras reģionā
skotu skaita ziņā. Vēstures avotos atrodami vairāk nekā 120
skotu uzvārdi. Skotu: Arnetu nams, kafejnīca “Beneto karčema”, viesnīca–restorāns “Grėjaus namas”, māja ar instalāciju.

No www.jmuseum.lt

EBREJU KOPIENAS MANTOJUMS
1627. gadā Kristups Radvils ļāva ierasties Ķēdaiņos “krietniem, labas uzvedības ebrejiem” un apmesties Vecā Tirgus
laukumā. 1727. gadā Abraoms Kacenelenbogens uz Ķēdaiņiem studēt Talmūdu uzaicināja septiņus gadus veco Eliju
ben Solomonu Zalmanu, nākamo Viļņas Gaonu. Gaona dzīve Ķēdaiņos ir noslēpumā tīta. Vienā vietā tiek apgalvots,
ka Talmūda gudrības Ķēdaiņos viņš smēlās piecus gadus,
citi stāsta, ka trīs, trešie saka – pusgadu. Viņa izredzētā bija
ķēdainiete vārdā Hana. Ķēdaiņos saglabājušās trīs bijušo
sinagogu ēkas. XVIII. gs. lielajā vasaras sinagogā apmetās
Mākslas skola, XIX gs. mazajā ziemas sinagogā darbojas
Multikultūrālais centrs, kur var aplūkot ebreju kopienas
vēsturei un holokaustam veltītu ekspozīciju.
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VINCS SVIRSKIS UN UNESCO MANTOJUMS
ĶĒDAIŅU REĢIONĀ
2008. gadā Lietuvas krustu izgatavošanas tradīcija un krustu simbolika iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Ķēdaiņu pusi ar krustiem greznoja Vincs Svirskis (1835–1916),
viens no ievērojamākajiem Lietuvas krustu darinātājiem un
talantīgākajiem senās lietuviešu tautas monumentālistikas
jeb tautas mazās arhitektūras radītājiem, cilvēku dēvēts
par “gražiadirbi” – “skaistdarītāju”. Viņa biogrāfija ir leģendām apvīta, zināma tikai no cilvēku nostāstiem. Visu savu
dzīvi viņš ceļojis kājām no ciema uz ciemu, iezīmējot savu
ceļu: apstājoties tur, kur cilvēki gribēja izgreznot savu sētu
vai iemūžināt svarīgus savas dzīves notikumus. Krustus viņš
darināja tikai no ozola, svētos un dekoratīvos elementus
izgreba no tā paša koka, tāpēc mēdza jokot, ka svētie no
krustiem “nekad nenokritīs”. Vinca šedevri aplūkojami Ķēdaiņu Reģionālajā muzejā, Paberžes baznīcā, Survilišķos: te
viņš arī apglabāts.

ĶĒDAIŅU ALPI
Ķēdaiņos ir kalni – tos ierauga visi, kas ierodas pa Via Baltica maģistrāli. “Alpi” atrodas sabiedrības “Lifosa” teritorijā,
un tas ir ģipsis, kas rodas kā blakusprodukts mēslojuma
ražošanas procesā.
Ķēdaiņi
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KO APSKATĪT
1 Rātsnams
Uzcelts XVII gs. vidū. Pagrabā tika ierīkots cietums,
telpa pilsētas bendei, arhīvs, pirmajā stāvā tika glabāti garuma un tilpuma mēri, otrajā stāvā – maģistrāta un tiesas
zāle. Šobrīd rātsnamā atrodas Dzimtsarakstu nodaļa, ceremoniju zāli grezno Radvilu gleznu reprodukcijas. Pagalmiņā – XIX gs. sākuma rokoko stila saules pulkstenis, skulptūras. Ķēdaiņu rātsnams – viens no trim rātsnamiem, kas
saglabājušies Lietuvā.
Didžioji g. 1

