
KULTŪROS REGINIAI ŠIAULIŲ RAJONE 

 

  2022 M. RUGPJŪTIS 

 

Rengėjai pasilieka teisę į pakeitimus, taigi  

pačią naujausią informaciją apie renginius visada rasite ČIA 

 

Rugpjūčio 5 d. (penktadienis) 

 
MUZIKINĖS BAŽNYČIŲ NAKTYS ŠIAULIŲ RAJONE. ATIDARYMO KONCERTAS 
20 val. koncertuoja Lietuvos nacionalinės filharmonijos valstybinis Vilniaus kvartetas ir solistė 
Jomantė Šležaitė-Paukštė (sopranas)  
Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje 
 

Rugpjūčio 6 d. (šeštadienis) 

 
XXII SENŲJŲ AMATŲ ŠVENTĖ DIRVONĖNUOSE 
14–16 val. šventės atidarymas  
Lauks ir kvies tautodailininkų, amatininkų, medžiotojų, prekybininkų kiemeliai, mėgėjų meno kolektyvų 
pasirodymai, žaidimai, siurprizai ir atrakcijos 
16 val. ASTOS PILYPAITĖS koncertas 
17 val. PAULIAUS STALIONIO koncertas 
18.30–23 val. Linksmavakaris su grupe ŠAULYS 

Dirvonėnų parke 
 

 
18 val. JUBILIEJINĖ VIJOLIŲ VASARA: Vijolių kaimui – 405,  asociacijai „Vijolių kaimo bendruomenė“ 
ir šventei „Vijolių vasara“ – 10 metų  
Organizatoriai – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialas, asociacija „Vijolių kaimo 
bendruomenė”. 

Vijoliuose prie akmens (Jaunystės ir Veterinarijos gatvių sankirtoje) 
 
 
19 val. Bazilionuose kraštiečių šventė – pramoginės muzikos vakaras 
Dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro filialų pramoginės muzikos atlikėjai ir dainininkas 
Tomas Bagdonavičius. 
Organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialas.  
Partneriai – Bazilionų  medžiotojų būrelis. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo kiemelyje 
 

Rugpjūčio 7 d. (sekmadienis) 

 
14 val. Ukmergės rajono Taujėnų mėgėjų teatro „Bičiuliai” spektaklis Vlados Bladykaitės „Nuoma ir 
trys kiaušiniai”  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filiale  
      

Rugpjūčio 8 d. (pirmadienis) 

 

8–21 d. virtualus pasidalijimas gerąją patirtimi „Ruošiu vaistažoles žiemai“  
Organizatorius – Šiaulių  rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filialo moterų klubas 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro interneto svetainėje www.kursenukultura.lt   
„Facebook“ paskyroje Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras 
„Facebook“ paskyroje Drąsučių moterų klubas "Gyvenimo prieskoniai" 

 
 

https://www.siauliuraj.lt/gyventojui/kultura/kulturos-renginiai/327
http://www.kursenukultura.lt/
https://www.facebook.com/kursenukultura.lt
https://www.facebook.com/Dr%C4%85su%C4%8Di%C5%B3-moter%C5%B3-klubas-Gyvenimo-prieskoniai-1416960981852474


Rugpjūčio 10 d. (trečiadienis) 

 
19 val. XI romansų vakaras „Ant melsvo ežero bangų” 
Dalyvauja romansų atlikėjai iš Raseinių, Linkuvos, Akmenės, Šiaulių ir Kelmės rajonų 

Paežerių dvare 

 
 
20 val. Profesionalaus meno festivalis „Vasaros spalvos“ 
Monospektaklis (storytelling) „SEEN“ 
Po spektaklio kviečiame pasilikti diskusijoje. 
Dėmesio! Spektaklyje cituojamos internetinės žinutės (realios) su necenzūriniais žodžiais. 
Rekomenduojama nuo 12 m. 
Kūrėjai: Andra Kavaliauskaitė, Elena Neniškytė, Saida Saldukaitė, Guoda Dinsmonaitė, Karolina Jarmala, 
Olia Grinko, Dovilė Venciūtė-Zubrickienė, Karolina Venciūtė, Povilas Jarmala („Fotopo“), Alius Mikelionis.                      

