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Vecpilsētas panorāma

Kauņa – pilsēta Lietuvas vidienē, ko ieskauj divas valsts 
lielākās upes – Nemuna un Nēre. 1408.  gadā pilsētai 
piešķirtas Magdeburgas tiesības, uz kā pamata pilsēta ieguva 
pašpārvaldi. Kopš tā brīža Kauņa sāka strauji augt, palielinājās 
tās kā tirdzniecības centra ar Rietumeiropu un kā ostas nozīme. 
Šeit 1441. gadā tika dibināts Hanzas tirgotāju birojs. Pieminot 
šo notikumu, katru gadu tiek rīkoti pilsētas svētki “Kauņas 
Hanzas dienas”, bet kopš 1991. gada Kauņa ir vienīgā pilsēta 
Lietuvā, kas pieder Jauno laiku Hanzas pilsētu savienībai. Šajā 
savienībā apvienojušās 185 pilsētas no 16 valstīm. 

Šodien Kauņa ir Lietuvas kultūras, tradīciju un vēstures pavards, 
otra Lietuvas lielākā un svarīgākā pilsēta ar bagātu vēsturi, 
nozīmīga, pateicoties savam ģeogrāfiskajam stāvoklim, kā 
arī ekonomikai. Tā ir ne tikai senu tradīciju pilsēta, bet arī 
ievērojams zinātnes, uzņēmējdarbības, rūpniecības un kultūras 
centrs. 

Pilsēta ir slavena ar tajā notiekošajiem dažādu žanru 
festivāliem un svētkiem. Katru pavasari un rudeni notiekošais 
starptautiskais festivāls “Kaunas Jazz” aicina “padžezot” kopā 
ar slavenākajiem mūziķiem. Pasaulē pazīstamais Pažaisles 
klasiskās mūzikas festivāls Kauņā ilgst visus trīs vasaras 
mēnešus. Festivāla viesi ir zvaigznes no visas pasaules. Kauņu 
bieži dēvē par Lietuvas basketbola galvaspilsētu.

LAIPNI LŪDZAM 
KAUŅĀ – VIENĪGAJĀ 
HANZAS PILSĒTĀ 
LIETUVĀ!
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PAR 
HANZAS 
SAVIENĪBU

Lībekas – svarīgākās 
agrīnās Hanzas 
savienības pilsētas 
un šīs savienības 
līdera – glezna, 
1493. g.

Hartmann Schedel 
Liber chronicarum, 
1493, Nuremberg, 
A. Koberger

Termins “Hanse”, vēlāk pārveidojies par “Hansa/Hanza”, bija lejasvācu valodas 
vārds, kas nozīmēja tirgotāju grupu kopā ar konvoju, kas ceļoja pa jūru vai 
sauszemi. Hanzas savienība izveidojās 13. gadsimtā kā Lībekas, Hamburgas un citu 
Ziemeļvācijas pilsētu savienība, kuras mērķis bija harmoniski attīstīt tirdzniecību 
Baltijas jūrā un meklēt jaunus tirdzniecības ceļus Baltijas jūras austrumu piekrastē. 
Tā bija brīvu, pārsvarā Sv. Romas impērijas pilsētu konfederācija, kas kopā 
aizstāvēja savu tirgotāju ģilžu intereses savās pilsētās un valstīs, kopā piedalījās 
diplomātiskās pārrunās par labākiem tirdzniecības nosacījumiem, meklējot 
jaunas preces un tirgu Baltijas jūras un Ziemeļjūras reģionā. Hanzas savienībā tās 
uzplaukuma laikā – 13. un 14. gs. – iekļāvās lielākā daļa Ziemeļvācijas pilsētu, liela 
daļa Prūsijas un Livonijas ordeņa Baltijas jūras piekrastes pilsētu, Nīderlandes, kā 
arī aktīvi šīs savienības darbībā iesaistījušās Zviedrijas pilsētas.

HANZAS KANTORI

Ārpus šīs tirdzniecības savienības robežām: Skandināvijā, Anglijas Karalistē, 
Flandrijā un Baltijas jūras austrumu piekrastē Hanzas pilsētu tirgotāju ģildes 
dibināja kantorus, kuru mērķis bija organizēt tirdzniecību. Hanzas savienība 
pārsvarā tirgojās ar neapstrādātu un dažādu mērķu izmantošanai paredzētu koksni 
un tās produktiem, piemēram, degutu, medu, vasku un graudiem, kas tika nogādāti 
no Baltijas jūras reģiona, un tos iemainīja pret audumiem, zivīm un pilsētu cunftēs 
izgatavotām precēm, kas tika sūtītas pārdošanai uz Austrumiem.  Tādā veidā pat 
uz diezgan nabadzīgu pilsētnieku vai zemnieku galdiem Lietuvā nonāca siļķes 
no Ziemeļjūras vai Baltijas jūras, vai arī sāls, kas iegūta vairākus simtus kilometru 
attālumā, bet Lietuvas mežos sagatavoti kokmateriāli, deguts, šeit izaudzētie graudi 
tika vesti uz tirgiem Rietumeiropā.
Vistālāk austrumos esošie Hanzas kantori atradās Dižajā Novgorodā, Pleskavā un 
Kauņā. Kantori Hanzas tirdzniecības pilsētu ietekmes sfēras austrumu daļā tika 
dibināti, cenšoties labāk organizēt tirdzniecību, būt tuvāk vietējiem un reģionālajiem 
tirdzniecības centriem un vietām, kurās tiek ražotas preces vai iegūtas tirdzniecībai 
paredzētas izejvielas. 
Kauņā Hanzas kantoris dibināts, pateicoties Gdaņskas pilsētnieku iniciatīvai, laikā, 
kad tādi vecie Hanzas savienības centri kā Lībeka novājinājās un to pozīcijas ieņēma 
jauni – tādi kā Gdaņska.

HANZAS PILSĒTU SAVIENĪBAS PILSĒTNIEKI

Hanzas pilsētu savienībā pārvietojās ne tikai preces, bet arī cilvēki.  Amatnieki un 
tirgotāji migrēja starp Hanzas savienības pilsētām, meklējot bagātības, darbu un 
laimi. Pārsvarā tie bija vācieši, kas sev līdzi nesa amata iemaņas, zināšanas, pazīšanās 
un radniecības saites ar dzimtās puses radiniekiem, kas ļāva attīstīt uzņēmējdarbību 
un tirdzniecību, nodibināt sakarus, kas bez šiem cilvēkiem nevarēja izveidoties.