2 Lielā Tirgus laukums un piemineklis
Radviliem
Izveidots XVI gs., tas bija Ķēdaiņu galvenā tirgošanās
vieta. Apkārt tam – XVII gs. ēkas: Stiklinieku nams, birģermeistara Jurģa Andersona māja, Rātsnams, evaņģēliskā
reformātu baznīca. Laukumā atrodas piemineklis kunigaišiem Radviliem “Skrynia” (latv. “Lāde”, 2006. g., aut. A. Boss).
To veido masīva LDK valsts kasi simbolizējoša lāde, virs tās –
LDK lielhetmaņa Jonuša Radvila krūšutēls. Noteikti ienāciet mākslas darbu salonā “Stiklių namas” (latv. “Stiklinieku
nams”) un veikaliņā “Rotušės tekstilė” (latv. “Rātsnama tekstils”) – te noteikti atradīsit, ar ko sevi iepriecināt!
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3 Sv. Jurģa baznīca
Teikas stāsta, ka krustneši mūra
baznīcu uzcēluši pagānu svētnīcas
vietā, izcirtuši tur pletušos lielo, seno
mežu. Gotikas stilā celtā Sv. Jurģa baznīca – senākā ēka Ķēdaiņos, tā uzcelta
ap 1460. gadu. Baznīcā atrodas vērtīgi
mākslas darbi, tās interjers izgreznots
ar vēlīnā baroka altāriem. Šī baznīca
ir viena no vecākajām Lietuvā. No uzkalniņa paveras Ķēdaiņu vecpilsētas
panorāma.
Šėtos g. 22

4 Evaņģēliskā reformātu
baznīca un Kunigaišu
Radvilu mauzolejs
Renesanses stila evaņģēlisko
reformātu baznīcu uzcēla kunigaiši
Radvili XVII gs. vidū. Līdz mūsdienām
tā ir saglabājusies gandrīz nemainījusies. Ir saglabājusies manierisma stila
ozolkoka kancele, ozola paneļi, lustra.
Kunigaišu Radvilu ģimenes mauzolejs
baznīcas kriptā – vienīgā atjaunotā
un sakārtotā XVII gs. Lietuvas dižkunigaitijas augstmaņu kapavieta Lietuvā.
Greznajos renesanses un baroka sarkofāgos dus Viļņas vaivadi, Lietuvas
lielhetmaņi Kristups Radvils Perkūns
un Jonušs Radvils, kā arī viņu ģimenes
locekļi. Baznīca joprojām darbojas, Ķēdaiņos ir neliela reformātu kopiena. To
bieži apmeklē tūristi, baznīcā ir lieliska akustika, te notiek koncerti un citi
pasākumi.
Senoji g. 1
www.kedainiumuziejus.lt
Ķēdaiņi • KO APSKATĪT
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5 Tradicionālo amatu
centrs Arnetu nams
XVII gs. pilsētu arhitektūras paraugs. Nams piederējis skotu tirgotājam Arnetam. Šobrīd tajā atrodas
Ķēdaiņu Reģionālais muzeja Tradicionālo amatu centrs Arnetu nams. Te
tiek organizētas amatnieku izstādes
un izglītojošas nodarbības: te var gūt
iemaņas aušanā, koktēlniecībā, klūgu
pinumu darināšanā un citos tradicionālās tautas mākslas veidos.
Radvilų g. 21
www.kedainiumuziejus.lt

