
 

KULTŪROS REGINIAI ŠIAULIŲ RAJONE 

 

  2022 M. LIEPA 

 

Rengėjai pasilieka teisę į pakeitimus, taigi  

pačią naujausią informaciją apie renginius visada rasite ČIA 

 

Liepos 1 d. (penktadienis) 

 

16 val. susitikimas su rašytoju, publicistu, gamtininku Vytautu Almaniu, jo naujo romano „Antrasis 

žemgalių išėjimas“ pristatymas 

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje  
 
 

Liepos 2 d. (šeštadienis) 

 
TRADICINĖ 25-OJI GINKŪNŲ SENIŪNIJOS ŠVENTĖ „GINKŪNŲ VASARA” 
16–18 val. vaikams sportinės varžybos (krepšinis, smiginis), edukacija (madų šou), batutas ir kitos 
atrakcijos 
17 val. Rasos Sudintienės ir Gintaro Daukšos tapybos darbų paroda  
18 val. šventės atidarymas ir PAULIAUS STALIONIO koncertas 
19.30 val. mėgėjų meno kolektyvų koncertas 
Dalyvauja: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro kolektyvai liaudiškų šokių grupės „Diemedis” ir 
„Diemedėlis”, Ginkūnų filialo kolektyvai „Rasa”, „Švedė”, „Dobilas”, pramoginės muzikos atlikėjai Elvyra ir 
Vida, Gitana ir Giedrius Morkiai, Meškuičių filialo moterų šokių kolektyvas ,,Aksomas“. 
20.30 val. atlikėjų Arinos Janeliūnienės ir Sigito (Lietus) koncertas 
22.30 val. ugnies šou spektaklis „Inferno” – Viduramžiai.lt 
23–24 val. diskoteka su DJ Mylia. 
Vyks prekybininkų mugė. 
Organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialas. 
Partneriai – Ginkūnų seniūnija, Ginkūnų bendruomenė, MB „Švaros projektai”. 

Ginkūnų parke 
 
 
Liepos 5 d. (antradienis) 

 
MAGDEBURGO TEISIŲ SUTEIKIMO ŠAKYNAI 230 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMAS  
 
ISTORIJOS KONFERENCIJA  
15 val. malda už dabartį ir praeitį 
15.15 val. istorikų Liudo Jovaišos, Aistės Lazauskienės, Nerijaus Brazausko,  
Lauryno Giedrimo ir Šakynos bibliotekininkės Zinos Keturakytės pranešimai 
17 val. diskusijos   

Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 
 
 

Liepos 6 d. (trečiadienis) 

 
VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS RENGINIAI 
 

21 VAL. PILIETINĖ AKCIJA „TAUTIŠKA GIESMĖ APLINK PASAULĮ” VISOSE RENGINIŲ VIETOSE 
 
 
 
 

https://www.siauliuraj.lt/gyventojui/kultura/kulturos-renginiai/327


 

 
 ŠAKYNOJE – MAŽOJOJE LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖJE 2022 

 
MAGDEBURGO TEISIŲ SUTEIKIMO ŠAKYNAI 230 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMAS  
  
„TAIP, KAIP TADA“ ŠAKYNOJE 
 
20.30 val. ŠAKYNA ŠIANDIEN... – mėgėjų meno kolektyvų koncertas, svečių sveikinimai 
21 val. Lietuvos Respublikos himno giedojimas 
...IR ANUOMET – riterių turnyras, senovinės muzikos grupės „Hansanova“ ir Vilniaus senovinių šokių 
kolektyvo „Festa“ koncertas 
22.30 val. „Sostinės šviesos“ – bažnyčios apšvietimas ilgalaike šviesos instaliacija 
Šakynos – mažosios Lietuvos kultūros sostinės bažnyčia švies iki liepos 17 dienos. 