HANZAS PILSĒTU UZPLAUKUMS UN PANĪKUMS

Hanzas savienības panīkumam bija vairāki iemesli. Pirmais – Agrīno Jauno laiku 
valstu nostiprināšanās, kas izpaudās tā, ka tādu valstu kā Dānijas, Polijas vai 
Lietuvas Dižkunigaitijas valdnieki sāka protežēt savu valstu tirdzniecības vietas 
un tirgotājus. Šī iemesla dēļ Hanzas kantoris Kauņā pastāvēja tikai gadsimtu –, 
cenšoties nostiprināt Kauņas tirgotāju pozīcijas, Lietuvas dižkunigaiši sāka protežēt 
viņus pretstatā iebraucējiem no Dancigas. Otrs iemesls bija šīs savienības veiksmes 
stāsts – pēc arvien vairāk augošo Ziemeļrietumeiropas pilsētu un tirdzniecības 
vietu apvienošanas ar to augšanai un izdzīvošanai nepieciešamajiem graudu, 
kokmateriālu un mežrūpniecības produkcijas centriem Baltijas jūras austrumu 
piekrastē, Lībeka un citas Hanzas pilsētas – tirdzniecības starpnieki – kļuva arvien 
mazāk nepieciešami kā šīs tirdzniecības organizētāji. Ar laiku no 15.  gs. vidus 
Baltijas jūru ieņēma holandiešu tirgotāji, kas apvienoja Dancigu (Gdaņsku) kā 
Baltijas graudu tirdzniecības centru ar Amsterdamu kā visas Eiropas tirdzniecības 
un kapitāla centru, kas, neraugoties uz visām izmaiņām vai vēstures vētrām, līdz 
pat 18. gs. beigām graudu tirdzniecību no Baltijas jūras reģiona uzskatīja par “visas 
tirdzniecības māti”.

Voicehs Gersons 
(Wojciech Gerson) 
1865. gada 
gleznā “Gdaņska 
17. gadsimtā” 
(Gdańsk w 17. wieku) 
centās iztēloties, 
kā varēja izskatīties 
lielākā Baltijas jūras 
austrumu reģiona 
tirdzniecības vieta 
tās uzplaukuma laikā.
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MAGDEBURGAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA KAUŅAI

Vēl pirms Kauņas pilsētas izveidošanās vieta, kuru vēlāk sauks par Kauņu, 
bija diezgan blīvi apdzīvota. Tomēr Kauņas kā pilsētas – pilsētnieku  
sabiedrības – izveidošanās saistāma ar Magdeburgas tiesību piešķiršanu. Vēsturnieki 
ir vienisprātis, ka pirmā privilēģija Kauņas pilsētai tika piešķirta 1408.  gadā, un 
to piešķīra Lietuvas dižkunigaitis Vītauts Ķestutaitis.  Magdeburgas tiesības ļāva 
Lietuvas valdniekiem pilsētai piešķirt juridisko pašpārvaldi, tiesības nodarboties ar 
tirdzniecību un amatniecību, kā arī aizsargāt tirdzniecību. Gandrīz visu pirmo Kauņas 
pilsētnieku vārdi, kas fiksēti 15. gs. sākumā, bija vāciski, un Kauņas vācu izcelsmes 
pilsētnieku kopienai bija īpašs īpašuma un sabiedriskais stāvoklis Kauņas pilsētā 
līdz pat 20. gs. vidum. Ar laiku, pilsētas kopienai pievienojoties jauniem biedriem, 
nozīmīgu Kauņas pilsētnieku daļu veidoja lietuvieši, kā arī tirgotāji un amatnieki no 
visas Lietuvas Dižkunigaitijas.

KAUŅAS PILS   

Pirmais Kauņas vēstures posms ir cieši saistīts ar Kauņu kā pili, kas aizsargāja 
Nemunas un Nēres sateci no krustnešu iebrukumiem. Pirmā Kauņas mūra pils tika 
uzbūvēta 14.  gs. vidū, un kaujas, kas norisinājās starp Lietuvas Dižkunigaitiju un 
Vācu (Teitoņu) ordeni par šo pili, kļuva par iemeslu pirmajam rakstiskajam Kauņas 
kā vietas (pils) fiksējumam. 1362. gada martā Krustnešu ordeņa bruņinieki, ņemot 
talkā palīgus – krusta karu dalībniekus no Anglijas, Itālijas un Vācijas –, aplenca 
šo pili un 1362. gada 10. aprīlī pieveica tās mūrus un pils aizstāvjus, kurus vadīja 
Lietuvas Dižkunigaitijas kunigaiša Ķēstuša dēls Vaidots, ieņēma to un sagrāva šo 
pili.  Tagadējā Nemunas un Nēres satecē stāvošā pils tika uzbūvēta vēlāk, 15. gs. 
sākumā. Tad četras desmitgades par Nemunas un Nēres sateci norisinājās kaujas 
starp Krustnešu ordeni un lietuviešiem, kamēr visbeidzot pēc sakāves Žaļģires kaujā 
Krustnešu ordenis tika iznīcināts, un tirdzniecība, nevis karš kļuva par Nemunas un 
Nēres sateces iedzīvotāju pamatnodarbi.

KAUŅA, 
PILSĒTNIEKI UN 
VIŅU IKDIENAS 
DZĪVE 15.–17. GS.

Kauņas pilsētas 
kancelejas zīmogi 
(15. gs.)

KAUŅAS PILSĒTNIEKI

Kauņa pēc iedzīvotāju skaita un ekonomiskās nozīmes 15.–16. gs. izauga par otru 
lielāko visas Lietuvas Dižkunigaitijas pilsētu. 1569.  gadā Kauņā bija 412  namu, 
kuros varēja dzīvot ap 7000 cilvēku. Pilsēta auga gan dabiskā ceļā, gan pateicoties 
migrantiem no citām LDK vietām un ārvalstīm (piemēram, Vācijas, Holandes). Jaunie 
Kauņas pilsētnieki varēja būt ieradušies pat no tādām tālām vietām kā Utrehta 
Holandē (piemēram, Gerts Holandietis no šīs pilsētas 1569.  g. tika iecelts par 
audēju cunftes vecāko).  Pilsētā apmetās arī tirgotāji no Rīgas – ir saglabājušās ziņas, 
ka 15.  gs. beigās Kauņas pilsētas dome izsniedza atļauju nama būvēšanai Rīgas 
pilsētniekiem. Pilsētu apmeklēja arī tirgotāji no citām zemēm. Piemēram, ar precēm 
uz Kauņu, kā rāda Jurbarkas muitas dati, devās franču un holandiešu tirgotāji, bet 
miera laikā te viesojās arī krievu tirgotāji.