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
 
Rugpjūčio 12 d. (penktadienis) 

 
9 val. teorinė praktinė paskaita „Psichoterapija, biblioterapija“ 
Lektorė psichologė psichoterapeutė Donata Grakauskaitė-Šličienė. 

Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke 
 

 
14 val. edukacinė popietė „Šventųjų žolynų puokštė“ 

Kairių bibliotekoje  
 

 
19 val. ŠVENTĖ „GILVYČIŲ VASARA” 
Dalyvauja dainų autorius ir atlikėjas Algimantas Butnorius, Sauginių liaudiškos muzikos kapela, 
Bazilionų pramoginės muzikos atlikėjai Raimondas ir  Audronė, Laižuvos kultūros centro pramoginės 
muzikos atlikėjas Valdas (Mažeikių r.) 
Organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialas.  
Partneriai – Gilvyčių kaimo bendruomenė ir Gilvyčių medžiotojų būrelis. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gilvyčių salės kieme 
 
Rugpjūčio 13 d. (šeštadienis) 

 
12 val. Profesionalaus meno festivalis „Vasaros spalvos“ 
Spektaklis ,,Regėjimų šviesoje. Dedikacija Vytautui Mačerniui“ 
Scenarijaus autorė ir režisierė Virginija Kochanskytė.  
Vaidina aktoriai Anicetas Gendvilas ir Virginija Kochanskytė, dainuoja Rasa Serra. 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštėje  
 
 
12–15 val. Šv. Lauryno dienai skirtos kūrybinės dirbtuvės „Linkėjimų lentelės iš ore stingstančio molio“, 
„Nuotraukų rėmelis iš birių produktų“ 
Rengia Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras. 

Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke  
 

 
13 val. „KAIRUOLIŲ” ŠVENTĖ, SKIRTA TARPTAUTINEI KAIRIARANKIŲ DIENAI 
Sportinės varžybos, mugė, karuselės, batutas, žaidimai, edukacijos, koncertas, diskoteka. 
Organizatoriai – Kairių miestelio bendruomenė.  
Partneriai – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filialas. 

Kairių pušyne prie ežero 
 



 
18 val. Žolinės Kužiuose  
Dalyvauja: Radviliškio rajono Tyrulių bendruomenės folkloro ansamblis „Tyrulė“, Sauginių liaudiškos 
muzikos kapela, Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro pramoginės muzikos duetas „Dviese“. 

Kužių lauko estradoje 
 

 
MUZIKINĖS BAŽNYČIŲ NAKTYS ŠIAULIŲ RAJONE 
20 val. styginių kvarteto „Archi Quartett” koncertas 
Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 
 

 
Rugpjūčio 14 d. (sekmadienis) 

 
VASAROS ŠVENTĖ – ŽOLINĖS ATLAIDAI ŠAKYNOJE 
 
6–8 val. žvejų mėgėjų varžybos, žuvienės degustacija 

Prie Šakynos tvenkinio 
 
11–15 val. sporto varžybos: tinklinis, krepšinis, stipriausio ūkininko varžytuvės, įvairios rungtys 
mažiesiems 

Šakynos mokyklos stadione 
 
16 val. sveikinimai, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai 
Vietos amatininkų ir ūkininkų mugė, dalyvaus Šakynos medžiotojų būrelis, 
mažuosius džiugins nemokamas batutas ir kitos pramogos 

Šakynos bendruomenės parke 
 
17 val. Viktorijos Bitės žolynų skulptūrų ir tapybos parodos „Žolynų sakmės“ atidarymas 

Šakynos kapinių koplyčioje 
 
18–24 val. GEGUŽINĖ 
KATAŽINOS, RIMANTO MICKEVIČIAUS, grupių „ŠAULYS“ ir „TIK DU“ koncertas 
DJ JOVANI 
LAZERIŲ ŠOU 

Šakynos bendruomenės parke 
 
 

Rugpjūčio 15 d. (pirmadienis) 

 
VASAROS ŠVENTĖ – ŽOLINĖS ATLAIDAI ŠAKYNOJE 
 
10 val. Šv. mišios Votyva 

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 
 
11 val. „Šakynos – mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2022“ įamžinimo akmens atidengimas 

