
Keliaudami dviračių ir automobilių 
maršrutais pasigėrėkite Kėdainių krašto 
kultūros vertybių ir vaizdingos gamtos 
darna, pajuskite paslaptingą istorinių 
asmenybių ir vietovių aurą...

Daugiau informacijos:

Kėdainių turizmo ir verslo informavimo centras

Didžiosios Rinkos a. 6-3
el. p.: turizmas@kedainiutvic.lt 

Tel. nr.: (8 347) 56 900
www.kedainiutvic.lt

Facebook: @visitkedainiai,
 @pramogosKedainiuose

Nuotraukos: Eglės Švedaitės, 
Aistės Kanapeckaitės-Čerenkovienės

Dviračių nuoma

Darbo laikas*:

I-V - 9.00 - 18.00val.

VI - 9.00 - 17.00val. 

*(rudenį/žiemą - skambintis)
Galimas susitarimas atvykti kitu laiku.

J. Biliūnio 28 g., Kėdainiai
www.geri-dviraciai.lt

el.paštas: geridviraciai28@gmail.com
Tel. nr.: 8 656 29764

Surviliškio miestelio kapinėse palaidotas žymiausias lietuvių 
dievdirbys Vincas Svirskis (1835-1916), kuris gyvendamas 
Vidurio Lietuvoje išdrožė daugiau kaip 200 kryžių ir koplytstulpių, 
laikomų lietuvių liaudies mažosios architektūros šedevrais. Į 
UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą 
buvo įtraukta Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika.
Šventųjų bareljefais, horeljefais, augalų bei gyvūnų atvaizdais 
kryžius dabindavo iš visų pusių. Kryžius ir kompozicijų figūras 
skobdavo iš monolitinio ąžuolo, todėl mėgdavo juokauti, kad 
šventieji iš kryžių „niekada neiškris“.

Kryždirbio kapą Surviliškio miestelio 
kapinėse puošia jo paties kažkada 
daryto kryžiaus kopija su simboliniu 
užrašu „...tegu ir man paminklas bus“.
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Paberžėje rasite vienintelį Lietuvoje 1863 metų sukilimo muziejų, 
įsikūrusį XVIII a. pastatytame ir rekonstruotame mediniame dvare. 
Čia pat – liaudies meistrų statyta Švč. Mergelės Marijos apsilanky-
mo bažnytėlė su V. Svirskio kryžiais ir altoriumi, žibintų bei malda-
knygių rinkiniais. Prie bažnyčios esančiuose pastatuose – liturginių 
rūbų, įvairių rakandų „saugotuvės“, o kur dar gamtos grožybės...
Paberžė ilgą laiką garsėjo kaip piligrimystės vieta – čia kunigavo 
vienuolis kapucinas Algirdas Mykolas Dobrovolskis – Tėvas Stanis-
lovas (1918-2005). Jo dėka mažas kaimelis tapo traukos centru – 
pasiklausyti pamokslų, pasikalbėti apie gyvenimą atvažiuodavo 
žmonės iš visos Lietuvos. Mirė Tėvas Stanislovas 2005 m. birželio 
23 d., palaidotas Paberžės bažnyčios šventoriuje.
Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 29 d. bus minimos 
100-osios Tėvo Stanislovo gimimo metinės, nuspręsta 
2018-uosius paskelbti Tėvo Stanislovo metais. 

Vinco Svirskio 
kryžių ekspozicija

Švč. Mergelės Marijos 
apsilankymo bažnytėlė 
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Šventybrastis
 i Šalia medinės Kristaus Atsimainymo bažnyčios, 
pastatytos 1774 m. Šventybrasčio savininko dvarininko 
Igno Zavišos iniciatyva, stovi paminklai Nepriklausomy-
bei ir sukilėliams. Šventybrasčio ąžuolai – valstybės 
pripažinti saugomi gamtos paminklai. Šalia bažnyčios 
esančiose kapinaitėse – Nobelio premijos laureato 
Česlovo Milošo senelių kapas. Aplankykite Šventybrasčio 
Kristaus atsimainymo bažnyčią ir 1863 m. sukilėlių slėnį.
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  i   Poetas, rašytojas ir literatūros mokslininkas Česlovas Milošas 
(1911-2004) 1980 m. gavo Nobelio literatūros premiją. Šeteniuose 
esančiame kultūros konferencijų centre įrengta nedidelė ekspozicija, 
Nevėžio slėnis papuoštas skulptūromis, vaizduojančiomis Česlovo 
Milošo romano „Isos slėnis“ personažus.