Gdaņskas (Dancigas) pilsētas glezna no 1575. gada Braun and Hogenberg atlanta Civitates 
Orbis Terrarum II 46. Gdaņskas pilsēta bija lielākais reģiona tirdzniecības centrs un galvenais 
noieta tirgus precēm, kuras no Kauņas veda pa Nemunas upi. Tieši Gdaņskas tirgotāji bija 
Hanzas kantora dibinātāji Kauņā.
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T. Makovskis. Kauņas pilsētas panorāma (17. gs. sākums)

TIRGOTĀJI UN VIŅU NAMI 

Rātsnama laukumu ieskāva nami, kas piederēja Kauņas pilsētnieku elitei – visbiežāk 
bagātiem tirgotājiem, kuru vidū bija daudz vācu izcelsmes, kam bija radniecības 
saites ar citiem reģiona pilsētu patriciāta (bagātākā un ar īpašu statusu pilsētas 
valdīšanā apveltīta pilsētnieku slāņa) radiniekiem. Rotušės a. Nr. 1 namu uzbūvēja 
Kauņas pilsētas tiesas priekšnieks J. Pečūga, bet pēc 17. gs. vidus atjaunoja tirgotājs 
Tifenbruks, blakus Rotušės a. 2 bija tirgotāju pilsētnieku Hofmaņu rezidence, bet 
pirmais mājas stāvs bija sabiedriskā tirdzniecības telpa ar kantori, 1606.  gadā šo 
māju nopirka kunigaiši Oginski. Nams Nr. 3 piederēja maģistrāta valdes  loceklim 
J. Vamkau, bet 1634. gadā tajā izvietoja pilsētas slimnīcu. Rotušės a. Nr. 28 nams 
16.  gs. otrajā pusē piederēja birģermeistaram J.  Puhačam, vēlāk tirgotājam 
F. Bekeram, tajā atradās labības klēts, zirgu stallis, noliktava, alus darītava un iesalnīca, 
17.  gs. pēdējā ceturksnī šeit atradās aptieka. Rotušės  a.  Nr.  4 namu uzbūvēja 
pilsētnieks Kaspars Lubners, vēlāk tas piederēja V. Venskavičam, Žodkevičiem un 
J.  Ferkelam, blakus māja Rotušės  a.  5 – Mačkovičiem, V. Vilķelim, bet 1622.  gadā 
to nopirka augstmanis A.  Masaļskis. Nams Rotušės  a.  23 piederēja Zigmantam 
Puhačam, no 1620. gada – tirgotājam Jurģim Forkuntam, vēlāk Ernestam Hiršfeltam. 
Šajā namā bija četri pagrabi graudiem, medum, alum, darbojās krogs, alus un vīna 
darītavas. Rotušės a. 29/1 – 1614. gadā piederēja zeltkalim H. Zageram, 1621. gadā 
aptiekam H. Mantam.

17.  gs. vidus karos un lielajos 18.  gs. ugunsgrēkos liela daļa pilsētas senās 
arhitektūras tika iznīcināta, turklāt pilsēta un tā sabiedrība piedzīvoja nopietnu 
panīkumu. Taču Kauņas pilsētnieku – pārsvarā pilsētas ekonomiskās elites radinieku 
celtās ēkas var redzēt vēl šodien. Neapšaubāmi iespaidīgākā vēlīnās gotikas ēka 
Kauņā bija tā saucamais Pērkona nams – ko, kā zināms, Kauņas birģermeistars 
F.  Bitners pārdeva Žemaitijas pils komandantam J.  Lacķim, kurš savukārt māju 
pārdeva Kauņas jezuītiem, kas šajā vietā 17.  gs. piektajā desmitgadē sāka veidot 
Kauņas jezuītu kolēģiju. T. Daugirdo ielā esošās mājas, piemēram, Daugirdo g. 5/1 
kādreiz piederēja Štrunku dzimtai (šīs dzimtas vārdā to sauca 17.  gs.), māja 
J. Jablonskio g. 3 piederēja pilsētniekiem Linkiem, bet vēlāk tirgotājam J. Dītriham. 
Namā Muitinės  g.  12, kas piederēja pilsētniekiem Spickevičiem, 17.  gs. pirmajās 
desmitgadēs dzīvoja Alberts Vijūks Kojelavičs, pirmās Lietuvas vēstures autors, 
blakus esošais nams Muitinės g. Nr. 14 17. gs. pirmajā pusē piederēja Kauņas tiesas 
priekšsēdētājam G. Knebelim, Muitinės g. 20 – tajā pašā laikā pieder Kauņas pilsētas 
valdes loceklim J. Dēmeram.

PILSĒTNIEKU KĀRTA

Pilsētnieku kārta bija slēgta sabiedrība. Vēloties kļūt par pilsētnieku, personas 
īpašumā bija jābūt zemei pilsētas teritorijā, bija jābūt kristietim (tas parasti 
nozīmēja – katolim), jābūt dzimušam likumīgā laulībā un no esošās Kauņas 
pilsētnieku sabiedrības biedriem atrast vismaz pāris veco pilsētnieku, kas galvotu 
par pilsētas sabiedrības jauno biedru, un tikai tad, dodot zvērestu pilsētas Rātsnamā, 
cilvēks (kā tiem laikiem ierasts – vīriešu kārtas) kļuva par pilsētas sabiedrības 
biedru – pilsētnieku. Teorētiski Kauņa bija laisvojo oro (brīvā gaisa) pilsēta, tātad, 
neraugoties uz cilvēka izcelsmi, kārtu vai piederību, pilsētā cilvēku aizsargāja 
Magdeburgas tiesības. Pilsētnieku kārtas pārstāvji pilsētā bija mazākumā – lielākā 
daļa pilsētas iedzīvotāju nebija pilntiesīgi pilsētas sabiedrības biedri, un lielākā daļa 
jaunienācēju savu dzīvi Kauņā sāka kā miestėnai (lat. incola) ‘pilsētas iedzīvotāji’. 
Šiem strūdziniekiem, amatniekiem, važoņiem, krodziniekiem, algotņiem un dienas 
strādniekiem nebija tiesību piedalīties pilsētas varas vēlēšanās un nebija tiesību tikt 
ievēlētiem pilsētas varas iestādēs, taču viņi bija brīvi cilvēki, kas pakļauti pilsētas 
likumiem.

Kauņas pilsētas kancelejas 
zīmogi (16.–17. gs.)