Prie Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 
 

 
 KURŠĖNUOSE 

 
21 val. TAUTIŠKA GIESMĖ  

Lauryno Ivinskio aikštėje 
 
22.30–24 val. vandens, šviesos ir muzikos šou „UPĖS ŠOKIS LIETUVOS KARŪNAI” 

Ventos upėje 
 
12, 15, 18, 21.30 val. ŠOKANTYS FONTANAI 

Ventos upėje 
 
NEMOKAMAS KURŠĖNŲ DVARO RŪMŲ LANKYMAS  
12–23 val.  
 
KONCERTAI 
20.30 ŠVENTINIS KONCERTAS IR LIETUVOS VALSTYBĖS HIMNAS 
Dalyvauja vokalinis ansamblis „Melodija”, mišrus choras „Ventus” ir Kuršėnų meno mokyklos mokiniai 

Lauryno Ivinskio aikštėje 
 
22 val. Emilijos ir Gražvydo akustinis duetas „Muzikinis pusvalandis Lietuvai” 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
 
EKSKURSIJOS 
11 ir 19 val. Valstybingumo ženklai Kuršėnuose 
Būtina registracija tvic@siauliuraj.lt arba tel. 8 41 58 44 86. 

Ekskursijos pradžia Lauryno Ivinskio aikštėje 
 
15 ir 18 val. Kuršėnų dvaro ir miesto paslaptys 

Ekskursijos pradžia ant Kuršėnų pėsčiųjų tilto  
 
EDUKACIJOS 
21.30 val. „Virtuali realybė” ir „Tautiniai simboliai laikinose tatuiruotėse” 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
 
12–22 val. „Svajonių kalendorius“ 

Kuršėnų dvaro rūmuose 
 
20–23 val. „Mindaugo Karaliaus karūna“, „Draugystės apyrankė“, žaidimas „Laimės ratas“ ir kitos 
veiklos 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vasaros skaitykloje-kupole Kuršėnų miesto parke 
 



 

 
 ŠIAULIŲ RAJONE 

 
12 val. tradicinis dviračių žygis, skirtas valstybės dienai paminėti (partnerystė) 
Dalyvauja Drąsučių bendruomenė, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filialas, 
Drąsučių gyventojai. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filialo kiemelyje 
 
18 val.         Paežeriuose žygis aplink Nelindos ežerą ir Tautiškos giesmės giedojimas ant Šatrijėlės  
                                                                                                                                                                          piliakalnio 

 Žarėnuose – Žarėnų parke 
19  val. iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ veiklos vaikams ir tėveliams 
21 val. Tautiškos giemės giedojimas  
21.05–23 val. pramoginės muzikos grupės „Deina“ koncertas 
             
20 val.        Gruzdžiuose – miestelio aikštėje 

 Ukrainiečių ir Gruzdžių meno mėgėjų koncertas 
  
20.30 val.  Kužiuose – prie skulptūros „Lietuvaitė“ 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gilaičių filialo mėgėjų meno 
kolektyvų koncertas  

Naisiuose – iškilminga eisena nuo Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmų į   
                                          Baltų  areną.  

Kairiuose – Kairių miestelio centrinėje aikštėje 
Varputėnuose – Varputėnų bibliotekoje 

Valandėlė „Karaliaus Mindaugo Lietuva“ 
 

20.45 val.  Bazilionuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo kiemelyje 
Bubiuose – Bubių aikštėje 
Gilvyčiuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gilvyčių salės kiemelyje 
Kurtuvėnuose – prie Kurtuvėnų dvaro svirno 

 
21 val.       Gegužiuose – prie kryžiaus (Vaivorykštės g.) 