Apytalaukio dvaro sodybą 
ir Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčią

Kalnaberžės dvaro 
sodyba ir Kalnaberžės 
piliakalnis

Medinis tiltas, poilsiavietė

Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejus įkurtas 2004 m. 
Kėdainių r. savivaldybės pastate. Čia eksponuojami garsaus 
skulptoriaus ąžuolo dirbiniai istorijos, mitologijos, religijos, 
gamtos, darbo tematika. Darbai dvelkia lietuviškumu, tik jam 
vienam būdinga stilistine raiška. Vytautas Ulevičius – Kėdainių 
krašto kultūros premijos laureatas, nuolat rengiamose respubliki-
nėse medžio drožėjų šventėse ne kartą išrinktas meistrų meistru, 
pelnęs gausybę kitų reikšmingų apdovanojimų. 

Sirutiškio dvaro 
sodyba 

  i    Kėdainių krašto muziejaus Vinco Svirskio kryžių ekspozicija (Kėdainių 
krašto muziejus, Didžioji g. 19, Kėdainiai), 
Kėdainių krašte yra išlikę apie 30 kryždirbio šedevrų.
Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejus su 30 ąžuolinių dirbinių 
(J. Basanavičiaus g. 36)
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  i    Vinco Svirskio kapas 
ir kryžiai prie V. Svirskio 
pagrindinės mokyklos

    Vinco Svirskio kapas 

  i    1863 metų sukilimo muziejus, Švč. Mergelės 
Marijos apsilankymo bažnytėlė su V. Svirskio 
kryžiais ir altoriumi, Tėvo Stanislovo kapas

    

  i    Išlikęs monumentalus Vinco Svirskio 
kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra
      Išlikęs monumentalus Vinco Svirskio 
Pakruostė

Naujieji Bakainiai
  i    1888 m. sukurtas kryžius      1888 m. sukurtas kryžius

Naujieji Lažai
  i    Monumentalus kryžius su 
horeljefais (Švč. Jėzaus širdies ir Švč. 
M. Marijos nekaltai pradėtosios)

      

 i Bakainių piliakalnis – vienas didžiausių ir 
gražiausių piliakalnių Kėdainių rajone, nuo kurio 
atsiveria puikūs gamtos vaizdai, įspūdingas Liaudės 
upės slėnis. Bakainių piliakalnio papėdėje kasmet 
liepos 6-ąją rengiama regioninė folkloro, liaudiškos 
muzikos ir amatų šventė „Po vasaros dangum“, 
skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienai paminėti.
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Dviračių maršrutai

Automobilių maršrutas

Kėdainiai – Šeteniai – Šventybrastis – Surviliškis – 
Sirutiškis – Kėdainiai. 
Maršruto ilgis  ~40 km 

Kėdainiai – Šeteniai – Šventybrastis – Surviliškis – 
Bakainiai – Užupė – Pakruostė – Surviliškis – Sirutiškis – 
Kėdainiai. 
Maršruto ilgis  ~53 km 

Kėdainiai – Šeteniai – Šventybrastis – Surviliškis – 
Bakainiai – Užupė – Paberžė – Pakruostė – Surviliškis – 
Sirutiškis – Kėdainiai. 
Maršruto ilgis  ~63 km 

Kėdainiai – Surviliškis – Pakruostė – Paberžė – Surviliškis – 
Sirutiškis – Kėdainiai.  
Maršruto ilgis ~66 km 

Maršrutų pradžia Pakeliui siūlome aplankyti
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