Šiaulių–Kuršėnų kelių sankirtoje 
 
12 val. Šv. mišios Suma 
13 val. MERŪNO VITULSKIO koncertas 

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 
 
 
 
 
 



 
KURŠĖNŲ DVARO ŽOLINĖ 

Kuršėnų dvaro rūmuose ir parke 
 
12 val. šventės pradžia  
12.10 val. Lietuvos biologės žolininkės Jadvygos Balvočiūtės paskaita „Mūsų kraštas turtingas 
vaistiniais augalais“  
13 val. Šiaulių bitininkų draugijos „Spiečius“ pirmininko Remigijaus Šemeklio paskaita „Septyni bičių 
produktai ir jų nauda žmogaus sveikatai“  
Kuršėnų dvaro sodybos parke bus galima įsigyti bičių produktų ir Jadvygos Balvočiūtės žolelių. 
14 val. Kuršėnų dvaro sodybos parke aukuro užkūrimas – praėjusių metų žolelių sudeginimas 
14.15–15 val. šventės dalyviai galės pasimėgauti žemaitiškų žolelių arbatomis 
14.15–16 val.  
EDUKACIJOS, ŽAIDIMAI VAIKAMS IR KITOS VEIKLOS  
Tautodailininkė Marytė Janulienė šventės dalyviams padės susirišti Žolinės puokštes. 
Žaidimas „Surask vasaros gėrybes“  
PARODŲ LANKYMAS 
Autorinė Algimanto Tamašausko ir Alinos Milašienės keramikos darbų paroda „Rankų šiluma – molio 
gyvybei“  
Autorinė Rimanto Daugino tapybos darbų paroda „Tėviškės peizažai“  
Gintaro ir gintaro dirbinių paroda „Gintaro istorija, legendos ir juvelyrikos amatas“   
15–18 val. KONCERTAS  
Folkloro ansamblis „SPIGĖNS“ (Telšiai)  
Romantiškasis dainų autorius ir atlikėjas DONATAS BLANKA 
Roko grupė „VĖJAS“ 
 
 
ŽOLINĖS KAIRIUOSE 
 
12 val. Šv. Mišios 

Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belai 
svių Vaduotojos, bažnyčioje  

 
13 val. šventinis koncertas, Agapė  
Dalyvauja: Radviliškio rajono Šniūraičių pramogų ir šokių salės ansamblis „Bendraminčiai”, Šiaulių 
rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo meno vadovė Rasa Zelbienė, Bazilionų filialo 
mišrus vokalinis instrumentinis duetas. 
Organizatoriai – Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos Kairių padalinys, Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių 
Vaduotojos, bažnyčia, Kairių seniūnija.  
Partneriai – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filialas. 

Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčios šventoriuje 
 
 
14 val. Žolinių šventė „Dėk žiedą prie žiedo – vainiką nupinsi” 
Organizatoriai – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų  filialas, Pakapės kaimo 
bendruomenė. 

Prie Pakapės mokyklos  
 
Rugpjūčio 19 d. (penktadienis) 

 
VASAROS IR ŠV. ROKO ATLAIDŲ ŠVENTĖ GRUZDŽIUOSE 2022  
 
18.30 val. Dailininkės V. Kundrotienės tapytų paveikslų parodos atidarymas 
19 val. XXII Šiaulių regiono populiariosios muzikos šventė „PopRatas 2022“ 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialo salėje 
 
 



Rugpjūčio 20 d. (šeštadienis) 

 
VASAROS IR ŠV. ROKO ATLAIDŲ ŠVENTĖ GRUZDŽIUOSE 2022 
 
10–14 val. sportinė veikla. Krepšinis 5x5 
            Gruzdžių gimnazijoje ir Gruzdžių technikumo stadione 
10–22 val. amatininkų ir prekybininkų mugė 
12 val. programa vaikams, įvairios edukacijos 
KONCERTAS  
18 val. „VITADANCE“ šokių studija ir grupė „BRANDUS“  
19 val.  LIUDAS MIKALAUSKAS ir EGIDIJUS BAVIKINAS  
20 VAL. grupė „KRISTAL“  
21 val. grupė „THUNDERTALE“  
22 val. grupė „NEMUNO KRANTAI“  
24 val. ŠVENTINIAI FEJERVERKAI 

