
 

KULTŪROS REGINIAI ŠIAULIŲ RAJONE 
 

  2022 M. RUGSĖJIS 
 

Rengėjai pasilieka teisę į pakeitimus, taigi  
pačią naujausią informaciją apie renginius visada rasite ČIA 

 
Rugsėjo 1 d. (ketvirtadienis) 

 
9–17 val. Rugsėjo 1-osios proga Kuršėnų dvaro rūmų lankymas vaikams ir pedagogams nemokamas 

Kuršėnų dvaro rūmuose 
 
Rugsėjo 2 d. (penktadienis) 

 
16 val. susitikimas su parodų – Rimanto Daugino tapybos darbų „Tėviškės peizažai“ ir Algimanto 
Tamašausko ir Alinos Milašienės keramikos darbų „Rankų šiluma – molio gyvybei“ autoriais 
Organizatoriai – Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras ir Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros centras. 

Kuršėnų dvaro rūmuose 
 
 
BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTI TRADICINĖ VASAROS PALYDŲ ŠVENTĖ „O VASARĖLĖ…” 
BUBIUOSE 
17–18.30 val. Bubiuose veikiančių organizacijų prisistatymas bendruomenei, įvairios aktyvios 
edukacinės veiklos 
Ekskursija „Grafų Zubovų viešnagė Bubiuose”  
„Kangoo Jumps” su Dovile 

Prie Bubių mokyklos 
19 val. šventės atidarymas  
Dalyvauja mokyklos jaunieji dainininkai, Bubių folkloro ansamblis „Obelėlė”, Ginkūnų liaudiškos 
muzikos kapela „Švedė”, Kužių vokalinis ansamblis „Mėtos”, Bazilionų mišrus duetas Audronė ir 
Raimondas, šokių studija „Vitadance” ir grupė „Šaulys” 

Bubių aikštėje 
 
 

18.30 val. bardų koncertas „Šviesos tiltai Paliesių dvare“ 
Skambės Kristinos Kazlauskaitės ir Sauliaus Bareikio atliekamos dainos. 

Paliesių dvare 
 

 
20 val. diskoteka ,,Šėlsmas'' su DJ MYLIA ir DJ CAMILLA 
Įėjimas nemokamas. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro diskotekų salėje 
  

Rugsėjo 3 d. (šeštadienis) 

 
ŠILĖNŲ KAIMO ŠVENTĖ 
 
19 val. šventės atidarymas 
Dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių ir Bazilionų filialų mėgėjų meno kolektyvai. 
21 val. atlikėjos Donatos Virbilaitės koncertas 
22–23 val. diskoteka su DJ Mylia 

Kairių jungtinės mokyklos Šilėnų skyriaus aikštyne  
 
 

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


 

Rugsėjo 4 d. (sekmadienis) 

 
11 val. rudens sporto šventė Gegužiuose „Gegužiai – ištikimi tradicijoms” 
Organizatoriai – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų  filialas ir Gegužių kaimo 
bendruomenė. 

Kriaušių g. 3B, Gegužiuose 
 
 
13 val. respublikinė folkloro šventė 
Dalyvauja visi Šiaulių rajono folkloro kolektyvai, svečiai: „Kuršiukai" (Klaipėda), „Rėmolee", „Rėmoliokaa" 
(Seda), „Šilupė" (Gelgaudiškis) ir kt. 

Ant Luponių  piliakalnio šalia Verbūnų 
 
Rugsėjo 6 d. (antradienis) 

 
14 val. Birutės Kuicienės dailės darbų parodos „Neatrasti pasauliai“ pristatymas  

Kairių bibliotekoje  
 

Rugsėjo 7 d. (trečiadienis) 

 
12 val. susitikimas-koncertas su tautinio šokio ansambliu „VESNIANKA“ iš Ukrainos 
              Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
 
Rugsėjo 9 d. (penktadienis) 

 
JAUNIMO VAKARAS „UŽVERK DURIS VASARAI” 
 