6 Ķēdaiņu Reģionālais muzejs
Ķēdaiņu Reģionālais muzejs – viens no vecākajiem Lietuvā, nodibināts
1922. gadā. Kopš 2000. gada muzejs atrodas bijušā XVIII gs. Karmela klostera
restaurētajā ēkā. Starp iespaidīgākajiem eksponātiem – zināmākā lietuviešu reliģiskās mākslas pārstāvja Vinca Svirska krusti, kurus mākslas zinātnieki dēvē par
“mazajiem lietuviešu tautas mākslas šedevriem”. Muzejā tiek piedāvātas izglītojošas programmas, ekskursijas, varat uzlaikot un nofotografēties Radvilu laiku
tērpos!
Didžioji g. 19, ww.kedainiumuziejus.lt
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7 Sv. Jāzepa baznīca
Tautas baroka stila baznīcu uzcēla karmelīti 1766. gadā. Padomju
laikā tā tika izmantota kā noliktava,
pēc Neatkarības atjaunošanas atkal
atdota katoļiem. Baznīcā ir saglabājušies XVIII gs. otrās puses altāri, kā arī
vērtīgas Sv. Jāzepa un Vissv. Marijas ar
zīdaini gleznas ar ietvariem, iluzorās
glezniecības darbi.
Radvilų g. 10

8 Luterāņu baznīca
No XVII gs. pirmās puses Ķēdaiņos apmetās vācu luterāņu kopiena, kura tad arī uzcēla šo baznīcu. Tā
ir unikāla, pateicoties oriģinālajām
XVII gs. freskām. Saglabājusies Adoma
Freitaga (1608–1650) – kara inženiera, nocietinājumu speciālista, Eiropā
slavenās grāmatas “Architectura militaris nova et aucta” autora – epitāfijas
plāksne.
Vokiečių g. 7

Ķēdaiņi • KO APSKATĪT
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9 Šviesioji ģimnāzija
Ģimnāzijas vēsture sniedzas līdz 1625. gadam, kad
Ķēdaiņos tika nodibināta protestantu pamatskola. Tā izauga līdz ģimnāzijai, nosauktai par Gymnasium Illustre, un
pārcēlās uz greznu renesanses stila ēku. 1653. gadā te tika
iespiests viens no svarīgākajiem reformātu un XVII gs. lielākajiem izdevumiem lietuviešu valodā “Kniga nobažnistės
krikščioniškos”. Radvili mēģināja te nodibināt protestantu
augstskolu, renesanses stila arkas ļoti atgādina Viļņas Universitāti. Padomju laikos te atradās kara bāze, šobrīd – Šviesioji ģimnāzija.
Didžioji g. 62

10 Kristus Pārveidošanās pareizticīgo
baznīca
Pirmā pareizticīgo baznīca Ķēdaiņos uzcelta XVII gs.,
tagadējā uzcelta XIX gs. vidū. Interjerā saglabājušies XX gs.
sākuma glezniecības darbi, te atrodas vērtīgas ikonas. Blakus baznīcai – memoriālā plāksne Pjotram Stolīpinam, zināmākajam Ķēdaiņu pareizticīgo kopienas loceklim.
Gedimino g. 2
10

11 Janinas MonkutesMarks muzejs-galerija
Muzejs-galerija nodibināts pēc
mākslinieces Janinas Monkutes-Marks
iniciatīvas. Ik gadu te tiek noorganizētas vidēji 7 izstādes, to autori – slaveni
Lietuvas un ārvalstu mākslinieki. Muzejā darbojas pastāvīgā Janinas Monkutes-Marks darbu ekspozīcija. Tā kā
pati galerijas dibinātāja ir tekstilmāksliniece, tad prioritāte tiek piešķirta
tekstila izstādēm.
J. Basanavičiaus g. 45
www.jmm-muziejus.lt

12 Minarets un pilsētas
parks
Šībrīža Ķēdaiņu pilsētas parks –
bijušais Ķēdaiņu pils dārzs. Jau XIX gs.
Čapski te uzcela pili un iekopa parku.
Vēlāk par īpašuma saimnieku kļuva
krievu armijas ģenerālis, grāfs Eduards
Totlebens. Ap 1880. gadu viņš uzstādīja aivanu, mošeju un minaretu (28 m).
Saglabājies ir tikai pēdējais, kas izslienas virs koku galotnēm, ar islāma kultūras simbolu – pusmēnesi – tā augšā.
Viena no leģendām vēsta, ka minaretu
E. Totlebens uzcēla savai mīļotajai –
pēc ticības musulmanei –, kuru atveda sev līdzi no kara ar turkiem.
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5
Ķēdaiņi • KO APSKATĪT
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13 Mikalojus Daukšas ozols
Tas ir vecākais Ķēdaiņu pilsētas
ozols (apkārtmērs – 5,4 m, diametrs –
1,70 m, augstums – 23 m). Stāsta, ka
to esot iestādījis Mikalojus Daukša –
lietuviešu rakstniecības pamatlicējs,
dzimis netālu no Ķēdaiņiem, Babēnos.
Babēni

