
 

KULTŪROS RENGINIAI ŠIAULIŲ RAJONE 

2022 M. SPALIS 
 

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

 

DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

10.01 13.00 
Šakynos seniūnijos rudens derliaus šventė 

„Padirbėję iš peties pasilinksminkim iš 
širdies” 

 

ŠAKYNA 
Prie Šiaulių rajono 

savivaldybės 
kultūros centro 
Šakynos filialo 
(esant blogam 

orui šventė vyks 
Šakynos mokyklos 

sporto salėje) 

TARPTAUTINĖS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS RENGINIAI 

10.01 11.00 
Ekskursija „Kuršėnų istorijos lobynai“, 

žemaitiškų žolelių arbata 

Būtina išankstinė 
registracija tel. +370 

41 41 64 44 
Organizatorius – 

Šiaulių rajono 
savivaldybės etninės 
kultūros ir tradicinių 

amatų centras 

KURŠĖNAI 
Kuršėnų dvaro 

rūmai 

10.01 13.00 
Pakumulšių kaimo senolių sveikinimas 

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos 
proga 

Dalyvauja Pakumulšių 
salės kūrybinės raiškos 

būrelio vaikai 

PAKUMULŠIAI 
Gyventojų namuose 

10.01 

13.30 
Šiaulių rajono Trečiojo amžiaus 

universiteto dramos studijos spektaklis – 
A. Budreckienės „Dilginėlė šešialapė“ 

 
 

 
KURŠĖNAI  

Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centras 14.15 
Popietė prie kavos puodelio „Dar širdyje 

ne sutema“ 

Koncertuos Šiaulių 
rajono savivaldybės 

kultūros centro Bridų 
filialo romansų 
atlikėjų grupė 

„Vėjūnė” ir Pakapės 
stilizuota kapela 

10.01 18.00 

Koncertas „Rudens melodijos”, skirtas 
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir 

Tarptautinei muzikos dienai, 
tautodailininkės Ritos Lauraitienės 

karpinių parodos atidarymas 

 

BRIDAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Bridų filialas 

10.03 12.00 
Popietė „Skonis. Kvapas. Komplimentas“, 
skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių 

dienai ir Tarptautinei kavos dienai 
 

RAUDĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Raudėnų filialas 

10.04 14.00 

Popietė „Kiekviena diena lyg saulės 
patekėjimas“ 

Birutės Sutkienės surinkta mamų ir 
močiučių skarų  paroda 

 

VERBŪNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Verbūnų filialas 

10.03 17.00 
Šiaulių rajono dailės ir technologijų 

mokytojų kūrybos parodos 
Organizatorius  – 

Šiaulių rajono 
KURŠĖNAI 

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


DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

„Savitas prisilietimas“ atidarymas savivaldybės etninės 
kultūros ir tradicinių 

amatų centras. 
Partneriai – Šiaulių 
rajono savivaldybės 

dailės ir technologijų 
mokytojai. 

Kuršėnų dvaro 
rūmai 

10.04 10.00 
Užsiėmimai su vaikais 

„Mažylių rytmetys“ 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 
Žaisloteka 

„Pumpurėlis“ 

10.04  10.00 
Kūrybinės dirbtuvės 

„Rudens gėrybės ir spalvos paveiksluose“ 
 

KAIRIAI 
Kairių miestelio 
centrinė aikštė 

10.04   15.00 
Edukacinis užsiėmimas „Molinių vazonų 

dažymas” 
 

GINKŪNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Ginkūnų filialas 

10.06 15.00 
Susitikimas su rašytoju Vytautu Almaniu, 
autoriaus fotoparodos „Už kalnų namai“ 

pristatymas 

Organizuoja Kužių 
biblioteka. 

KUŽIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Kužių salė 

10.06 17.30 

Juozo Gaižausko ir Vytauto Mačernio 
knygos „Žaižaruojančios dangaus 

skeveldros“ pristatymas ir autorinių dainų 
koncertas 

Dalyvauja Juozas 
Gaižauskas, vokalas, 

gitara, Emilija 
Latėnaitė, fleita, 

vokalas. 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 

Žiniasklaidos 
skaitykla 

10.07 11.00 
Labdaros ir paramos fondo „Švieskime 

vaikus“ knygų dovanojimo akcija ir meninė 
programa 

Organizatoriai –  
Labdaros ir paramos 
fondas „Švieskime 
vaikus“ ir Šiaulių 

rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 

Žiniasklaidos 
skaitykla 

10.07 17.00 

Psichoterapeutės Donatos Grakauskaitės-
Šličienės knygos „Joris ir narsiųjų bailių 

būrys“ sutiktuvės ir knygos „39 dovanos“ 
aptarimas 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 

Žiniasklaidos 
skaitykla 

10.07 17.00 
Arvydo Vilčinsko koncertas – nauja 

programa 

BILIETO KAINA 7 € 
Bilietai parduodami 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 

centro Kairių filiale 
darbo dienomis 13–

18 val. 

KAIRIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Kairių filialas 



DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

10.07 19.00 
Arvydo Vilčinsko koncertas – nauja 

programa 

BILIETO KAINA 7 € 
Bilietai parduodami 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 

centro Bridų filiale 
darbo dienomis 8–13 

ir 17–18 val. 

BRIDAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Bridų filialas 

10.08 13.00 

22-oji Šiaulių rajono poezijos šventė 
„Žodžiai iš širdies”. Literatės, dailininkės 

Anetos Koryznės aliejinės tapybos ir 
poezijos darbų parodos „Aspiracijos“ 

uždarymas 

 

KAIRIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Kairių filialas 

10.11 10.00 Užsiėmimai su vaikais „Mažylių rytmetys“  

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 
Žaisloteka 

„Pumpurėlis“ 

10.11 18.00 
Vakaras-koncertas, Reginos Žemaitienės 

kūrybinių darbų parodos „Su meile..” 
atidarymas 

 

GINKŪNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Ginkūnų filialas 

10.13 11.00 
Edukacinis užsiėmimas „Rudeninis 

šėlsmas“ 
 

DRĄSUČIAI 
Šiaulių r. Kuršėnų 
Stasio Anglickio 
progimnazijos 

Drąsučių skyrius 

10.13 15.00 
Bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ 

užsiėmimas „Pradedam nuo taško“, skirtas 
Pasaulinei baltosios lazdelės dienai 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos Vaikų 

abonementas, 
interaktyvi erdvė 

10.14 13.00 
Šventė „Draugai, mažieji mūsų...“, skirta 

Pasauliniams gyvūnų globos ir gyvūnų 
gerovės metams 

 

GRUZDŽIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Gruzdžių filialas 

10.14 17.00 Edukacinis užsiėmimas „Rudens terapija“  

Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Bridų  filiale 

10.14 19.00 
Vakaras-koncertas „Dainuok, širdie, 

gyvenimą” 
 

MICAIČIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Micaičių filialas 

10.18 10.00 Užsiėmimai su vaikais „Mažylių rytmetys“  

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 



DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

Žaisloteka 
„Pumpurėlis“ 

10.18 13.00 
Kūrybinės dirbtuvės „Švytintys baltų ženklai 

ir jų interpretacijos“ 
Lektorė Žyginta 

Ivanavičienė 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos  

Renginių salė 

10.21 18.30 
Dainų, muzikos ir šokių vakaras „Daina 

tave apkabinsiu“ 

Dalyvauja Šiaulių 
miesto poezijos ir 
kitų menų mėgėjų 
asociacijos „Menų 
šaltinis” vaidybinė 

grupė „Vitaminas C”, 
Pakapės stilizuota 

kapela, Kairių 
moterų vokalinis 
ansamblis, Naisių 
mišrus vokalinis 

ansamblis „Versmė”. 

NAISIAI 
Naisių vasaros 

teatro ir 
bendruomenės 
kultūros rūmai 

10.21 19.00 Vakaronė „Po rudens darbų…” 

Koncertuos Šiaulių 
rajono savivaldybės 

kultūros centro 
Bazilionų filialo 

pramoginės muzikos 
atlikėjų grupė. 