Meškuičiuose – prie Laisvės angelo paminklo 
Micaičiuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Micaičių filialo kiemelyje 
Pakapėje – prie mokyklos  
Pakumulšiuose – Ąžuolų parkelyje 
Raudėnuose – ant Šatrijėlės pilkapio prieš Paežerių girininkiją 
Sauginiuose – ežero pakrantėje 
Voveriškiuose – mokyklos kiemelyje 

 
 
Liepos 8 d. (penktadienis) 

 
TRADICINĖ VASAROS ŠVENTĖ „PAKUMULŠIAI 2022” 
 
6 val. žūklės varžybos 
            Prie Pakumulšių tvenkinio 
19–21 val. judrieji žaidimai ir atrakcijos vaikams 
Dalyvauja Žarėnų vaikų meninio ugdymo būrelis ir fokusininkas Mario Tarasini. 
Sportinės rungtys suaugusiems 
21 val. šventinis koncertas 
Dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai. 
Varžybų ir sportinių rungčių nugalėtojų apdovanojimas. 

Pakumulšių ąžuolų parkelyje 
 

 



 

Liepos 12 d. (antradienis) 

 
17.30 val. paskaita „Eterinių aliejų galia ir rankų masažas“ 
Lektorė – aromaterapijos specialistė Sandra Pocienė.  

Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke 
 
Liepos 14 d. (ketvirtadienis) 

 
16 val. Rimanto Dichavičiaus iškiliausių Lietuvos dailininkų portretų parodos „Vardai, tapę mūsų laiko 
ženklais” atidarymas 
Paroda veiks iki rugsėjo 2 d.  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje 
 
Liepos 15 d. (penktadienis) 

 
18 val. Gruzdžių krašto bendruomenės jubiliejaus šventė-vakaronė „10 metų kartu“ 
Koncertinėje programoje: grupė ,,Šaulys”, atlikėja Vitalija Šapkienė ir atlikėja – staigmena… 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filiale 
 
 
20 val. Vasaros vakaro skaitymai netradicinėje Kužių miestelio erdvėje, skirti Ievos Simonaitytės 
metams 
Organizuoja Kužių biblioteka. 

Kužių centriniame skvere  
 
Liepos 22 d. (penktadienis) 

 
BAŽNYČIŲ NAKTYS 
Šv. Onos atlaidai 
19 val. Šv. Mišios 
20 val. populiariosios klasikos grupės „El Fuego“ koncertas 
Menininko Rimanto Daugino tapybos darbų paroda „Dvasingumas“ 

Prie Verbūnų koplytėlės  
Verbūnų duonos degustacija „Šventa Ona – duonos ponia“  

Verbūnų parduotuvėje 
 
Liepos 23 d. (šeštadienis) 

TRADICINĖ VERBŪNŲ VASAROS  ŠVENTĖ - ONINĖS 

18 val. edukacijos, batutas ir kitos atrakcijos vaikams 
19 val. Rimanto Daugino tapybos darbų parodos pristatymas  
19.30 val.  koncertuos: Lauros Remeikienės ir Rolando Janušo duetas (Šiauliai), liaudiškos muzikos 
kapela „Apynėlis“ (Mikoliškis, Pasvalio r.), šokių kolektyvas „Giedruma“ (Joniškis) 
22 val. gegužinė 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filialo kieme 
 

 
XXII TEATRŲ FESTIVALIS-KONKURSAS „KARTU” KURTUVĖNUOSE 
 
20 val. XXII teatrų festivalio-konkurso „Kartu“ Kurtuvėnuose Teatrališkos nakties programoje –  
Klaipėdos kamerinio orkestro ir solisto Romano Kudrešovo (baritonas) koncertas, meno vadovas 
Mindaugas Bačkus 

Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje  
 
Visa teatrų festivalio programa skelbiama www.kursenukultura.lt 
 

http://www.kursenukultura.lt/


 

Liepos 24 d. (sekmadienis) 

 
XXII TEATRŲ FESTIVALIS-KONKURSAS „KARTU” KURTUVĖNUOSE 
 
9.30 val. diskusija „Šiandieninė kultūros lauko misija Kurtuvėnų teatrų festivalio kontekste“ su 
režisieriumi Gyčiu Padegimu. 

