
Mielas Škotijos verslumo pasididžiavime,

metas sugrįžti namo – į Kėdainius! Taip taip, perskaitėte teisingai: Ka-dye-news. Kaip būsimas Kėdainių meras, kviečiu jus čia 
perkelti savo verslą ir atsikraustyti pačius, klestėti ir drauge kurti išskirtinai laimingu gyvenimu.

Iš pirmo žvilgsnio jums gali pasirodyti, kad aš ne ten pataikiau. Bet, pasidomėję giliau, netruktumėte atrasti, kad nepažistamas 
kraštas, vardu Kėdainiai, apie kurį jums pasakoju, jūsų protėviams buvo gerokai artimesnis. Tai – jų namai.

Kėdainiuose, pačiame Lietuvos centre, derlingiausių laukų, nuostabių žmonių ir turtingos kultūros žemėje,  kadaise laimę ir 
ramybę atrado didžiausia škotų bendruomenė regione. Apie juos iki šiol mums primena įvairiose detalėse įspausta usnis, 
vienur ar kitur vis suplazdantys įžambaus balto kryžiaus mėlyname fone motyvai.

Nuo XVII amžiaus neteisybės, žiaurumo ir religinių karų Jungtinėje Karalystėje bėgantys škotai į Kėdainius, tuo metu 
valdžiusios Radvilų giminės, buvo maloniai kviečiami ir priimti išskėstomis rankomis. Ne tik škotai – Kėdainiai kadaise vadinti 
šešių tautų, šešių konfesijų ir šešių turgaus aikščių miestu. Mes buvome atviri ir draugiški, vietos čia pakako visiems!
Tokie tebesame ir šiandien. Dėl kai kurių neteisingų vietos valdžios padarytų sprendimų Kėdainiai pastaraisiais dešimtmečiais 
sparčiai tuštėja, bet esminės bendruomenės vertybės išliko: esame ne mažiau atviri ir svetingi.

Radvilos kadaise škotams pasiūlė du dalykus: Kėdainiuose – Lietuvos reformatų sostinėje – laisvai išpažinti savo tikėjimą  ir 
mokestines lengvatas kuriantiems verslą.

Aš, kaip būsimas šio nuostabaus krašto meras, siūlau dar daugiau: ne tik visas įmanomas paskatas, lengvatas, atviras duris ir 
žalią šviesą kiekvienam versliam, ambicingam žmogui Kėdainiuose, bet ir laimingą, visavertį gyvenimą čia. Kokybišką mokslą 
vaikams, įtraukiantį kultūrinį ir pramoginį gyvenimą smalsiems, išpuoselėtą gamtą ieškantiems ramybės ir rūpestingas 
paslaugas, kai jų reikia.

Galbūt iki šiol jūs nebuvote girdėję pavadinimo Kėdainiai. Bet linkiu, kad nuo šiandien niekada jo nepamirštumėte, nes tai – 
pasididžiavimo vertas miestas, kuris yra atviras visiems geriems žmonėms. Susisiekite ir atnaujinkime škotų ir kėdainiečių 
draugystės saitus kurdami naują istoriją.

Iki pasimatymo!

Su meile,
Kėdainiai
Ir būsimas Kėdainių meras Raivydas Rakauskas


