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Aktyvus maršruto žemėlapis - spauskite čia: https://bit.ly/3gtYR0Z   

Kėdainiai

Lietuvos centre - aplink Kėdainius - gyveno nagingi žmonės, nes sukūrė puikios 
architektūros. Kėdainių senamiestis - vienas gražiausių Lietuvoje, aplink jį ir prie 
Jonavos galima rasti įspūdingų dvarų. Viską prijungus prie Krekenavos gamtos - 
turime architektūrišką ir gamtišką maršrutą vasaros savaitgalio kelionei. Patogu 
pasiekti iš bet kurio Lietuvos miesto, juk čia - pats Lietuvos vidurys.

Naudokite šį maršrutą telefone arba atsispausdinkite jį - kaip patogiau, ir pirmyn 
į kelionę. Turėkite asmens dokumentą - tai pasienio ruožas.

A. Jonava
B. Skarulių bažnyčia
C. Apytalaukio dvaras
D. Kėdainių senamiestis
E. Kėdainių minaretas

F. Sirutiškio dvaras
G. Žeimių dvaras
H. Dotnuvos vienuolynas
I. Lančiūnavos dvaras
J. Krekenavos apžvalgos bokštas

KĄ APLANKYSITE:

Jonava

Krekenava

LIETUVOS VIDURYS

https://bit.ly/3gtYR0Z


135 km - toks yra šio maršruto ilgis, be nuvykimo iki 
pirmojo objekto Jonavoje ir grįžimo namo iš paskutiniojo 
objekto Krekenavoje.

Šį maršrutą įveiksite ir per dieną, bet jei norite įdomesnių 
įspūdžio ir lėtesnio keliavimo - pasilikite jam visą savaitgalį.

Absoliuti dauguma kelių - puikus asfaltas, tik kai kurie 
nusukimai bus žvyrkelis, bet tai labai trumpos atkarpos.

Kėdainiuose galėsite išbandyti net keletą įdomesnių 
restoranų - alkani tikrai neliksite. O jei patinka koldūnai - 
užsukite į Sirutiškį prie Kėdainių, čia “Raganėje” galima 
išbandyti daugybę koldūnų rūšių.

Jei jūsų vaikai iš prigimties negimė architektais, 
mažesniuosius visada gelbsti žaidimų aikštelės, kurių galima 
rasti daugumoje miestų. Tačiau bus vietų, kurios patiks ir 
vaikams - kad ir kopimas į Krekenavos apžvalgos bokštą ar 
Krekenavos regioninio parko lankytojų centras.

Svarbu! Pasikraukite telefonus ir pasiimkite grynųjų pinigų, jei 
ne visur būtų galima atsiskaityti banko kortele.

LIETUVOS VIDURYS

Nakvynei ieškokite kaimo turizmo sodybų, kurios priglaustų 
su kemperiu ar palapinėmis.



A → Jonava
Prekyba garsėjusioje Jonavoje prieš Antrąjį pasaulinį karą net 80 proc. gyventojų 
sudarė žydai. Apie kadaise čia gyvenusius žydus dabar primena dvi sinagogos 
(tarpukariu čia veikė net 7), žydiška senamiesčio gatvė (Kauno) ir žydų kapinės. 
Įdomus objektas greta miesto - prie Jonavos geležinkelio tilto galima pamatyti 
mūrines fortifikacijas - bunkerius. Du iš jų įrengti per Pirmąjį pasaulinį karą, dar 
du - jau tarpukario (1937-1938 m.) siekiant sustiprinti geležinkelio apsaugą. 
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C → Žeimių dvaras
Žeimių dvaras gražus ir žiemą, ir vasarą. Jo istorija siekia dar Jogailos laikus. 
Dabartiniai dvaro rūmai pastatyti 18 a. pabaigoje. Rūmuose buvo 25 kambariai, 
greta atsirado iki šiol išlikęs parkas. Per karą dvaras buvo nacionalizuotas, čia 
įrengti butai, vėliau - žemės ūkio technikumas. Dabar dvaras privatizuotas, jį 
atkūrinėja menininkai. Dvaras rekonstruojamas naudojant Lietuvoje retą 
strategiją - pagal ją, visi istoriniai laikotarpiai, net ir šiandienos, laikomi vienodai 
vertingais. Aikas Žado - sukurtas personažas post-gyventojas (arba gyvasis 
muziejus, kaip jį pristato kūrėjai), gyvenantis dvare.

E → Kėdainių senamiestis
O čia tikras maršruto desertas - Kėdainių senamiestis, kuriame praleisti galima 
ne valandą ar dvi, o kad ir visą savaitgalį. Ketvirtas pagal dydį Lietuvoje 
senamiestis turi daugybę įdomių pastatų - trys sinagogos, rotušė, įdomios 
bažnyčios, škotų pirklių namai, dvi miesto aikštės ir t.t. Radvilos Kėdainius vystė 
kaip Europos miestą, ir tai jaučiasi iki šiol. Čia netgi buvo didžiausia Baltijos 
regione škotų bendruomenė. 

B → Skarulių bažnyčia
Istorikai pripažįsta - ši kukliame kaimelyje prisiglaudusi bažnyčia yra viena 

įdomiausių bažnyčių architektūrine ir istorine prasme. Dvarininkas Skarulskis į 
piligriminę kelionę 16 a. pabaigoje lydėjo kunigaikštį Mykolą Radvilą Našlaitėlį. 
Kalbama, kad po to pastatyta (1622 m.) Skarulių bažnyčia - būtent iš Jeruzalės 

parsivežta bažnyčios idėja. Šalia gotikos ir renesanso bruožų turinčios bažnyčios 
1898 m. pastatyta raudona mūrinė varpinė.