9–17 val. Tarptautinės jaunimo dienos proga Kuršėnų dvaro rūmų lankymas jaunimui nemokamas 
15 val. EUROPOS PAVELDO DIENOS. Aleksandro Ostašenkovo fotografijų parodos „Kryžių kalnas. Kelias 
į šviesą“ atidarymas  

Kuršėnų dvaro rūmuose 
Paroda bus eksponuojama rugsėjo 9–30 d. Kuršėnuose trijose kultūros įstaigose – Kuršėnų dvaro 
rūmuose, Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 
ekspozicijų erdvėje. Fotografijos įstaigose nesikartos – tai bus vienos parodos trys dalys.  
Lankyti parodą galima įstaigų darbo laiku ir renginių metu.  
Paroda „Kryžių kalno praeitis“ 
Rugsėjo 9–lapkričio 30 d. 

Šviečiančioje galerijoje ant Kuršėnų tilto 
 

16 val. Aistės Bugailiškytės darbų parodos „Interjerų portretai” atidarymas 
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje 
 

16 val. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos naujų mokslo metų atidarymo šventė 
17 val. Pavenčių laisvalaikio zonos atidarymas  

Ventos g. 19, Kuršėnuose 
 
17.30 val. Lietuvos jaunimo metams paminėti iš Stelmužės ąžuolo gilės išauginto ąžuoliuko sodinimas  

 Lietuvos šimtmečio parke 
 
18–18.15 val. jaunimo vakaro atidarymas 
18–20 val. edukacijos parko zonoje 
18.15–18.35 val. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo muzikos grupės „NETO” koncertas 
18.35–19.15 val. pokalbis su Benediktu Jonuška  
19.15–20 val. Dj Arkelo 
20–21.30 val. grupės „8 KAMBARYS“ koncertas 
         Kuršėnų miesto parke 
 



 

 
17–19 val. edukacinis užsiėmimas „Švytinčių dažų magija ant kūno“ ir interaktyvus žaidimas 
„Atgimstančios žemaičių gėlės“  
 
19–22 val. kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų paveikslų paroda „Švytintys baltų ženklai ir jų 
interpretacijos“.  
Veikla organizuojama, vykdant projektą „Baltų ženklai tvyro ore“.  
Organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka  
Partneriai: Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų 
centras. 

Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke 
 
 
18 val. paskaita-susitikimas „Archeologiniai tyrimai Smiltynės senkapyje, Kužių seniūnijoje", skirta 
Kužių miestelio 370 metų jubiliejui ir Europos paveldo dienoms 
Dalyvauja archeologas Karolis Duderis, istorikas Jonas Kiriliauskas, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros 
centro Voveriškių moterų vokalinis ansamblis „Vovingė“. 
Organizuoja Kužių biblioteka. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kužių salėje 
 

Rugsėjo 10 d. (šeštadienis) 

 
KUŽIŲ MIESTELIO ŠVENTĖ – ŠILINĖS. KUŽIAMS – 370  
 
14 val. tinklinio varžybos  
18 val. naujos erdvės atidarymas ir palaiminimas  

Kužių centre 
Eisena į lauko estradą 
18.30 val. oficiali dalis, šventinis Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų 
koncertas  
21 val. grupės „DAR“ koncertas  

Kužių lauko estradoje 
 
Rugsėjo 11 d. (sekmadienis) 

 
KUŽIŲ MIESTELIO ŠVENTĖ – ŠILINĖS. KUŽIAMS – 370 
 
11 val. Šilinių atlaidų Šv. Mišios bei Eucharistinė procesija, Panevėžio muzikinio teatro styginių 
kvarteto koncertas 

Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
 

 
RUDENS ŠVENTĖ, KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ATLAIDAI MICAIČIUOSE 
 
12 val. Kryžiaus išaukštinimo Atlaidų  Šv. Mišios, procesija 
13.30 val. Kuršėnų meno mokyklos mokinių koncertas  

Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje 
 
14 val. Šventės atidarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai  
16.30 val. Ryčio Cicino koncertas su  ROKADOS šokėjų programa 
17.30 val. grupės „Šaulys“ pasirodymas 