Gruzdžių miestelio aikštėje 
 

 
13 val. paskaita-susitikimas su folkloro dainininke, etnomuzikologe, etninės kultūros puoselėtoja Loreta 
Sungailiene „Regioniniai dainuojamojo folkloro ypatumai“ 
Organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kužių filialas. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kužių salėje 
 
 

18 val. Aukštelkėje VASAROS ŠVENTĖ ir moterų vokalinio ansamblio „Šermukšnėlė”15 metų kūrybinės 
veiklos sukaktis 
Organizatoriai – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų  filialas, Aukštelkės  kaimo 
bendruomenė „Aukštarūžė” 

Prie Aukštelkės mokyklos 
 

 
MUZIKINĖS BAŽNYČIŲ NAKTYS ŠIAULIŲ RAJONE 
20 val. Panevėžio muzikinio teatro styginių kvarteto ir solistės Laimos Česlauskaitės 
(sopranas) koncertas 
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
 

Rugpjūčio 21 d. (sekmadienis) 

 
VASAROS IR ŠV. ROKO ATLAIDŲ ŠVENTĖ GRUZDŽIUOSE 2022   
 
10 ir 12 val. Šv. Mišios 

Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčioje 
10–15 val. amatininkų ir prekybininkų mugė 
13.30 val. „NAISIŲ VASAROS TEATRO” koncertas 

Gruzdžių miestelio aikštėje 
 

Rugpjūčio 23 d. (antradienis) 

 
 EUROPOS DIENAI STALINIZMO IR NACIZMO AUKOMS ATMINTI IR BALTIJOS KELIO DIENA  

 
10 val. Šv. Mišios 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
 
10 val. tęstinė gėlių akcija „Tau, Lietuva, žiedų ir žolynų raštai!” 
10.45 val. minėjimas 

Prie tremtinių kryžiaus 
 



13.30 val. Baltijos kelio atminimui skirto atnaujinto kryžiaus pašventinimas istorinėje Šiaulių 
rajonui vietoje 
Norintys vykti, prašome registruotis iki rugpjūčio 17 d. tel. (8 41) 523 695 

Baltijos kelio atkarpoje ties Paįstriu, Panevėžio rajone 
 
19 val. „Solo teatro” spektaklis „Motinos pienas” 
Bilieto kaina 5€ 
Bilietai parduodami ticketmarket.lt https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/kursenu-kulturos-
centras-motinos-pienas-20220823 ir kultūros centro bilietų kasoje darbo dienomis 15–18 val. 
Tremtiniai, pateikę tremtinio pažymėjimą, į spektaklį įleidžiami nemokamai. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
 

Rugpjūčio 26 d. (penktadienis) 
 
18 val. Irminos Galkauskienės knygos „Padėkim širdžiai atsivert” pristatymas  
Skiriama Meškuičių bendruomenės Baltramiejaus vasaros šventei.  
Rengia Meškuičių biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialas. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filiale 
 

 
MUZIKINĖS BAŽNYČIŲ NAKTYS ŠIAULIŲ RAJONE 
20 val. Šiaulių kamerinio orkestro „Camerata Solaris”, meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas 
Čepinskis, ir solistės Giedrės Špečkauskaitės-Bartkienės (fortepijonas) koncertas  
Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčioje 
 

Rugpjūčio 27 d. (šeštadienis)   

 
MEŠKUIČIŲ MIESTELIO VASAROS ŠVENTĖ ,,GANDRŲ IŠLYDĖTUVĖS” 
12–16 val. sporto šventė 
19–23.30 val. koncertas ir lazerių šou 
Dalyvauja Meškuičių ir svečių mėgėjų meno kolektyvai, grupės ,,DAR” ir ,,DROVUOLIAI”    

Meškuičių miestelio parke 
 

 
16 val. Vasaros šventė Voveriškiuose 
Organizatoriai – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialas ir Voveriškių kaimo 
bendruomenė. 