PILSĒTAS PAŠPĀRVALDE

Galvenās Kauņas kā pilsētas tiesības bija no savas sabiedrības biedriem ievēlēt 
savu pārvaldi. Lietuvas dižkunigaitis norīkoja pilsētas tiesas priekšsēdētāju, kā arī 
no pilsētnieku vidus tika ievēlēta pilsētas dome (maģistrāts) un piesēdētāju tiesa. 
Pilsētas tiesas priekšsēdētājs pārstāvēja pilsētu valdnieka priekšā vai dažādās 
tiesās, piesēdētāji bija juridiska institūcija – viņi izsprieda dažādus pilsētnieku 
strīdus, izskatīja kriminālnoziegumus, bet pilsētas dome bija pilsētas izpildvara. 
Pilsētas dome no savu biedru vidus ievēlēja birģermeistarus, kuri pilsētas domes 
sēžu starplaikos veica izpildvaras funkcijas. Dome izsludināja pilsētas iekšējās dzīves 
noteikumus un nolikumus, pilsētas sabiedriskās lietas, pārvaldīja kopīgos pilsētas 
īpašumus, noteica tirdzniecības, amatniecības un citu pilsētnieku darbības kārtību, 
uzlika nodokļus, rūpējās par atraitņu un bāreņu aprūpi, turklāt izskatīja dažādus 
mantiskos un citus strīdus starp pilsētas domes locekļiem. Pilsētas dome uzturēja  
iekšējās dzīves kārtību un aizstāvēja pilsētas intereses attiecībās ar citām iesaistītajām 
pusēm – valdnieku, viņa amatpersonām, citām Lietuvas un ārvalstu pilsētām, kā arī ar 
katoļu baznīcas institūcijām. Kauņas dome ieviesa jaunus nodokļus, kā arī vāca valsts 
nodokļus. Pilsētas domes rokās bija arī piespiedu varas aparāts – pilsētas kalpi, kas 
bija pakļauti pilsētas domei un kas aizturēja noziedzniekus vai aizdomās turamos un 
atveda tos uz tiesu. Pilsētai bija savs cietums, kas atradās pilsētas Rātsnama pagrabā. 
Pilsētas pārziņā bija dažādi uzņēmumi: vaska darītava, dzirnavas, kuru darbu un 
izmantojamos siekus un mērvienības regulēja pilsētas dome.  Jau 15.  gs. vidū 
Kauņai bija sava kanceleja un zīmogs. Senākais, līdz mūsdienām labi saglabājies 
Kauņas pilsētas zīmogs tika iespiests 1471. g. Kauņas pilsētas domes rakstā Rīgas 
domei. Tā ģerboņa vairogā attēlots taurs, un tikai 15. gs. beigās, atjaunojot veco 
zīmogu, virs taura parādījās bruņnieciskais vienādstaru krusts ar līdzeniem galiem. 
Pilsētas zīmogu izmantoja svarīgāko aktu nostiprināšanai, turklāt tas liecināja par 
pilsētas neatkarību un pašpārvaldi.
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HANZAS KANTORA DARBĪBA KAUŅĀ

Kauņas ekonomiskā “sirds” pukstēja pa upju ceļiem. Katru gadu pavasarī, tikko 
izgāja ledus, no Kauņas devās pirmie ar precēm piekrautie kuģi, un šī tirdzniecības 
kuģniecība norisinājās līdz vēlam rudenim. 15.–16.  gs. vidū tirdzniecībā Kauņā 
aktīvi darbojās Hanzas kantoris. Šo sabiedrību veidoja Dancigas tirgotāji, kas pēc 
tam, kad bija beigusies navigācijas sezona pa Nemunu, pārziemoja Kauņā, gaidot 
jaunas navigācijas sezonas sākumu, lai, sagaidījuši ledus iešanu, varētu atgriezties 
atpakaļ savā pilsētā. Tādās vietās kā Kauņa Hanzas pilsētas parasti dibināja savus 
tirdzniecības kantorus. Šajos kantoros mēdza uz laiku apmesties atbraukušie 
Hanzas tirgotāji. Kantoru pamatuzdevums bija kopīgiem Hanzas pilsētu atbalstāmu 
tirgotāju spēkiem izveidot labvēlīgākus tirdzniecības nosacījumus Hanzas pilsētu 
tirdzniecībai. Kauņā tie bija Dancigas, Karaļauču un Toruņas tirgotāji. Pieaugot 
kauņiešu tirgotāju ekonomiskajam spēkam, pamazām Kauņas tirgotāju sabiedrība 
spēja izmantot valdnieka ieviestos jaunos muitas nodokļus un izstūma Hanzas 
kantora apvienotos tirgotājus, un tādā veidā pilsēta un tās pilsētnieki ieguva lielāku 
ekonomisko patstāvību. 

Hanzas kantora Kauņā zīmogs

GALVENIE TIRGI UN GADATIRGI

Valdnieka piešķirtās privilēģijas Kauņas pilsētai ļāva rīkot divus lielākos vairāku 
dienu tirdzniecības gadatirgus (gadatirgi tika rīkoti Rātslaukumā, tolaik sauktā 
par “Tirgus laukumu”): pavasarī, Sv.  Staņislava svētku laikā (11.  aprīlī), un rudenī, 
Sv.  Marijas debesbraukšanas svētkos, ko tautā sauca par Žolines svētkiem 
(15. augustā). Šo gadatirgu laikā nedarbojās aizliegums pilsētas viesiem tirgoties 
savā starpā, tirdzniecība notika brīvi. Šie visiem iepriekš zināmie gadatirgi un to 
laiks tika pielāgoti pie tirdzniecības pa ūdensceļiem gada cikla. Aprīļa gadatirgus 
norisinājās, tirgotājiem gatavojoties uz Dancigu, un ļāva viņiem sakrāt preces, bet 
augusta gadatirgus sakrita ar tirgotāju kuģu parādīšanos no Nemunas zemteces, pa 
kuru kuģi devās no Prūsijas pilsētām.
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GALVENĀS PRECES, KO TIRGOJA KAUŅĀ

Galvenās caur Kauņu vestās LDK eksporta preces bija graudi, mežrūpniecības 
produkti – kuģu būvniecībai sagatavota koksne, deguts, pelni, potaša, kā arī 
medalus, vasks, lini, apiņi, ādas, koka izstrādājumi, piemēram, abras vai karotes. 
Tāpat arī uz Karaļaučiem pārdošanai tika vesti transporta līdzekļi un to daļas – ratu 
riteņi vai ragavas. Caur Kauņu no Rietumiem tika pārsvarā vesta sāls, siļķes mucās, 
retāk – kūpinātas zivis, alus, vīns, audumi, luksuspreces (garšvielas, žāvēti augļi) un 
metāla izstrādājumi. Tirdzniecība notika ne tikai pa upēm, bet arī pa sauszemes 
ceļiem, un Kauņas tirgotāji bieži apkalpoja savu ietekmes zonu starp Grodņu, Viļņu 
un Rīgu.