Patiekalų iš rudens 
gėrybių paroda-

konkursas, 
„Kaimiška” loterija. 

Organizatorius - 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Bazilionų 

filialas 

GILVYČIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Gilvyčių salė 

10.22  13.00 Akcija „Prisiminkim anapilin išėjusius“ 
Žarėnų kaimo kapinių 

tvarkymas ir 
kapaviečių lankymas 

ŽARĖNAI 

10.22 16.00 
Dainų ir šokių šventė-festivalis  

„Auksinis ruduo” 

Dalyvauja vokaliniai 
ansambliai ir 

liaudiškų šokių 
kolektyvai. 

Organizatorius – 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Ginkūnų 

filialas 

GINKŪNAI 
Ginkūnų dvaro salė 

10.23  13.00 
Baltijos baleto teatro kamerinis spektaklis 

vaikams  „Saldainių fėjos” 

Bilietai parduodami 
kultūros centro 

bilietų kasoje darbo 
dienomis 15–18 val. 

ir internetu 
https://www.ticketm
arket.lt/lt/e/renginys

/baletas-vaikams-

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centras 

https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/baletas-vaikams-kursenai-bilietai-20221023
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/baletas-vaikams-kursenai-bilietai-20221023
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/baletas-vaikams-kursenai-bilietai-20221023


DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

kursenai-bilietai-
20221023 

10.25 9.40 
Rytmetys-viktorina „Lietuva – tai aš, 

Lietuva – tai mes“ 

Dalyvauja Šiaulių 
rajono Kuršėnų 
Stasio Anglickio 
progimnazijos 

Drąsučių skyriaus 
pradinių klasių 

mokiniai 

DRĄSUČIAI, 
Šiaulių rajono 
Kuršėnų Stasio 

Anglickio 
progimnazijos 

Drąsučių skyrius 

10.25  10.00 Užsiėmimai su vaikais „Mažylių rytmetys“  

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 
Žaisloteka 

„Pumpurėlis“ 

10.25 18.00 
Viktorina-popietė „Lietuvos žemėje – 
tautinė santarvė“, skirta Konstitucijos 

dienai 
 

DRĄSUČIAI, 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Drąsučių filialas 

10.26  13.00 
Paskaita „Apie klimatą ir orą, kuriuo 

kvėpuojame“ 

Lektorė prof. Ingrida 
Šaulienė. Skiriama 

Klimato savaitei 2022. 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos  

Renginių salė 

10.27 13.00 Edukaciniai užsiėmimai „Derliaus kraitė“  

ŽARĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Šakynos filialo 

Žarėnų salė 

10.27 18.00 Pauliaus Stalionio koncertas  

KURŠĖNAI, 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centras 

10.27 19.00 
Meilės dainų vakaras „…kai tu mano širdį 

radai“ 

Dalyvauja Kužių salės 
moterų vokalinis 

ansamblis „Mėtos“, 
neįgaliųjų moterų 

vokalinis ansamblis 
„Ringuva“, Verbūnų 

filialo romansų 
atlikėjų grupė 

„Retro“, Joniškio 
rajono  kultūros 
centro romansų 
grupė „Ašalia“ 

KUŽIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Kužių salė 

10.28  
17.00–
18.30 

Helovino vakaras bibliotekoje „Burtų 
magija su Hariu Poteriu“ 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos Jaunimo 

https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/baletas-vaikams-kursenai-bilietai-20221023
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/baletas-vaikams-kursenai-bilietai-20221023


DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

kūrybos ir inovacijų 
erdvė 

10.28  17.00 Ilgės, senovės lietuvių rudens šventė 

Organizatorius  – 
Šiaulių rajono 

savivaldybės etninės 
kultūros ir tradicinių 

amatų centras 

KURŠĖNAI 
Kuršėnų dvaro 

rūmai 

10.28 17.00 
Edukacinis užsiėmimas  

„Moliūgo šypsena – 2022“ 
 

SAUGINIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Sauginių salė 

10.28 19.00 
XI chorinės muzikos šventė  

„Tegul dainoj ištirpsta toliai” 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centre 

10.29 16.00 
Poezijos ir sakralinės muzikos popietė 

„Angelo prisilietimas“ 

Dovilė Kazonaitė, 
sopranas, Ilona 

Pliavgo, sopranas, 
Aistė Bružaitė, 

kanklės, eiles skaito 
poezijos kūrėjai. 

