
KONFERENCIJA 

,,KĖDAINIŲ KRAŠTO KULINARINIS PAVELDAS IR AMATAI: DABARTIS IR PERSPEKTYVOS“ 

 

 

Kėdainių rajono VVG įgyvendina projektą ,,Veikime ir tobulėkime kartu“ pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę ,,Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai 

pritaikyti“. Šių metų rugsėjo 13 d. sodyboje, Medžiotojų sostinė“ (Kėdainių rajonas, Josvainiai), vyko 

konferencija, kurios tikslas populiarinti Kėdainių krašto kulinarinį paveldą ir amatus taip prisidedant 

prie patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimo, skatinti bendruomenes imtis verslumo. 

Konferencijoje pranešimus skaitė Kėdainių rajono bendruomenių atstovai, Kėdainių VVG 

projektų vadovė Aušra Vaidotienė. Palonės bendruomenės centro pirmininkė siūlė nepamiršti savo 

tradicijų ir praeities. Naujųjų Lažų bendruomenės nariai propaguoja sveiką gyvenseną, turi išleidę 

vegetariškų patiekalų knygutę, kurioje surinkti vegetariškų patiekalų receptai. Garbingai buvo sutikta 

85 m. J. Lukoševičienė. Ji savo lėšomis išleido dvi knygeles: monografiją apie išnykusias Kėdainių 

krašto sodybas ir Kėdainių amatininkų almanachą. Konferencijoje buvo užduotas retorinis klausimas: 

ar šiuolaikinėje modernioje aplinkoje (kuri yra laikina) mums vis dar yra reikalingi palikti senelių ar 

prosenelių turtai (austi naminiai audiniai, rankų darbo indai ir pan.)?  

A. Vaidotienė supažindino konferencijos dalyvius apie teminių kaimų kūrimą. Teminių kaimų 

kūrimo tikslas – kai kaimą vienija bendra tema, smagiau gyventi tos vietovės gyventojams, 

bendruomenė gali gauti papildomų pajamų ir taip pradėti teikti įvairias paslaugas.  Labai svarbu kas yra 

pasirenkama, tradicijų išsaugojimas (kaimo sukurtas produktas turi būti vertinamas kaip išskirtinis 

produktas) ar verslas. Pranešėja išvardino pagrindinius reikalavimus teminio kaimo įkūrimui: įdomus 

kaimo pavadinimas, vietovės istorija (legenda, padavimas), sukurta programa, kuri supažindintu su 

kaimu, galimybė degustuoti kulinarinio paveldo patiekalus, garantuotas įvairių amžiaus grupių, 

pomėgių užimtumas, užtikrinama vizito trukmė nuo 1,5 val. iki 3 val. Kėdainių rajone yra įsikūrusios 

57 kaimo bendruomenės, o iš jų net 10 ketina dalyvauti teminių kaimų kūrime. Nociūnų kaimas 

organizuos Muilo kelią, čia bus galima pažiūrėti kaip gaminamas muilas (gamina įvairaus kvapo –



apelsinų, šokolado, medaus ir kt., naudoja natūralias medžiagas), pačiam pabandyti jo pasigaminti ar 

nusipirkti. Juodkaimių kaimas turimame žemės plotelyje augina prieskoninius augalus (jau dabar 

dalyvauja įvairiose mugėse, kuriose pristato prieskonius) ir vadinsis Prieskonių kaimu. Šiame kaime 

yra galimybė pažinti prieskoninius augalus, juos kvėpinti ir nusipirkti patikusius. Pelėtnagių kaimas 

(pavadinimas nuo Radvilos laikų, reiškia nevalyvas) vadinsis Pelėdų kaimu. Ši bendruomenė 

didžiuojasi gražiu kraštovaizdžiu ir nori pasidalinti su atvykstančiaisiais, todėl vaišins Pelėdų pyragu, 

gilių kava, o bendruomenės puoselėjamame ąžuolyne bus galimybė pasodinti ąžuoliuką. Vikaičių 

bendruomenė, kuri gyvuoja 2 metus kurs Angelų kaimą, nes šio kaimo bendruomenės narė A. 

Mažuolienė gamina lėlytes ir angelus.  

Visos konferencijos metu veikė amatininkų mugė, kurioje buvo galima ne tik pažiūrėti į 

amatininkų sukurtus gaminius, bet ir patikusius nusipirkti. Taip pat vyko patiekalų degustacija, kurios 

metu buvo išrinktas gardžiausias patiekalas – medaus alus.  