Micaičių parke 
 
 
 
 
 



 

Rugsėjo 12 d. (pirmadienis) 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATIDARYMO SAVAITĖ 
ATIDARYMO DIENA 

 
15 val. bibliotekos atidarymo šventė „Biblioteka – čia ir dabar“ 

Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 
„Švytintys baltų ženklai ir jų interpretacijos“ – kūrybinių dirbtuvių dalyvių tapybos darbų 
paroda  

Aikštelėje prie Vyčio paminklo, Kuršėnuose  
 
Rugsėjo 13 d. (antradienis) 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATIDARYMO SAVAITĖ 
BIČIULIŲ DIENA  
 
10, 11, 12 val. interaktyvi ekskursija „Iškoduok biblioteką“ 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žiniasklaidos skaitykloje 

 
11 val. susitikimas su vaikiškų knygelių autoriumi Vytautu Račicku 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų abonemente 

 
13 val. knygos „Šiaulių rajono bibliotekų istorija – ištakos ir dabartis: Šiaulių rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos raida 1951–2021 m.“ pristatymas 
Dalyvauja leidinio sudarytojai Audronė Kiršinaitė ir Almantas Šlivinskas. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Renginių salėje 

 
17.30 val. „Ramybės link...“ – Žygintos Ivanavičienės tapybos ir keramikos darbų parodos atidarymas 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žiniasklaidos skaitykloje 
 

Rugsėjo 14 d. (trečiadienis) 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATIDARYMO SAVAITĖ 
SMALSUČIŲ DIENA  
 
9 val. „Sumazgytos pasakėlės“, Kurtuvėnų bibliotekos lėlių teatro „Kurtinukai“ spektaklis  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų abonemente 

 
10 val. mažųjų (iki 2 m.) rytmetys, su vaikučiais dūks Krokodilas Dilas  
11 val. „Sensoriniai skaitymai“. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos edukacinė 
programa, skirta vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žaislotekoje „Pumpurėlis“ 
 
12 val. „Pasakų smiltys“, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos interaktyvi 
kūrybiška literatūros interpretacija 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų abonemente 

 
13 val. susitikimas ir edukacinis užsiėmimas su Gediminu Mačiulskiu, studijos „Afrikos būgnai“ 
perkusininku  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Amfiteatre 

 
17.30 val. „Ką galima sudėti į knygą“, susitikimas su Selemonu Paltanavičiumi, rašytoju, gamtininku, 
fotografu 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Renginių salėje 
 

 



 

16 val. tautodailininkės Zitos Lukytės siuvinėtų skarų ir staltiesėlių parodos „Pravėdinkim kraičio 
skrynią” atidarymas, edukacinė-muzikinė popietė „Susitikim ir vėlei…”  
Dalyvauja: Šiaulių miesto poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinis” vaidybinė grupė 
„Vitaminas C”, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filialo romansų atlikėjų grupė 
„RETRO“. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filiale 
 

 
18 val. paskaita „Senieji Ginkūnai – sužinok ir pamatyk“ 
Rengia Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Ginkūnų biblioteka. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filiale 
 
Rugsėjo 15 d. (ketvirtadienis) 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATIDARYMO SAVAITĖ 
PATIRČIŲ DIENA  

 
12 val. „Saugus internetas“, praktinis susitikimas su Šiaulių policijos bendruomenės 
pareigūnais 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Mokymų centre 

 
14 val.. susitikimas-pokalbis su atsargos pulkininku, rašytoju Arūnu Dudavičiumi tema „Baltijos kelias – 
Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti", knygų pristatymas 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žiniasklaidos skaitykloje 

 
17 val. „Vaistažolių nauda sveikatai“, vaistažolininko, knygų autoriaus Mariaus Lasinsko paskaita  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Suaugusiųjų abonemente, Edukacijų erdvėje 

 
19 val. kino filmo „Kernagis“ (2022) peržiūra  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Renginių salėje 

 

Rugsėjo 16 d. (penktadienis) 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATIDARYMO SAVAITĖ 
JAUNIMO DIENA  