AMATI HANZAS LAIKĀ KAUŅĀ

Kauņa bija aktīva pilsēta. Pateicoties labvēlīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim – 
lielajiem mežu masīviem, kas atradās netālu no Kauņas, un augošā kokmateriālu un 
tās produktu pieprasījuma tirgū, pilsēta kļuva par svarīgu upju kuģu būvniecības 
un meža uzņēmēju centru un ostu. Kauņas pilsētas daļa, ko sauc par Aleksotu, 
pēc Zigmanta Ķaupas domām, savu nosaukumu ieguva no tur esošās upju kuģu 
būvētavas (vācu Lastadie). Šajā vietā vietējie meistari būvēja dažāda izmēra kuģus – 
liellaivas, škultas, strūgas, buru laivas un vienkočus. Daļa Kauņas pilsētnieku strādāja 
par tā saucamajiem šiporiem jeb laiviniekiem – nodarbojās ar preču – gan savu, 
gan svešu vešanu pa upēm, turklāt saskaņā ar Kauņā spēkā esošajiem tirdzniecības 
noteikumiem, šipori bija pielīdzināmi tirgotājiem, kuriem pilsētā bija augstākais 
statuss.

TIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBA KAUŅĀ

Kauņas pilsētas tirgus laukums (tagadējais 
Rātslaukums) bija viens no pirmajiem urbāniskajiem 
pilsētas elementiem. Tradicionāli Kauņā aktīvākā 
tirdzniecība notika tirgus dienā – otrdien, dodot zīmi, 
parasti deviņos no rīta. Tirgū pirkt un pārdot varēja 
ikviens, kas te bija ieradies, un otrdienās uz tirgu 
tirgoties ieradās tirgotāji no visas Lietuvas. Tirgū no 
preču tirgotājiem pārpircēji un tirgoņi, kas iepirka 
eksportam atbraucēju atgādātās preces, pirka vasku, 
medu, graudus, miltus, apiņus, kaņepes, linus, reizēm 
nelielu daudzumu mežrūpniecības preču – apstrādātu 
koksni, degutu un pelnus. Tirgū bija pastāvīgi veikaliņi, 
kuros tirgojās pārtikas produktu pārdevēji – miesnieki, 
maiznieki, sāls pārdevēji, kā arī amatnieki, bet uz attālāk 
esošajām letēm pārdeva zivis. Tirgus laukumā šie 
veikaliņi bija pastāvīgi, reizēm starp tiem izveidojušās 
telpas vēstures avotos tika sauktas par ielām. 
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KROGI UN IZKLAIDES PILSĒTĀ

Cita svarīga Kauņas pilsētas ekonomiskā institūcija bija tās krogi – 1570.  gadā 
Kauņā no 416 mājām pat 188 namos bija krogi, kuros pārdeva pārsvarā vietējo, bet 
reizēm arī atvesto alu, medalu un degvīnu, tur bija iespējams paēst, pārnakšņot un 
pabarot zirgus. Krogos mutuļot mutuļoja pilsētas dzīve. Šeit bija iespējams satikt 
visus krāsainās pilsētas iedzīvotājus – te apgrozījās uz tirgu atbraukušie, laivinieki, 
kas gaidīja jaunu navigācijas sezonu, pilsētā ieradušies mežinieki, pilsētas viesi, 
tostarp arī bajāri, ieradušies uz Kauņas apgabala bajāru sapulci, un draudzes 
locekļi, ieradušies uz baznīcas svētkiem. Krogos klausījās ceļojošos muzikantus un 
jokdarus, dejoja, spēlēja kārtis, metamos kauliņus, dambreti un šahu. No 16.  gs. 
vidus visbiežāk krogos pasniedza alu un medalu, bet vēlāk arvien populārāks kļuva 
degvīns. Tur, kur notika šādas līksmības, neiztika arī bez derībām. Tā, piemēram, 
1543. gadā kalējs Laurīns sūdzējās Kauņas pilsētas tiesai, ka dienu pirms tam ar Juri 
no Ķēdaiņiem saderēja uz mucu alus, kurš no viņiem labāk kaļ dzelzi, bet sāncensis 
noteiktajā laikā nav ieradies. Tāpat arī sūdzējās, ka cita kauņieša Vincenta Brakaraviča 
noslēgtās derības ar Juri Radvilaviču par to, kurš no viņiem labāk cīnās ar trīszaru 
dakšām, nenotika. Visbeidzot tikai krogā varēja notikt 1561. gadā noslēgtās derības 
starp Stasi Čibuli ar kalēju Maču par to, ka viņi nespēlēšot ar kauliņiem un kārtīm uz 
naudu, bet tikai uz alus vai medalus kausiem.

ALUS

Kauņā tika vārīts alus. Arheoloģiskie dati rāda, ka 
visvairāk alus gatavošanas procesam nepieciešamā 
saimnieciskā darbība 16.–17. gs. notika uz dienvidiem 
no Rātslaukuma esošajos kvartālos starp tagadējo 
Muziejaus un T. Daugirdo ielu. Šeit, kā apgalvo arheologi, 
bija koncentrējušies uzņēmumi, kuros tika lielā apjomā 
brūvēts alus, žāvēts iesals. Tiesa, kauņieši dzēra ne tikai 
vietējo alu, bet arī citus alkoholiskos dzērienus – avotos 
tiek minēts no Dancigas, Karaļaučiem, Leipcigas atvests 
tumšais un gaišais alus, kā arī vīns no Francijas un 
Reinas apgabaliem.

AMATI

Kauņa bija arī amatu centrs. Kauņā zināmas desmitiem 
amatnieku profesiju, bet daļa no tām – šuvēji, bārddziņi, 
kalēji, atslēdznieki un katlu kalēji, galdnieki, ādu 
izstrādātāji, podnieki – bija apvienojušies cunftēs.

 
17

KAUŅIEŠU RELIĢIOZITĀTE 

Konfesionālā ziņā Kauņa 16. gs. nebija viendabīga. Bez katoļu draudzes Sv. Pētera 
un Pāvila baznīcas ar tolaik piepilsētās esošajām Sv.  Mikaloja, Sv.  Ģertrūdes un 
Sv.  Krusta baznīcām un diviem klosteriem (franciskāņu un bernardiešu), kuriem 
bija savas baznīcas, Kauņā 16.  gs. bija arī pareizticīgo baznīca. 16.  gs. sestajā 
desmitgadē Kauņā radās luterāņu kopiena, kas uz dienvidiem no Tirgus laukuma 
ierīkoja luterāņu lūgšanu namu. Kā tai laikā bija raksturīgi, etniskā un konfesionālā 
izcelsme šeit apvienojās – lielākā daļa Kauņas luterāņu bija vācu izcelsmes, un 
vēstures avotos šīs konfesijas pārstāvji tika saukti par vācu baznīcas biedriem. 
Kauņas luterāņu kopienas pārstāvji 17.  gs. bija nodrošinājuši sev tiesības, ka 
ceturtā daļa pilsētas maģistrāta biedru būtu luterāņu ticības.