14 Vecā Tirgus laukums un
sinagogu komplekss
Tas ir senākais tirgus laukums, kas
izveidots XV gadsimtā. Domājams, te atradās pilsētas pirmais rātsnams. XVII gs.
pirmajā pusē pie tā apmetās ebreji,
XVII gs.–XIX gs. pirmajā pusē tika uzcelts
sinagogu komplekss. Lielā vasaras sinagoga uzcelta XVIII gs., kad nodega te stāvējusī vecā sinagoga, tagad te izmitināta
Mākslas skola. Otra – mazā ziemas sinagoga – uzcelta XIX gs.. Tajā 2002. gadā durvis
vēra Multikulturālais centrs, te atrodas ebreju vēsturei un holokaustam veltīta ekspozīcija, tiek organizēti kultūras pasākumi,
ekskursijas un izglītojošas nodarbības par
ebreju vēstures un kultūras tēmām.
Senosios Rinkos aikštė (latv. Vecā Tirgus
laukums)
12

Ķēdaiņi • KO APSKATĪT
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RAJONĀ
Sakrālais-vēsturiskais
komplekss Paberžē
2018. gads – Tēva Stanislava gads!
Paberži izdaudzinājis kapucīnu mūks
Tēvs Stanislavs. Paberže kļuva par
tādu kā centru – klausīties mācības,
aprunāties par dzīvi te brauca cilvēki
no visas Lietuvas. Šodien Vissv. Jaunavas Marijas Apmeklēšanas baznīciņā,
klētī un baznīckunga mājā atrodas ļoti
daudz liturģisko un sadzīves priekšmetu, kurus vāca Tēvs Stanislavs un
dēvēja par “glabātavu”. Tautas meistaru celtajā baznīcā (1787. g.) aplūkojamas vērtīgas gleznas, Vinca Svirska
krusti. Bijušajā Šilinga muižā (XVIII gs.)
izveidots Lietuvā vienīgais 1863. gada
sacelšanās muzejs.
Paberže
www.kedainiumuziejus.lt
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Skinderišķu dendroloģiskais parks
Parks aizņem 125 ha teritoriju, ir iedalīts pēc augu ģeogrāfiskajām zonām. Dendroloģiskā parka nosaukumu ieguva,
pateicoties tajā esošajiem daudzo sugu no dažādām pasaules malām atvestajiem eksotiskajiem kokiem, krūmiem,
liānām, kas parasti tiek audzēti botāniskajos un dendroloģiskajos dārzos. Te aug 1400 sugu, pasugu, paveidu, formu
un šķirņu koki, krūmi, liānas. Parkā ir ierīkoti skatu tornīši,
lapenes, soli, informatīvas norādes, bērnu rotaļu laukums.
Ainavu bagātina Šušves upes līcis. Parka dibinātājs – Ķēstutis Kaltenis, 1993. gadā apbalvots ar Valda Adamkus prēmiju. Īpaši skaisti te ir rudenī, kad sārtojas kļavas – tās te ir ap
60 sugu, bet pavasarī parkā uzzied magnolijas.
Užvarču ciems
Ķēdaiņu rajons