Kurtuvėnų parapijos namuose  
11 val. Šv. apaštalo Jokūbo atlaidų Šv. Mišios 

Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje  
 
Visa teatrų festivalio programa skelbiama www.kursenukultura.lt 
 
Liepos 27 d. (trečiadienis)        

 
11 val. susitikimas su rašytoja Audrone Kvietkute, jos knygos „Rytės ratai“ pristatymas ir edukacinis 
užsiėmimas „Mano ratai“  

Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke 
 
 
17 val. knygų klubo „(Ne)keista skaityti“ susitikimas 

Vasaros skaitykla Kuršėnų miesto parke 
 
Liepos 29 d. (penktadienis) 

 
16 val. autorinių parodų – Onos Venslovienės šiaudinių sodų „Tarp šiapus ir anapus“, Pauliaus Norvilio 
medžio drožybos darbų „Kas skrynelėje slypi?“ ir Irenos Berštienės interjerinių lėlyčių „Laikas šypsenai“ 
– uždarymo šventė 
Koncertuos Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ grupė. 
Organizatorius - Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras 

Kuršėnų dvaro sodybos rūmuose 
 
Liepos 30 d. (šeštadienis) 

 
TRADICINĖ KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ „RUGELI NAMO” 
 
26-OJI RAJONO KAPELŲ IR LIAUDIES MUZIKANTŲ ŠVENTĖ  
13 val. šventės atidarymas 
13.30 val. rajono kapelų ir liaudies muzikantų koncertas 
15 val. grupės „KITAVA“ koncertas 

Piktuižių bendruomenės kiemelyje  
 

PARODOS 

 
 Parodos, skirtos Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienai  

 
Piešinių paroda vaikams „Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimas“ 
Liepos 4–15 d.  
 
Spaudinių paroda „Išvadinta vardais gražiausiais...“ 
Liepos 1–8 d.  

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje  
 
 
Fotografijų paroda „Ginkūnai šventėse” 
Liepos 1–8 d.  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filiale 
 



 

 
Šakynos krašto fotomėgėjų darbų paroda „Fotografija – mūsų gyvenimo akimirka“ 
Skiriama Šakynos – Lietuvos mažosios kultūros sostinės 2022 atidarymui ir   
Šakynos bibliotekos 70-mečiui  
  
Vasario 15–rugsėjo 1 d.   

Šakynos bibliotekoje  
 
 
Menininkės Vaivos Kovieraitės-Trumpės paroda „Kitos vietos” 
Iki liepos 12 d.  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje 
 

 
Vestos Verbaitės fotografijų paroda „Laimė kasdienybėje“ 
Iki liepos 15 d.  

Ginkūnų bibliotekoje  
 

 
Autorinė Onos Venslovienės šiaudinių sodų paroda „Tarp šiapus ir anapus“ 
Autorinė Pauliaus Norvilio medžio drožybos darbų paroda „Kas skrynelėje slypi?“ 
Autorinė Irenos Berštienės interjerinių lėlyčių paroda  „Laikas šypsenai“ 
Iki liepos 29 d. 

Kuršėnų dvaro rūmų parodų salėje 
 
 
Anetos Koryznės poezijos ir vaizduojamosios dailės darbų paroda „Aspiracijos“ 
Birželio 3–rugsėjo 1 d. 

Kairių bibliotekoje 
 
 
Rimanto Dichavičiaus iškiliausių Lietuvos dailininkų portretų paroda „Vardai, tapę mūsų laiko ženklais”  
Liepos 14–rugsėjo 2 d.  
Parodos lankymas – darbo dienomis 9–18 val. ir renginių metu. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje 
 
 
Rimanto Daugino tapybos darbų paroda 
Liepos 23–rugpjūčio 20 d.  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale 
 

ATVERK DURIS VASARAI 

Veiklos vaikų užimtumui vasaros atostogų metu 

 
Edukacijos „Papuošk mane“ – lėlių rūbų modeliavimas, „Muzikos instrumentų šalyje“ – susipažinimas su 
įvairiais instrumentais, stalo žaidimai – dėlionės, šaškės, šachmatai 
Liepos 14, 21, 28 d.  
13–15 val.   

Bazilionuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo erdvėse 
 

 
Dainavimo studija  
Liepos 5, 12, 19, 26 d.  
16–17 val. 

Briduose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filiale 
 

 
 



 

 
Edukacija „Žolyną skinsiu – vainiką pinsiu“, diskoteka, parodų rengimas, viktorina, protmūšis, stalo ir 
lauko žaidimai, karaokės vakaras  
Liepos 6, 13, 20, 27 d.  
13–15 val.  
           Gilaičiuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gilaičių  filialo salėje, sporto aikštėje 
 
 
Viktorina vaikams „Kas daug skaito, tas daug žino“ 
Liepos 5 d.  
12 val.  
 
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Judrieji žaidimai“ 
Liepos 12 d.  
12 val.  

 
Viktorina vaikams „Viskas apie gamtą“ 
Liepos 19 d.  
12 val.  
 
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Mokausi valdyti teatrines lėles“ 
Liepos 26 d.  
12 val.  

Gruzdžiuose – Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje   
 

 
Susipažinimas su virtualia realybe – virtualios realybės akinių išbandymas  
Liepos 8, 11, 12, 13, 18, 19 d.  
11–12 val.  
 
Susipažinimas su kultūros centro erdvėmis, lauko instrumentais, tautiniu kostiumu, įvairūs liaudiški 
rateliai, dainos ir žaidimai, popierinių lėlyčių gaminimas ir spalvinimas 
Liepos 12, 19, 26 d. 
12–14 val.  

Kuršėnuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
 
Užsiėmimai „Dainuok ir muzikuok” 
Liepos 13, 20, 27 d. 
14 val.  

Kuršėnuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro amfiteatre 
 
Įvairios veiklos 
Liepos 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 d.  
10–12 val.  

Kuršėnuose – Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke  
 
„Atverk duris vasarai“ – susipažink su amatais 
Kiekvieną antradienį ir trečiadienį  
10–12 val.  
Edukacinis užsiėmimas „Molio meistro dirbtuvėje“ 
Edukaciniai užsiėmimai „Medžio drožybos paslaptys“ 
Edukacinis užsiėmimas „Nusivelsiu sau veltinį“ 
 
Pavieniai vaikai bus priimami liepos ir rugpjūčio mėnesiais į šias edukacijas nemokamai. 
Būtina išankstinė registracija tel. +370 41 41 64 44; +370 41 58 34 22  

Kuršėnuose – Šiaulių  rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre 
 



 

 
Piešimas ant asfalto, edukaciniai užsiėmimai, linksmosios estafetės  
Liepos 13 d. 
15 val.  
 
Šokių kovos, lauko bei stalo žaidimai  
Liepos 20, 27 d.  
15 val.  

Meškuičiuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filiale  
 
Vaikų ir paauglių kūrybinis edukacinis užsiėmimas „Mes piešiame vasarą“ 
Liepos 8 d.  
16 val.  
 
Stalo žaidimų ir užsiėmimų varžytuvės bei edukacinių užduočių konkursas vaikams ir paaugliams „Augu 
veržlus, greitas ir sumanus...“ 
Liepos 22 d.  
16 val.  

Meškuičiuose – Meškuičių bibliotekoje  
 
Vaikų žaidimų aikštelės pasakų namelyje – pasakų popietė „Susitikime pasakorių namelyje“ 
Liepos 15 d.  
16 val.  

Meškuičiuose – Meškuičių parke  
 
 
Knygų skaitymas, rašymas žąsies plunksna, eilėraščių iliustravimas, piešimas ant asfalto, edukaciniai 
užsiėmimai, senovinių žaidimų užsiėmimai, stalo ir lauko žaidimai, liaudies dainų dainavimas, 
muzikavimas liaudies instrumentais 
Liepos 11, 18 d.  
14 val.  

Naisiuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filiale  
 
Kino filmų žiūrėjimas ir aptarimas 
Liepos 5 d.  
15 val.  

 
Baltų dievų muziejaus po atviru dangumi lankymas  
Liepos 12 d.  
15 val.  
 