ŠAKYNA 
Šiaulių rajono 

Šakynos 
seniūnijos 

senųjų  kapinių 
koplyčia 

10.31 10.00 Akcija „Uždek žvakutę ant užmiršto kapo“  
SEREIKIAI 

Sereikių kaimo 
kapinaitės 

10.31  13.00 Akcija „Uždek žvakutę ant užmiršto kapo“ 
Micaičių  kaimo 

kapinių ir kapaviečių 
lankymas 

MICAIČIAI 

10.31 
16.00–

18.30 

Kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų paveikslų 

paroda „Švytintys simboliai tik tamsoje“ 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos  

Renginių salė 

 

DATA PARODA VIETA 

09.09–10.21  
Aleksandro Ostašenkovo fotografijų 

parodos „Kryžių kalnas. Kelias į šviesą“ 
dalis 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
ekspozicijų erdvė 

09.09–10.31 
Dailininkės Aistės Bugailiškytės paroda 

„Interjerų portretai“ 
Parodos lankymas 
kasdien 10–18 val. 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
parodų salė 

09.15–11.30 Paroda „Kryžių kalno praeitis“  

KURŠĖNAI 
Šviečianti galerija 

ant Kuršėnų 
pėsčiųjų tilto 

10.01–10.08 
Literatės, dailininkės Anetos Koryznės 

aliejinės tapybos ir poezijos darbų paroda 
„Aspiracijos“ 

 
KAIRIAI 

Šiaulių rajono 
savivaldybės 



DATA PARODA VIETA 

kultūros centro 
Kairių filialas 

10.01–10.10 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos kilnojamųjų stendų paroda 
„Šiaulių rajono nykstančių  ir išnykusių 

kaimų istorijos“ 

Organizatorius – 
Ginkūnų biblioteka 

GINKŪNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Ginkūnų filialas 

10.01–10.24 
Tautodailininkės Zitos Lukytės siuvinėtų 
skarų ir staltiesėlių paroda „Pravėdinkim 

kraičio skrynią“ 
 

NAISIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Naisių filialas 

10.01–10.31 
Tautodailininkės Ritos Lauraitienės 

karpinių paroda 
 

BRIDAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Bridų  filialas 

10.01–10.31 
Paroda „Gintaro istorija, legendos ir 

juvelyrikos amatas" 

Gintaro juvelyrinių 
dirbinių įmonės 
„Napoleonas“  

gintarų ir gintaro 
dirbinių paroda 

KURŠĖNAI 
Kuršėnų dvaro 

rūmai 

10.03–10.29 Paroda „Vilniaus istoriniai sodai ir parkai“ 

Organizatoriai –  
Vilniaus senamiesčio 
atnaujinimo agentūra 

ir Šiaulių rajono 
savivaldybės viešoji 

biblioteka 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios 
bibliotekos 

Renginių salė 

10.03–11.07 
Šiaulių rajono savivaldybės dailės ir 

technologijų mokytojų kūrybos paroda 
„Savitas prisilietimas“ 

 
KURŠĖNAI 

Kuršėnų dvaro 
rūmai 

10.10–10.31 
Vaikų kūrybinių darbų paroda „Eina 

rudenėlis takeliu“ 
 

DRĄSUČIAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Drąsučių filialas 

10.11–11.15 
Reginos Žemaitienės kūrybinių darbų 

paroda „Su meile…“ 
Parodos lankymas  

12–18 val. 

GINKŪNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Ginkūnų filialas 

10.28–11.02 Paroda „Moliūgų žibintai“  

ŽARĖNAI 
Prie Šiaulių rajono 

savivaldybės 
kultūros centro 

Žarėnų salės 

10.29–11.02 Žibintų paroda „Moliūgai ir emocijos“  
SAUGINIAI 

Sauginių miestelio 
lauko erdvės 

 

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 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