KO APSKATĪT • RAJONĀ
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Lietuvas ģeogrāfiskais centrs
1995. gadā Rošču ciemā tika oficiāli noteikts un ar lielu laukakmeni atzīmēts Lietuvas ģeogrāfiskais centrs (55°19’ziemeļu platums un 23°54’ austrumu garums). Pēc arhitekta
Vītauta Kundrota projekta tika atvesti vēl divi akmeņi, kuri
simbolizē Žemaitiju un Aukštaitiju. 2009. gadā tika izveidota jauna zīme. Uz akmeņiem novietota granīta plāksnīte ar
iekaltām ģeogrāfiskā centra koordinātām.
Rošču ciems
Ķēdaiņu rajons

Česlova Miloša zeme. Šeteņi – Česlova Miloša dzimtene
Šeteņu muižā, aptuveni 13 km no Ķēdaiņiem, dzimis un bērnību aizvadījis dzejnieks un rakstnieks, literatūrvēsturnieks, tulkotājs, Nobela prēmijas laureāts
Česlovs Milošs (1911–2004). Šeteņi – Č. Miloša “sākumu sākums”, viņa iedvesmas
avots. Nevēžas upes ielejas motīvi bagātīgi atrodami Miloša daiļradē, šī vieta
viņam bija viens no lielākajiem iedvesmas avotiem. Romānā “Isas ieleja” Šeteņu
muiža atdzīvojas ar te dzīvojušajiem cilvēkiem, stāstiem, leģendām un mītiem.
Restaurētajā muižas klētī ierīkots rezidences konferenču centrs, kurā atrodas
Č. Milošam veltīta ekspozīcija. Apmeklējiet pirmskristietības laikus atgādinošo
Šventībrasti, te esošajā baznīciņā Česlovs Milošs tika kristīts.

16

VIETĒJIE PRODUKTI
Ķēdaiņi ir izslavēti ne tikai ar omulīgo, autentisko vecpilsētu, tā ir arī spēcīga rūpniecības pilsēta, viena no vadošajām
ārvalstu investīciju ziņā Lietuvā. Te tiek ražota Lietuvā populāra produkcija: mērces un aizdari “Daumantai LT”, saldējums “Dadu”, “Krekenavos” gaļas produkti, “Kėdainių konservai” mērces, zupas un uzkodas. Šos produktus atradīsit
lielākajos tirdzniecības centros. Ķēdaiņu reģions – auglīga
zeme, attīstīta zemkopība, ceļmalās redzēsit ne vienu vien,
tirgojot tepat izaudzētus augļus, dārzeņus, medu.

Bodīte “Ragauk” (latv. “Nogaršo”)
– pārtika veselīgam dzīvesveidam! Te tiek tirgoti ekoloģiski
produkti, Ķēdaiņu reģiona mazo ražotāju produkcija, nelielās mājas saimniecībās izaudzēti dārzeņi. Te nopirksiet šakoti, gaļu un sama konservus (dabīgus, ar saulē kaltētiem
tomātiem, aprikozēm un kūpinātas paprikas garšvielām).
Didžioji g. 56

Ķēdaiņi • VIETĒJIE PRODUKTI
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Firmas veikaliņš “Šamūkio”
(latv. “Samu saimniecības”)
“Šamūkio” akvakultūras sistēmā veselīgi, atbildīgi un vidi saudzējoši tiek
audzēti sami. Zivis tiek barotas ar sertificētu, veselīgu un organisku barību,
tās aug drošos baseinos, tiek izmantots tīrs urbuma ūdens, kurš nesatur
nitrātus. Veikalā tiek tirgoti svaigi, izķidāti un kūpināti sami, 5 veidu sautēta
sama konservi. Konservi tiek tirgoti arī
bodītē “Ragauk” Ķēdaiņos.
Parko 15C, Akademija
(12 km no Ķēdainiem)