 
10 val. „Skaitau, tyrinėju, atrandu“, interaktyvus edukacinis žaidimas  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šiaulių rajono šviesuolių erdvėje ir 
Infotekoje 

 
13 val. „Komiksų dirbtuvės“ su Komiksų centro darbuotoju Tomu Januškevičiumi 
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos edukacinis užsiėmimas.  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos  Mokymų centre 

 
15 val. „Pažink pasaulį kitoje planetoje“, virtualios pramogos  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo kūrybos ir inovacijų erdvėje 

 
18 val. poezijos ir muzikos vakaras 
Programoje tekstų ir muzikos kūrėjas Justinas Stanislovaitis su grupe ir Šiaulių rajono savivaldybės 
kultūros centro jaunimo muzikos grupė „Neto“. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Terasoje 

 
21 val. „Naktinėtojai renkasi biblioteką“ – dangaus šviesulių stebėjimas su astronomu Vaciu Jankumi 

(esant geroms oro sąlygoms) 
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Terasoje 

 



 

AKCIJA „VISA LIETUVA ŠOKA” 
12 val. Kuršėnuose Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro amfiteatre 
18 val. Ginkūnuose Ginkūnų parke  (jeigu blogas oras – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 
Ginkūnų filiale) 
18 val. Micaičiuose Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Micaičių filialo kiemelyje ( jei blogas 
oras – kultūros namų salėje) 
 
Rugsėjo 17 d. (šeštadienis) 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATIDARYMO SAVAITĖ 
ŠEIMOS DIENA  

 
10–12 val. interaktyvūs žaidimai „Atgimstančios žemaičių gėlės“, „Robotai atgyja“ ir kt.  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos Vaikų abonemente 

 
10–13 val. „Pažink pasaulį kitoje planetoje“, virtualios pramogos  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos Jaunimo kūrybos ir inovacijų erdvėje  
 

11 val. šėlionės su miško raganaitėmis iš „Žalios vaikų kūdros“ 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos  Žaislotekoje „Pumpurėlis“ 
 

12–13 val. edukaciniai užsiėmimai „Spalvų ir smėlio magija kūryboje“, „Laikinosios tatuiruotės“ ir kt. 
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos  Vaikų abonemente, Interaktyvioje erdvėje 

 
12 val. susitikimas su kūrėja, dainininke Jurga Šeduikyte ir jos knygų pristatymas 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos  Žiniasklaidos skaitykloje 

 

 
10 val. RUDENS ŠVENTĖ „JOMARKAS 2022” 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštėje 
 
Rugsėjo 22 d. (ketvirtadienis) 

 
11 val. rudens mugė „Šiupylių kermošėlis” 

Šiupylių parkas 
 
 
19.30 val. lygiadienio šventė Aukštelkėje „Ir šviesa…” 

Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje  
 
Rugsėjo 23 d. (penktadienis) 

 
Žydų genocido aukų atminimo pagerbimas  
11 val. Ilgosios lovos miške, Kairių seniūnijoje 
15 val. Prie Padarbos miške esančio paminklo 
 
 
20–23 val. video projekcija „Baltų ženklai tvyro ore", skirta Europos paveldo dienoms  
Organizatoriai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka  

Ant Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato fasado (Vytauto g. 1, Kuršėnai) 
.  

Rugsėjo 24 d. (šeštadienis) 

 
13 val. Šakynos seniūnijos rudens derliaus šventė „Padirbėję iš peties, pasilinksminkim iš širdies" 

Prie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filialo 
 
 



 

Rugsėjo 25 d. (sekmadienis) 

 
„Auginame bendrystės tiltus“ Kairiuose – Kairių bendruomenės projekto  renginys  
 
12 val. tituliniai atlaidai  
                Kairių Švč. Mergelės, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčioje 
 