Medžiotojų g. 2A, Voveriškiuose 
 
 
RAUDĖNŲ MIESTELIO ŠVENTĖ ŠV. BALTRAMIEJAUS ATLAIDAI „GANDRUS IR VASARĄ PALYDINT” 
 
12–15 val. žvejų varžybos Raudos upelio tvenkinyje 
19–23 val. koncertas 
Dalyvauja namiškių ir svečių mėgėjų meno kolektyvai, dainininkas ANDRIUS RIMIŠKIS. 
Po koncerto – linksmavakaris 
Renginio metu kvies įvairios edukacijos, kurias ves ŠRSKC darbuotojai ir ŠRSVB Raudėnų biblioteka. 
            Raudėnų filialo kiemelyje 

 
Rugpjūčio 28 d. (sekmadienis)        

 
RAUDĖNŲ MIESTELIO ŠVENTĖ ŠV. BALTRAMIEJAUS ATLAIDAI ,,GANDRUS IR VASARĄ PALYDINT” 
 
11.30 val. Menininko Rimanto Daugino tapybos darbų  parodos ,,Dvasingumas” atidarymas, Raudėnų 
parapijos atnaujinimo darbų pristatymas 
12 val. Šv. Mišios 
 

https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/kursenu-kulturos-centras-motinos-pienas-20220823
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/kursenu-kulturos-centras-motinos-pienas-20220823


KONCERTŲ CIKLO „MUZIKINĖS BAŽNYČIŲ NAKTYS ŠIAULIŲ RAJONE“ UŽDARYMAS  
13 val. akordeonininkų kvarteto „Retrato” ir solistės Ugnės Matukaitytės (sopranas) koncertas 
14 val. Agapė 
Raudėnų Šv. Baltramiejaus bažnyčioje 
 

Rugpjūčio 30 d. (antradienis)                                                                                                                                           

 
9.30–15 val. edukacinė-pažintinė diena su Šiaulių miesto „Romuvos“ gimnazijos I-os klasės 
gimnazistais, skirta Lietuvos jaunimo metams. 
Stalo ir lauko žaidimai, pažintinė ekskursija, folkloriniai šokiai. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialo vidaus ir lauko erdvėse 
 
Rugpjūčio 31 d. (trečiadienis)                                                                                                                                           

 
17 val. knygų klubo „(Ne)keista skaityti“ susitikimas.  

Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke 
 
 

PARODOS 
 
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  

 

 
Anetos Koryznės poezijos ir vaizduojamosios dailės darbų paroda „Aspiracijos“ 
Birželio 3–rugsėjo 1 d. 

Kairių bibliotekoje 
 
 

Dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės ir poeto Alfonso Nykos-Niliūno biografijos, nuotraukų, 
paveikslų ir knygų ekspozicija „Sandra ir Nyka“ 
Liepos–rugpjūčio mėn. 
Darbo dienomis 8–16 val.  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filiale 
 

 

Rimanto Dichavičiaus iškiliausių Lietuvos dailininkų portretų paroda „Vardai, tapę mūsų laiko ženklais”  
Liepos 14–rugsėjo 2 d.  
Parodos lankymas kasdien 10–22 val. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje 

 
 
Autorinė Rimanto Daugino tapybos darbų paroda „Tėviškės peizažai“ 
Autorinė Algimanto Tamašausko ir Alinos Milašienės keramikos darbų paroda „Rankų šiluma – molio 
gyvybei“ 
Rugpjūčio 1–rugsėjo 29 d. 
 

 
Gitanos Visockaitės-Urmonienės grafikos darbų paroda „Gyvenimas“ 
Rugpjūčio 4–rugsėjo 15 d. 

Varputėnų bibliotekoje 
 



 
Gitanos Visockaitės-Urmonienės grafikos darbų parodos „Mėlynos pušys“ ir „Vėl tas vakaras sugrįžo“ 
Rugpjūčio 5–31 d. 

Bubių bibliotekoje 
 
 
Kūrybinių darbų paroda „Žolynų giesmė“ 
Rugpjūčio 12–23 d.  