Kafejnīca-veikals “Raganė”:
saldētas (iespējams arī veikt pasūtījumu un paēst uz vietas)
klimpas ar dažādiem pildījumiem, tradicionālie amatnieku
izstrādājumi, Ķēdaiņu reģiona “Šušvės” medalus, kuram
piešķirta tautiskā mantojuma zīme u.c.
Sodų 3A, Sirutišķi (1,5 km no Ķēdaiņiem)
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SUVENĪRI
Mākslas salons
“Stiklių namas”
atšķiras no citām ēkām ar saviem skaistajiem frontoniem. Sortiments – no
mīlīgiem nieciņiem līdz Lietuvas mākslinieku autordarbiem: rotaslietas, aksesuāri, apģērbs, interjera priekšmeti.
Didžioji g. 6

Veikaliņā “Rotušės tekstilė”
tiek tirgoti rokdarbi, izstrādājumi no
dabīga lina, kokvilnas un vilnas, rotaslietas, ar rokām veidotas ziepes, ēteriskās eļļas.
Didžiosios Rinkos a. 6-2

Veikals “Dailė”

Fotosalons “Foto sala”

Vecākais suvenīru veikals vecpilsētā. Suvenīri ar Ķēdaiņu simboliku un darSuvenīri no māla, porcelāna, sudraba, bi mājas interjeram, foto pakalpojumi.
klūgām, dzintara.
Smilgos g. 2
Didžioji g. 14
Ķēdaiņi • SUVENĪRI
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KUR PAĒST
Restorāns “Grėjaus namas”

Restorāns “Novus Rex”

Restorāns atrodas skotam Jokūbam Grejam piederējušajā
XVIII gs. ēkā, skotu gars sajūtams, pat vēl neieejot tajā: Skotijas karogs un dadzis virs ieejas. Iekštelpās – profesionāla
mākslinieka gleznoti skotu ornamenti. Iepriekš piesakoties,
iespējams nobaudīt skotu tradicionālo ēdienu haggis un
Radvilu sautējumu. Restorānā bieži notiek džeza koncerti.
Vasarā īpaši patīkami ir malkot kafiju mājīgajā pagalmiņā.

Pašā vecpilsētas sirdī esošais restorāns piedāvā eiropeiskus
ēdienus, piesakoties iepriekš, iespējams nobaudīt samu.

Didžioji g. 36

Restorāns “Smilga”
Te varat nobaudīt gan lietuviešu, gan eiropeiskus ēdienus,
grupas var iepriekš pieteikt ebreju ēdienu degustācijas.
Senoji g. 16
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Didžioji g. 52

Krodziņš “Beneto karčema”
Tas ir vēl viens nams, kurš atgādina par
skotiem: XVII gs. tas piederēja Ķēdaiņu
muitnīcas īpašniekam, karaļa sekretāram Jurģim Benetam. Te var pasūtīt
milzīgus cepelīnus.
Senoji g. 7

Pankūknīca “Nu, blyn”
Kā jau nojaušams no nosaukuma,
ēdienkartē dominē pankūkas, taču ir
arī klimpas, cepeši. Noteikti nogaršojiet Ķēdaiņu kartupeļu pankūkas, kuras te slēpjas zem nosaukuma “Kėdainiečio svajonė” – “Ķēdainieša sapnis”.
Didžioji g. 22

Kafejnīca “Raganė”
Firmas ēdiens – klimpas (liet. virtinukai). Te tās tiek piedāvātas pat 17 veidu! Ar cūkgaļu, liellopa gaļu, vistas vai
pīles gaļu, pīļu akniņām, samu, šampinjoniem, biezpienu, spinātiem, kā
arī trīs sieru ar olīvu, deserta. Klimpas –
kopš seniem laikiem ir Viduslietuvai
raksturīgs ēdiens, īpaši – ar biezpienu
un estragonu pildītas.
Sodų 3A, Sirutišķi
(1,5 km no Ķēdaiņiem)
Ķēdaiņi • KUR PAĒST
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PASĀKUMI
Džeza festivāls “Broma Jazz”
Augustā visus valdzina džeza festivāla “Broma Jazz” skaņas. Vecpilsētā valda
džezs, to pārpludina džeza mūziku un kultūru mīloši cilvēki. Festivāla īpašā iezīme – programmas daudzpusīgums attiecībā uz džeza stiliem un džeza sintēzi
ar citiem mūzikas stiliem un mākslas disciplīnām, kā arī citu kultūras pasākumu
dažādība. Kņada piepilda mājīgās vecpilsētas ielas un pagalmiņus. Viena no Ķēdaiņu vecpilsētas ielām ir nosaukta Džeza vārdā – pirmā un pagaidām vienīgā
Lietuvā!
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Ķēdaiņi • PASĀKUMI