14 val. šventinis koncertas 
Dalyvauja: Kretingos rajono Salantų kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Salanta“ ir linijinių šokių 
grupė „Mozaika“, Joniškio kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Jievaras“, akordeonininkas Povilas 
Velykis, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Micaičių liaudiškos muzikos kapela „Mes“, Gilaičių 
moterų vokalinis ansamblis „Mėtos“. 
Numatomos edukacijos:  
Mėta – ir maistas, ir vaistas, 
Skarelė – istorija ir puošmena, 
Antspaudai iš bulvių, 
Batutas, lauko žaidimai. 
Organizatorius – Kairių bendruomenė.  
Partneriai – Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos Kairių padalinys, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 
Kairių filialas, Kairių seniūnija, Kairių Švč. Mergelės, Belaisvių vaduotojos, bažnyčia, žvejų klubas 
„Kairiai“. 

Kairių bendruomenės aikštėje  
 
Rugsėjo 27 d. (antradienis)   

 
18 val. popietė moterims „O buvo taip…“, skirta Ievos Simonaitytės metams paminėti 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filiale 
 

Rugsėjo 28 d. (trečiadienis)        

 
11 val. Europos judrioji savaitė, šokio pamoka „Judėk šokio ritmu” 
Dalyvauja Šiaulių rajono Drąsučių mokyklos mokiniai, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 
Drąsučių filialo mėgėjų meno kolektyvai. 

Šiaulių rajono Drąsučių mokyklos kiemelyje  
 
Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienis) 

 
15 val. respublikinis neįgaliųjų mėgėjų meno kolektyvų festivalis „Aš esu” 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
 
 
17 val. susitikimas su lietuviškų knygų autore Jolita Herlyn ir knygų skaitytojų klubo „(Ne) keista 
skaityti“ apžvalgos 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žiniasklaidos skaitykloje 
 
Rugsėjo 30 d. (penktadienis)                                                                                                                                           

 
18 val.  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo kultūrinės veiklos 75-ių metų 
jubiliejinis vakaras 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filiale 
 
 
18 val. linksmavakaris „Auksiniam rudeniui atėjus širdy jaunystė teplazdena”, skirtas Tarptautinei 
pagyvenusių žmonių dienai 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filiale 
 



 

 
18 val. Gilaičių kaimo šventė „Pabūkime kartu“ 
Dalyvauja: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Žarėnų moterų vokalinis ansamblis, Žarėnų 
humoro grupė „Epidemija“, Žarėnų salės meninio ugdymo būrelis. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gilaičių filiale 
 

 
19 val. vakaronė „Kai ateina gyvenimo ruduo”, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai 
Koncertas, edukacijos ir gražiadarbių paroda. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filiale 
 
 
 

PARODOS 

 
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“ 
Rugpjūčio 1–rugsėjo 2 d. 

Kuršėnų dvaro rūmuose 
 
 
Autorinė Algimanto Tamašausko ir Alinos Milašienės keramikos darbų paroda „Rankų šiluma – molio 
gyvybei“ 
Rugpjūčio 1–rugsėjo 29 d. 

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

Varputėnų bibliotekoje 
 

 
Šakynos ir Žarėnų-Latvelių parapijų klebono Stanislovo Žukauskio fotoparoda 
„Didingieji Viešpaties kūriniai“  
Parodą apžiūrėti galima nuo rugpjūčio 13 iki rugsėjo 13 d. prieš Šv. Mišias. 

Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 
 
 
Dailininkės Vilmos Kundrotienės tapytų paveikslų paroda 
Rugpjūčio 19–rugsėjo 2 d. 
Lankymas kasdien 12–15 val. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filiale 

 

 
Meškuičių gimnazijos dailės mokytojos Ievos Galkauskaitės-Tenienės keramikos dirbinių 
paroda  
Irutės Galkauskienės rankdarbių paroda  
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 
 

 
Šaukėnų kultūros ir amatų centro būrelio „Mezgu, išreiškiu save“ narių Sigitos Gudaitytės-Morkūnienės, 
Zitos Nagevičienės riešinių ir Aldonos Bacevičienės pirštinių paroda „Rankoms sušildyti“ 
Tautodailininkės Almos Meškienės makrame pintų darbų paroda 
Rugsėjo 1–23 d. 