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje  
 

 
 Spaudinių paroda „Baltijos kelias – vienybės, patriotizmo atspindys“, skirta Europos dienai 

stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienai  
Rugpjūčio 18–31 d.  

Ringuvėnų bibliotekoje   
 
 
Dailininkės Vilmos Kundrotienės tapytų paveikslų paroda 
Rugpjūčio 19–rugsėjo 2 d. 
Lankymas kasdien 12–15 val. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filiale 

 
 
Spaudinių paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti 
ir Baltijos kelio dienai  
Rugpjūčio 22–31 d.  

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje   
 
 
Tautodailininkės Ingos Galkauskaitės-Tenienės keramikos dirbinių paroda „Originalus molinukų 
pasaulis“ 
Rugpjūčio 25–spalio 1 d.  

Meškuičių bibliotekoje  
 
 
Menininko Rimanto Daugino tapybos darbų paroda „Dvasingumas” 
Rugpjūčio 26–rugsėjo 15 d. 
Lankymas kasdien 12–15 val. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Raudėnų filiale 
 
 

ATVERK DURIS VASARAI 
Veiklos vaikų užimtumui vasaros atostogų metu 

 
KURŠĖNUOSE  
 
Įvairios veiklos  
Rugpjūčio 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 d. (antradieniais ir ketvirtadieniais) 
10–12 val.  

Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke  
 
Edukacinis užsiėmimas „Tylus žolynėlių šnekėjimas“, skirtas Žolinei  
Rugpjūčio 11 d.  
11 val.  
Rengia Ringuvėnų biblioteka.  

Kuršėnų užimtumo kambaryje  
 



„Atverk duris vasarai“ – susipažink su amatais 
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  

Šiaulių  rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre 
 

 

BAZILIONUOSE  

 

Stalo bei  judrieji žaidimai 

Rugpjūčio 9, 16 d. 

13–15 val. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filiale 

 

 

GILAIČIUOSE  

 

Knygų skaitymas bei aptarimas, viktorina, diskoteka, filmų popietė, parodų rengimas, kūrybinės 

edukacijos 

Rugpjūčio 10, 17, 24 d. (trečiadieniais) 

13–15 val.  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gilaičių filialo salėje, sporto aikštėje, bibliotekoje 

 

 
GINKŪNUOSE  
 
Įvairūs judrūs žaidimai, kūrybinės edukacijos 
Rugpjūčio 10, 17 d. 
15 val.  

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filiale, Ginkūnų parke 
 

 

GRUZDŽIUOSE  

 

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Piešiame komiksą“ 

Rugpjūčio 2 d.  

12 val.  

 

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Išmok konstruoti robotą“ 

Rugpjūčio 9 d.  

12 val.  

 

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Pakviesk į širdį žolynų žydėjimą“ 

Rugpjūčio 11 d.  

15 val.  

 

Susitikimas vaikams su tautodailininku, senųjų drožybos ir žaislininkystės amatų puoselėtoju Sauliumi 

Tamuliu  

Rugpjūčio 23 d.  

12 val.  



Valandėlė vaikams „Knygos, vasara ir aš“ 

Rugpjūčio 30 d.  

12 val.  

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje  

 

 

KAIRIUOSE, ŽADŽIŪNUOSE 

 

Įvairūs judrūs žaidimai, pažintinės išvykos, stalo žaidimai, meninio skaitymo valandėlės, kūrybinės 

edukacijos 

Rugpjūčio 5, 12, 26 d.  

Kairių sportinio komplekso aikštyne, Kairių pušyne, Žadžiūnų kaimo erdvėse 

 

Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ veiklos  

Rugpjūčio 23, 25 d.  

15 val.  

Kairių bibliotekoje   

 

 

ROMUČIUOSE 

 

Užsiėmimų ir garsinio skaitymo popietės vaikams „Vasara linksmai“ 

Rugpjūčio 10 ir 17 d.  

15 val.  

Romučių bibliotekoje 

 

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 

 

https://kursenuamatucentras.lt/images/dokumentai/Kainos-2021-06-29_T_181_.pdf
https://kursenuamatucentras.lt/images/dokumentai/Kainos-2021-06-29_T_181_.pdf