D → Lančiūnavos dvaras 
Mažame kaimelyje visada netikėta atrasti didžiulius klasicistinius dvaro rūmus iš 
trijų dalių - dviejų aukštų centrinė dalis ir du vienaukščiai šoniniai sparnai. Aplink 

dvarą - nemažai išlikusių pastatų (ypač gražus kalvės bokštelis), greta yra ir 
bažnytėlė. Dvaro istorija prasideda nuo 16 a., kuomet už karinius nuopelnus 

Žygimantas Augustas žemę dovanojo italų kilmės dvarininkui Kognovickiui. 
Kognovickių šeimai dvaras priklausė iki Antrojo pasaulinio karo, po jo čia veikė 

žemės ūkio mokykla. Dabar dvaras privatus.

Maršruto tęsinys kitame lape → 



F → Kėdainių minaretas
Lietuvoje yra vos du minaretai. Vienas - Kaune prie mečetės, antrasis - čia, 
Kėdainių pakraštyje, stovintis be mečetės. Minaretas čia atsirado 1880 m., kai rusų 
generolas ir tuometinis Kėdainių dvarininkas Totlebenas jį pastatė 
Rusijos-Turkijos karo atminimui. Keistas statinys iškart apaugo gandais - gal 
Totlebenas turi turkę meilužę, o galbūt jos žmona slapta yra musulmonė. 
Minaretas yra 25 m aukščio, turi vieną balkoną, į kurį galima patekti vidiniais 
laiptais (bet lankytojams minaretas uždaras). Greta yra Kėdainių dvaro (sunaikinti 
1944 m.) parkas, po kurį irgi verta pasivaikščioti.

H → Dotnuvos vienuolynas
Vienuolynas Dotnuvoje įkurtas 1701 m., dabartiniai mūriniai pastatai iškilo 1768 
m., bažnyčia vėliau - 1810 m. Tačiau kaip ir su keliais kitais vienuolynais Lietuvoje, 
dėl dalyvavimo 1831 m. ir vėliau 1863 m. sukilimuose, vienuolynas buvo uždarytas. 
Tėvas Stanislovas 1990 m. čia įkūrė kapucinų vienuolyną. 

J → Krekenavos regioninis parkas
Maršruto pabaiga - gamtiška. Krenenavos regioniniame parke pirmiausiai 
įkopkite į Krekenavos apžvalgos bokštą (pažymėtas žemėlapyje). Greta jo įsikūręs 
Krekenavos regioninio parko lankytojų centras leis nuspręsti - kiek laiko 
savarankiškai dar pratęsti šį maršrutą. Atsargiai - jei norėsite pamatyti bent 
trečdalį Krekenavos regioninio parko lankytinų objektų, tam prireiks dar dienos. 
Ypatingai patrauklus - Juozo Tumo Vaižganto ir knygnešių muziejus, taip pat 
gyvūnų mylėtojams patiks Pašilių stumbrynas, o istorijos atradimams - Bakainių 
piliakalnis.

G → Apytalaukio dvaras
Šis dvaras ne veltui vadinamas gražiausiu Kėdainių krašto dvaru. Pirmieji rūmai 

pastatyti 17 amžiuje dvarininkų Šiukštų, 1850 ir 1880 m. dvarininkai Zabielos juos 
perstatė. Per Antrąjį pasaulinį karą atsitraukdami vokiečiai susprogdino dalį 

rūmų, vėliau jie atstatyti. Kurį laiką čia veikė pensionatas, dabar rūmai užkalti ir 
nesaugomi, tačiau pernai pasirodė žinia, kad Apytalaukio dvarą viena viešoji 

įstaiga planuoja atgaivinti. Įspūdingi ne tik dvaro rūmai - aplink įkurtas ir didžiulis 
parkas, kuris dabar irgi neprižiūrimas.

I → Sirutiškio dvaras
Abiejų Tautų Respublikos karininkas Simonas Sirutis 18 a. įsigijo šią teritoriją, ir 

taip Sirutiškis gavo savo pavadinimą - anksčiau vadinosi Panevėžiu. Po vedybų su 
Komorovskių gimine, dvaras perėjo pastariesiems. Dabartiniai secesiniai dvaro 
rūmai čia iškilo 19 a. pabaigoje, Simono Komorovskio iniciatyva. Dvaras jau kurį 

laiką priklauso UAB “Krekenavai”, ilgą laiką stovėjo netvarkomas, bet dabar lyg ir 
pradėti tvarkymo darbai. Planuojama dvarą pritaikyti rekreacijai.

Maršruto pabaiga! Gero kelio namo!
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Kaip naudotis Google Maps maršrutu keliaujant?

Atsidarykite šį maršruto failą telefone, spauskite ant maršruto nuorodos, 
atsidarykite ją su Google Maps programėle - maršrutas turi būti aktyvus, tereikės 
sekti pasirinktais taškais (paspaudus vis kito taško navigaciją).

Galite ir atsispausdinti, bet interneto laikais geriau pataupyti popierių - viską 
galima atlikti ir telefonu.

PABAIGAI

GERŲ
KELIONIŲ
PO LIETUVĄ!

Daugiau šios serijos maršrutų rasite 
www.lietuvon.lt/telia 

http://www.lietuvon.lt/telia