Kurtuvėnų bibliotekoje 
 
 
Rašytojo Vytauto Almanio fotografijų paroda „Už kalnų namai“ 
Organizuoja Kužių biblioteka. 
Rugsėjo 1–29 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kužių salėje 
 
 
Literatės, dailininkės Anetos Koryznės aliejinės tapybos ir poezijos darbų paroda „Aspiracijos“ 
Rugsėjo 1–30 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filiale 
 
 
Tautodailininkės Lionginos Šufinskinės karpinių paroda „Kai popierius prabyla“ 
Rugsėjo 1–spalio 21 d. 

Šakynos bibliotekoje 
 
 
Spaudinių paroda „Genocidas – dialogas su skausmu“, skirta Lietuvos žydų genocido atminimo dienai 
Rugsėjo 2–30 d. 

Kužių bibliotekoje  
 

 
Dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės ir poeto Alfonso Nykos-Niliūno biografijos, 
nuotraukų, paveikslų ir knygų ekspozicija „Sandra ir Nyka“ 
Rugsėjo 6–30 d. 
              Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filiale 

 
 
Birutės Kuicienės dailės darbų paroda „Neatrasti pasauliai“ 
Rugsėjo 7–gruodžio 6 d. 

Kairių bibliotekoje 
 
 
Kristinos Blantaitienės kūrybinių darbų paroda „Ponia Hortenzija“ 
Rugpjūčio 8–rugsėjo 30 d. 

Ginkūnų bibliotekoje  
 

 
Fotografijų paroda „Gruzdžių praeities pėdsakai“ 
Rugsėjo 9–18 d.  

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje   
 

 



 

Skiriama EUROPOS PAVELDO DIENOMS 
Autorinė Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda „Kryžių kalnas. Kelias į šviesą“ 
Rugsėjo 9–30 d. 
Įstaigų darbo laiku ir renginių metu.  

Kuršėnų dvaro rūmuose 
Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ekspozicijų erdvėje 

Paroda „Kryžių kalno praeitis“ 
Rugsėjo 9–lapkričio 30 d. 

Šviečiančioje galerijoje ant Kuršėnų tilto 
 

 
Dailininkės Aistės Bugailiškytės paroda „Interjerų portretai“  
Rugsėjo 9–spalio 31 d. 
Parodos lankymas kasdien 10–22 val. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje 
 
 
Spaudinių paroda „Pasaulis ima viską per rimtai“ (Jonui Mekui –100) 
Rugsėjo 12–28 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Suaugusiųjų abonemente 
 
 
Dailės mokytojos Žygintos Ivanavičienės tapybos ir keramikos darbų paroda „Ramybės link...“  
Rugsėjo 12–spalio 31 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žiniasklaidos skaitykloje 
 
 
Tautodailininkės Zitos Lukytės siuvinėtų skarų ir staltiesėlių paroda „Pravėdinkim kraičio skrynią” 
Rugsėjo 14–spalio 10 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filiale 
 

 
„Gamta vaiko akimis“, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ ugdytinių fotografijų paroda 

Rugsėjo 12–spalio 31 d. 
Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Vaikų abonemente 

 

 
„Pasaulis ima viską per rimtai“, spaudinių paroda, skirta 100-osioms Jono Meko gimimo metinėms  
Rugsėjo 12–spalio 31 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Suaugusiųjų abonemente 

 
 
Spaudinių paroda „Lietuvos valstybė: iš praeities į dabartį“ 

Rugsėjo 12–spalio 31 d. 
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Infotekoje 

 
 
Spaudinių paroda vaikams „Baltų raštai ir simboliai“, skirta Baltų vienybės dienai 
Rugsėjo 20–30 d.  

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje   
 
 
Paroda „Gintaro istorija, legendos ir juvelyrikos amatas" 
Gintaro juvelyrinių dirbinių įmonės „Napoleonas“  gintarų ir gintaro dirbinių paroda.  
Visą rugsėjo mėnesį 

Kuršėnų dvaro rūmuose 



 

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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