Kontrreformācijas laikā Kauņā katoļticīgie pilsētnieki atdzīvināja pasaulīgo 
pilsētnieku garīgo Literātu brālību, atguvās Kauņas bernardiešu klosteris, bet 
17. gs. pirmajā pusē apmetās benediktīniešu mūķenes un jezuīti, kas 1653. gadā 
izveidoja Kauņas jezuītu kolēģiju. Pilsētā notika tiesiskas sadursmes starp katoļiem 
un luterāņiem.

Starp mazāk zināmajām Agrīno jauno laiku Kauņas vēstures epizodēm izceļas 
Kauņas bernardiešu klosterī bernardiešu mūku glabātās “brīnumainās” Dievmātes 
gleznas stāsts, ko zinām, pateicoties prof.  Vaidas Kamuntavičienes pētījumiem. 
Zviedrijas un Krievijas okupācijas laikā 17. gs. vidū šī glezna tika nosūtīta glabāšanai 
Raudones muižā, kura bija Krišpinu-Kiršenšteinu ģimenes pārvaldījumā. Šīs muižas 
kapličā piekārtā glezna, pēc laikabiedru teiktā, sākusi darīt brīnumus. Krieviem 
1655. gada 8. augustā ieņemot Viļņu, saskaņā ar leģendām, saistītām ar šo gleznu, 
tā sākusi raudāt. Tāpat arī šī glezna, kad krievu karavīri mēģinājuši tai noplēst 
sudraba kroni, pretojusies un aizstāvējusies pati bez citu palīdzības. Šī glezna 
kopš 1669.  gada “darīja brīnumus”, karājoties Sv.  Jurģa baznīcā – dziedināja no 
vēdersāpēm, deguna asiņošanas, epilepsijas, palīdzēja stiprās dzemdību sāpēs, 
acu slimībās, zobu sāpēs. Atceroties šo gleznu, laivinieki izglābās no noslīkšanas 
nemierīgajā Nemunas upē. Saskaņā ar nostāstiem par šo brīnumaino gleznu 
lūgšanas pie šīs gleznas palīdzēja pret burvestībām, kā arī pret to, ko tā laika cilvēki 
sauca par “neprātu jeb trakumu”. Par “brīnumiem” turīgākie cilvēki atlīdzināja, 
gleznai pievienojot sudraba “plāksnīti” – tā dēvējamo ziedojumu. Tiesa, katoļu 
baznīcas hierarhijai aizliedzot burvju gleznu pielūgšanu, kamēr to nepierādīs un 
oficiāli neapstiprinās katoļu baznīca, brīnumi mitējās.
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Dažādu pilsētas iedzīvotāju slāņu pārtika ekonomisko apstākļu dēļ ļoti atšķīrās. Ja 
pilsētas elites – patriciāta – pārstāvji varēja atļauties lietot plašu garšvielu spektru 
un viņu ēdieni praktiski neatšķīrās no tiem, ko ēda bajāri, dienas strādniekiem 
vai algādžiem bija jāsamierinās tikai ar maizi un zupu vai sautējumu, kas 
gatavots krogā. Tāpat arī tā laika pārtika un ēdieni bija sezonāli: atkarīgi no tiem 
produktiem, kas bija pieejami konkrētajā gadalaikā. Daži produkti, kas mums 
liktos paši par sevi saprotami un ikdienišķi, tika uzskatīti par luksusu – piemēram, 
rīsi, taču citi, mūsdienās mazāk ierasti produkti, piemēram, saldūdens zivis vai 
medījumu gaļa, tika lietoti biežāk nekā šodien. 

AUTENTISKAS 18. GS. RECEPTES 

Tipisks nabadzīgu pilsētnieku (arī zemnieku) ēdiens 
varēja būt vienkārši putra vai pankūkas.

PAR ĒDIENIEM 
UN DZĒRIENIEM

1,25 kvartas* griķu miltu, ½ kvartas 
kviešu miltu, 6 olas, 4 karotes sviesta, 
raugs, 1 glāze sviesta pankūku 
cepšanai, sāls.

1,25 kvartas griķu miltu, 0,5 kvartas 
kviešu miltu sajauc kopā, kvartu miltu 
ņem un sajauc ar ūdeni un atstāj 
nostāvēties. Iejauc mīklā 6 olas, ielej 
4 karotes kausēta sviesta, atlikušos 
miltus atšķaida ar remdenu ūdeni, 
kārtīgi sajauc un atstāj uzrūgt. Kad 
mīkla uzrūgusi, var cept kā parastas 
pankūkas.

* Kvarta – sena mērvienība, kas varēja 
atbilst 1,4 vai 0,7 litriem

Pankūkas no griķu miltiem
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Jāņem svaigs sviests un labi jāsajauc ar sarīvētu rudzu maizi. Iejauc dažus olas 
dzeltenumus, atsevišķi pievieno smalcinātu cukuru, kanēli un no tiem pagatavo 
masu. Tikai tad svaigi izvārītā alū liek pa karotei masas, katru reizi izmaisot. Tad 
alus būs ļoti gards, tikai, sastāvdaļas samaisot, alus jāuzsilda.

* Lietojot alkoholu, riskējat ar savu veselību, ģimenes un sabiedrības labklājību.

Pārtikušāki pilsētnieki vai bajāri varēja lutināt sevi ar sautētu, vārītu 
un ceptu līdaku vai mandeļu barankām.

Veids, kā nesagrieztu līdaku sautēt, vārīt un cept.

Ņem lielu līdaku, notīra, sākot ar galvu, pa vidu zvīņas atstāj, notīra drusku arī 
no astes. Izķidā, uzmauc uz iesma, līdakas vidējo daļu apsien ar drānu, pirms 
tam to samitrinot sālītā vīna etiķī, apsien ar saitītēm, galvu un asti apkaisa 
ar sāli un liek uz mazas uguns. Cep, apgriež, tura sālīta vīna etiķa katlā virs 
uguns, lai tas vārītos, un bieži apšļaksta to daļu, kas ietīta drānā. Galvu pirms 
tam iesmērē ar olīvu vai parasto eļļu vai sviestu un nedaudz apbārsta ar 
kviešu miltiem – veic to vēl otru un trešo reizi, kad cepsies. Bet asti beigās, 
kad sāks palikt rūsgans, tāpat apcep, taču ar miltiem vairs neapbārsta. Un, 
pārliecinoties, ka jau ir gatavs, noņem drānu. Lūk, arī sautēta, vārīta un cepta 
līdaka.