23

Gurķu svētki
Ķēdaiņi ar smaidu tiek titulēti par Lietuvas gurķu galvaspilsētu. XIX gs. Ķēdaiņos uzplauka dārzkopība, īpaši – gurķu
audzēšana, lielākā daļa dārzkopju bija ebreji. Gurķu plantācijas Nevēžas upes krastos un terasēs bija bagātīgas arī
starpkaru laikā. Un, lai arī gurķu uzņēmējdarbībai smagu
triecienu deva kara un pēckara laiki, Ķēdaiņu reģiona gurķaudzētāji ir veiksmīgi izdzīvojuši līdz pat mūsdienām, gurķi
padarot par nenoliedzamu mūsu pilsētas simbolu. Svētki
notiek jūlijā, tās akcents – no gurķiem gatavotu ēdienu
degustācijas.

24

Pilsētas svētki
Septembra sākumā Ķēdaiņu pilsēta svin savu dzimšanas
dienu – Ķēdaiņi pirmoreiz rakstu avotos minēti 1372. gadā.
Pilsēta svētkus svin veselas četras dienas! Notiek amatnieku tirdziņi, sporta sacensības, militārās tehnikas izstādes,
koncerti, dažādi pasākumi bērniem. Svētki noslēdzas ar
zvaigžņu koncertu un uguņošanu.

Informācija par pasākumiem www.kedainiutvic.lt
Ķēdaiņi • PASĀKUMI
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KUR APMESTIES
Viesnīca “Grėjaus namas”
Didžioji g. 36. www.grejausnamas.lt

Viesnīca “Smilga”
Senoji g. 16. www.hotelsmilga.lt

Viesu nams “Novus Rex’
Didžioji g. 52. www.novusrex.lt

Viesnīca “Raganė”
Sodų 3A, Sirutišķi. www.ragane.lt

MUZEJI
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Multikulturālais centrs

Tradicionālo amatu centrs Arnetu nams

Senosios Rinkos a. 12A. www.kedainiumuziejus.lt

Radvilų g. 21. www.kedainiumuziejus.lt

Janinas Monkutes-Marks muzejs-galerija

Vītauta Uleviča koka skulptūru muzejs

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

J. Basanavičiaus g. 36. www.kedainiumuziejus.lt

Ķēdaiņu Reģionālais muzejs

1863. gada sacelšanās muzejs (Paberže)

Didžioji g. 19. www.kedainiumuziejus.lt

Paberže. www.kedainiumuziejus.lt

Kunigaišu Radvilu mauzolejs

Mikaloja Katkus memoriālais muzejs

Senoji g. 1. www.kedainiumuziejus.lt

Tālr. (8 257) 42853, Ažītēni, Ķēdaiņu raj.
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10. Kristus
Pārveidošanās
pareizticīgo
baznīca
11. Janinas
Monkutes-Marks
muzejs-galerija
12. Minarets un
pilsētas parks
13. Mikalojus
Daukšas ozols
14. Vecā Tirgus
laukums un
sinagogu
komplekss
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Printing house DRUKA. www.druka.lt

PI Ķēdaiņu tūrisma un uzņēmējdarbības informācijas centrs
Tūrisma informācija, izdevumi, ekskursijas
Tālr.: +370 655 222 45, +370 347 569 00
www.kedainiutvic.lt
turizmas@kedainiutvic.lt