Laisvalaikio pramogos „Arba Tu mane, arba aš Tave!“ – stalo žaidimai įvairioms amžiaus grupėms 
Liepos 19 d.  
15 val.  
 
Valančiukų ir skautų susitikimo popietė „Vardan draugystės“ 
Liepos 26 d.  
15 val.  

Naisiuose – Naisių bibliotekoje  
 
 
Kūrybinės dirbtuvėlės, etnografiniai ir stalo žaidimai  
Liepos 7 d. 
15.30 val. 

Pakumulšiuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Pakumulšių salėje 
 
 
 



 

 
Linksmosios estafetės, judrieji žaidimai, pokalbiai prie laužo  
Liepos 14 d. 
15.30 val. 

Pakumulšiuose – Pakumulšių ąžuolų parkelyje 
 
 
Grožio vakaras „Veidrodėli, pasakyk“ 
Liepos 12 d. 
18 val.  

Šilėnuose – Geležinkelio g. 21  
 
Linksmosios estafetės, stalo bei lauko žaidimai  
Liepos 18 d.  
18 val.  

Šilėnuose – Šilėnų sporto aikštyne  
 
 
Linksmosios estafetės, stalo bei lauko žaidimai  
Liepos 12 d. 
14 val.  
 
Turistinis žygis  
Liepos 14 d. 
14 val.  
 
Folkloro dainos,  šokiai, žaidimai 
Liepos 19 d.  
14 val.  

Verbūnuose – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale  
 
 
Linksmosios estafetės  
Liepos 17 d.  
19 val.  

Žarėnuose – Žarėnų parke 
 

 
EDUKACIJOS 

 

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre vyksta šios ekskursijos ir 
edukacijos: 
   
Ekskursija po Kuršėnų dvaro rūmų ekspozicijas su gidu  
 
Kuršėnų dvaro rūmų ekspozicijų lankymas be gido (nereikia išankstinės registracijos) 
 
Ekskursija „Pasisvečiuokite bajoriškame dvare“ 
 
Ekskursija „Kuršėnų istorijos lobynai“  
Ekskursiją sudaro: Kuršėnų miesto istorija, Kuršėnų dvaro sodybos istorija, Kuršėnų dvaro rūmų 
ekspozicijų lankymas ir pasirinkta edukacija („Molio meistro dirbtuvėje“ arba „Arbatgėris su tikruoju 
Kuršėnų vyniotiniu“). 
 
Ekskursija „Kuršėnų dvaro ir miesto paslaptys“ 
Ekskursiją sudaro: trumpa Kuršėnų miesto istorija, Kuršėnų dvaro sodybos istorija, Kuršėnų dvaro rūmų 
ekspozicijų lankymas.  
 



 

 
Edukacija-degustacija „Arbatgėris su tikruoju Kuršėnų vyniotiniu“ 
Šios edukacijos-degustacijos metu smalsūs dalyviai, kvapni arbata ir tikrasis Kuršėnų vyniotinis 
susijungia po Kuršėnų dvaro skliautais!  Ryškus Kuršėnų vyniotinio skonis, Žemaitijos pievų žolelių 
aromatas ir dvariško arbatgėrio istorija nepaliks abejingų. Pasimėgaukite saldžia akimirka, kuri bus 
pasakiškai maloni ne tik Jūsų skonio receptoriams, tačiau ir akims! 
 
Edukaciniai užsiėmimai: 
„Molio meistro dirbtuvėje“ 
„Nusivelsim sau veltinį“ 
„Margi siūlai – pinam, audžiam“ 
„Lietuviško šiaudo paslaptys“ 
„Medžio drožybos paslaptys“ 
„Medinukų pasaka“ 
„Svajonių kalendorius“ 
 
Į visas veiklas būtina išankstinė registracija tel. +370 41 58 34 22, +370 41 41 64 44. 
Informaciją apie kainas rasite Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro 
svetainėje 
 

 

Rengėjai turi teisę į pakeitimus 
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