Ļoti smalki sasmalcina kaltētas mandeles, pārsijā un sajauc ar krējumu. 
Pievieno pietiekami daudz cukura un vienu veselu olu, divus dzeltenumus; 
mīklu pagatavo atsevišķi, un visu to sajauc kopā. Pievieno nesālītu sviestu, 
visu vēlreiz samīca, izgatavo barankas un cep pīrāgu krāsnī.

Sautēta, vārīta un cepta līdaka

Mandeļu barankas:

Pilsētnieki bieži dzēra arī karstalu.

Karstalus*

Tipiska 
viduslaiku 
maizes cepēja 
darba vide
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SENIE AMATI: ALUS VĀRĪŠANA

Svarīga Hanzas pilsētas tautsaimniecības daļa bija alus ražošana. Kauņā bijušo 
alus darītavu pēdas tika atrastas daudzās Kauņas vecpilsētas vietās. Parasti tajās 
bija apaļa krāsns ar īpaši sagatavotu vietu nolaižamam katlam. Ar alus ražošanu 
tāpat būtu jāsaista liela daļa arheologu Kauņas vecpilsētā atrasto hipokausta veida 
krāšņu, kas paredzētas žāvēšanai.  Tie bija sava laikmeta “augsto tehnoloģiju” 
piemēri, jo alus ražošanai bija nepieciešami meistari, kas varēja ražot caurules no 
koka un sarežģītus sūkņus. 

Ražošanai vispirms bija nepieciešams aprīkojums iesala žāvēšanai. Iesalu parasti 
ražoja no auzām un miežiem, bet augstākajās aprindās to varēja ražot arī no 
kviešiem. Lai gan tā laika alus ražošanas receptes nav saglabājušās, vēstures dati 
apstiprina, ka Lietuvā jau 15. gs. audzēti apiņi, un tie ir ļoti agri kļuvuši par alus daļu, 
kas izmainīja vietējā alus garšu.

Vēstures avotos, īpaši algādžu zvērestos, kuros tiek zvērēts dienesta laikā nelietot 
alkoholiskos dzērienus, pieminēts, ka Kauņā tika brūvēts gaišais kviešu alus, bet no 
Karaļaučiem vai Gdaņskas importēts tumšais alus.

HANZAS VIRTUVE ŠODIEN

Autentiski krogi vai alus darītavas, kas darbojušās simtiem gadu, nav saglabājušās, 
taču vismaz daļu no tā, ko savā laikā varēja ēst 16.–17.  gs. pārtikušie kauņieši, 
iespējams atrast starp medījumu maltītēm restorānā “Medžiotoju užeiga” 
(Rotušės a. 10) un arī pamēģinot ēdienus, kuri atzīmēti ar “Kulinārijas mantojuma 
fonda” zīmi un kurus atradīsiet arī restorānā “Bernelių užeiga” (M. Valančiaus g. 9 un  
K. Donelaičio g. 11) – īpaši iesakām baraviku zupu maizes klaipā. Vēloties pamēģināt 
tiešām autentiskus ēdienus, izvēlieties zupas (piemēram, biešu zupu), sēņu, 
medījumu ēdienus. Vieta, kas varētu atgādināt principu, kā izskatījies krogs ar alus 
darītavu, ir vecpilsētā esošais restorāns “Avilys” (Vilniaus g. 34), kurā tiek gatavota 
arī alus zupa.    

Viduslaiku mūks, baudot alu

Tradicionāla lietuviešu 
virtuve, ko jūs sastapsiet 
Lietuvā šodien, ir pilna 
ar inovācijām un jauniem 
produktiem, kas izplatījās 
un ko sāka masveidā 
lietot kopš 19.  gs. 
Tradicionālās lietuviešu 
virtuves “karalis” – 
kartupelis Kauņas kā 
Hanzas pilsētas laikā vēl 
bija tikai tāls, eksotisks un 
dīvains produkts un kļuva 
plašāk pazīstams tikai 
18.–19. gs. 

Hanzas tirdzniecības pilsētu savienība 
kļuva par sava laika tirdzniecības un 
kultūras apmaiņas vietu starp dažādām 
Eiropas vietām. Viena no netiešajām šīs 
tirdzniecības savienības darbībās sekām 
bija vāciešu migrācija no vācu zemēm 
uz Austrumeiropas pilsētām. Kauņas 
piemērs ir īpaši izteiksmīgs – vēl pirms 
kara ar Krustnešu ordeni beigām grupa 
vācu tirgotāju ar Lietuvas dižkunigaiša 
Vītauta Dižā piekrišanu un privilēģiju 
Kauņai ieguva to, ko šajā pusē sauca par 
“vāciskajām” tiesībām. Pēc Magdeburgas 
pilsētas parauga Kauņai tika piešķirta 
pašpārvalde, tiesības izvēlēties savas 
amatpersonas, brīvi nodarboties ar 
tirdzniecību un amatniecību, kā arī saņemt 
valdnieka aizsardzību un protekciju. Vācu 
tirgotāju uzvārdi dominēja pieejamajos 
15.  gs. avotos, un tikai pamazām, 
pilsētai izplešoties, viņu īpatsvars pilsētā 
samazinājās, palielinoties lietuviešu un 
poļu valodā runājošu pilsētnieku skaitam. 
Neraugoties uz minēto, tā bija sociālajā 
un kultūras ziņā īpaša kopiena.

UN VĀCIEŠI 

HANZAS KAUŅA
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VĀCU KOPIENA AGRĪNO 
JAUNO LAIKU KAUŅĀ

KAUŅAS VĀCIEŠU 
KULTŪRAS DZĪVE UN 
KOPIENAS LIKTENIS 

Vāciski runājoša un savu identitāti glabājoša kopiena 
vairākus simtus gadu pēc Kauņas dibināšanas ietilpa 
pilsētas bagātāko pilsētnieku – patriciešu – elitē. 
Identitātes saglabāšanā liela ietekme bija arī Reformācijai. 
Kauņā jau 15. gs. sešdesmitajos gados darbojās luterāņi, 
pamazām izveidoja savu draudzi, kas kļuva par šīs 
identitātes nostiprināšanas nosacījumu. Jau 1558.  gadā 
tiek minēts luterāņu mācītājs Dovīds Sommers, kas no trim 
iegādātiem zemes gabaliem Tirgus (Rātsnama) laukuma 
dienvidrietumos, kuri piederēja Jēkabam Hofmanim, 
Henrikam Šprarenbergam un Motejam Heinam, izveidoja 
zemes gabalu, kur tika uzbūvēts luterāņu lūgšanu 
nams. Nav brīnums, ka pilsētas dokumentos cilvēki, 
kas piederēja luterāņu konfesijai, tika saukti par vācu 
vai sakšu ticības cilvēkiem. Eiropas mērogā specifiskā 
un unikālā Reformācijas attīstības virziena dēļ Kauņas 
un Viļņas luterāņi juta lielāku kopību ar saviem reliģijas 
brāļiem Prūsijas karalistē (konfesionālā ziņā kopiena 
ievēroja Prūsijas karalistes konfesionālo hierarhiju, pilnīgi 
visi luterāņu mācītāji bija cēlušies no Vācijas pilsētām), 
nekā ar reformātiem, kas 16.  gs. otrajā pusē atradās 
pavisam netālu no Kauņas, Ziemeļlietuvā. Reformācijas 
panīkuma laikā – 17. gs. Kauņas pilsētā dzīvojošie luterāņi 
spēja saglabāt savas pozīcijas, pilsētas domē nodrošinot 
līdz pat ceturtajai daļai vietu. Šī kopiena saglabāja arī savu 
skolu un nabagmāju.

Kauņā dzīvojošie vācieši, pārsvarā luterāņu garīdznieki, izcēlās ne 
tikai kā dvēseļu gani, bet daži no viņiem nodarbojās arī ar kultūras 
darbu. Piemēram, Kauņas mācītājs Pauls Oderborns (1555–1604) 
bija literāts, reliģisko dziesmu un dzejoļu, kā arī prozas autors, 
1584.  gadā Kauņā uzrakstījis un 1585.  gadā Vitenbergā izdevis 
Maskavas kņaza Ivana Bargā biogrāfiju “Ioannis Basilidis magni 
Moscoviae ducis vita”. 

Kauņas vācieši bija svarīga Vēlīno viduslaiku un Agrīno jauno 
laiku Kauņas dzīves un ainavas daļa. Heines, Sommeri, Bitneri, 
Ekerti, Moviji, Hofmaņi, Šeperi, Forhundi, Heningi, Veseļi un 
Milleri veidoja nozīmīgu daļu no tā, ko sauc par Hanzas savienības 
laika Kauņu. Asimilācijas dēļ, bet galvenokārt 20.  gs. traģiskās 
vēstures dēļ šī kopiena vairs neeksistē, taču to ir vērts atcerēties kā 
neatņemamu Kauņas vēstures sastāvdaļu.  
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CEĻOJUMA PIEDĀVĀJUMS “HANZAS NEDĒĻAS 
NOGALE KAUŅĀ” (2 D./ 1 N.)*

PAVADIET BRĪVO LAIKU 
HANZAS KAUŅĀ!

Piedāvājuma cenu atradīsiet visit.kaunas.lt

1 diena

2 diena

Ekskursija uz Kauņas Pažaisles klosteri 

Raudondvares pili 
Ilgums: ~3-4 st.

Pēcpusdiena paredzēta muzeju apmeklēšanai (pēc izvēles). 
Velnu muzejs / M. K. Čurļoņa mākslas muzejs / Vītauta Dižā 
kara muzejs / IX forta muzejs

VAI

Ekskursija ar gidu “Kauņa – Hanzas pilsēta” 
Ilgums: ~ 2–2,5 st.

Pērkona nama-muzeja apmeklējums un izglītojoša nodarbība 
(tiek organizēta tūristu grupām)

Pusdienas

Nakšņošana viesnīcā 

Ekskursija pa Kauņas rātsnamu – pilsētas muzeju un izglītojoša 
programma.

VAI

Ilgums: ~2,5–3 st.

Ilgums: ~1,5 st.

*  Piedāvājuma cenā iekļauts: naktsmītne ar brokastīm, pusdienas 
pirmajā ceļojuma dienā, gida pakalpojumi ekskursijai “Kauņa – 
Hanzas pilsēta”, biļešu rezervācija.

CEĻOJUMU PIEDĀVĀJUMI
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Ceļojumu organizators:   
Kauņas tūrisma informācijas 
centrs un konferenču birojs 
Laisvės al. 36, 44240 Kauņa

CEĻOJUMA PIEDĀVĀJUMS “KULTŪRA 
HANZAS LAIKA KAUŅĀ” (2 D./ 1 N.) *

Piedāvājuma cenu atradīsiet visit.kaunas.lt

Piedāvājuma cenu atradīsiet visit.kaunas.lt

1 diena

2 diena

Ekskursija ar gidu “Kauņa – Hanzas pilsēta”. Ilgums: ~ 2–2,5 st.

Ekskursija pa Kauņas rātsnamu – pilsētas muzeju un izglītojoša 
programma. Ilgums: ~1,5 st.

Ekskursija Lietuviešu tautas mūzikas instrumentu muzejā. 
Ilgums: ~ 1 st.

Ekskursija ar gidu “Vecās Kauņas baznīcas”. Ilgums: ~ 1,5 st.

Pusdienas 

Ceļojuma organizatora piedāvāts pilsētas kultūras pasākums 

Lietuvas medicīnas un farmācijas muzeja apmeklējums. 
lgums: ~ 1 st.

Muzeja apmeklējums (pēc izvēles). 
Velnu muzejs / M. K. Čurļoņa mākslas muzejs / Vītauta Dižā kara 
muzejs / IX forta muzejs

* Piedāvājuma cenā iekļauts: naktsmītne ar brokastīm, pusdienas 
pirmajā ceļojuma dienā, gida pakalpojumi ekskursijām “Kauņa – 
Hanzas pilsēta” un “Vecās Kauņas baznīcas”, biļešu rezervācija.

EKSKURSIJA AR GIDU 
“KAUŅA – HANZAS 
PILSĒTA”

Ekskursijas laikā dzirdēsiet stāstu, kā Kauņa kļuva par pilsētu, kā 
tā ir saistīta ar Hanzas tirgotājiem, ar ko cilvēki nodarbojās un kā 
dzīvoja viduslaikos. Tajā pašā laikā apmeklēsiet galvenos viduslaiku 
objektus, uzzināsiet to vēsturi un ar tiem saistītus interesantus stāstus, 
apmeklēsiet vietu, kur sākās Kauņas vēsture. Ilgums: ~ 2–2,5 st.

Sīkāka informācija pieejama un 
pieteikumi tiek pieņemti   
E-pasts: info@kaunastic.lt 
Tālr. +370 37 323 436
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