
KULTŪROS RENGINIAI ŠIAULIŲ RAJONE 

2022 M. LAPKRITIS 

  

Rengėjai pasilieka teisę į pakeitimus,  

pačią naujausią informaciją apie renginius visada rasite ČIA 

 

DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

11.04 14.00 Pyragų diena  

ŽARĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Žarėnų salė 

11.04 18.00 
Romansų vakaras  

„Tu ateisi vakarui nuraudus…” 
 

MEŠKUIČIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro 

Meškuičių filialas 

11.08 10.00 
Užsiėmimai su vaikais  

„Mažylių rytmetys“ 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos Žaisloteka 

„Pumpurėlis“ 

11.08 16.00 

Jono Nekrašiaus parodos „Lietuviška 
miniatiūrinė knyga ir ekslibrisas“ 
atidarymas ir knygų: „Šiaulietiška 
spauda XVI–XXI a. pr.: Leidybos, 
platinimo ir saugojimo įstaigos: 

žinynas“, „Varpų menas Šiauliuose 
(XV–XXI a. pr.)“ ir miniatiūrinio 

katalogo „Lietuviška miniatiūrinė 
knyga ir ekslibrisas“ pristatymas 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos 

Žiniasklaidos skaitykla 

11.08 16.30 
Apdovanojimų popietė iššūkio  
„Vasara su knyga“ dalyviams 

 
MEŠKUIČIAI 

Meškuičių biblioteka 

11.09 13.00 
Muzikinė kūrybinė popietė 
suaugusiems „Euritmika“ 

Organizuoja Raudėnų 
biblioteka 

RAUDĖNAI 
Raudėnų mokykla- 

daugiafunkcis centras 

11.09 15.00 
Kūrybinės natūralių žvakių gamybos 

dirbtuvėlės „Dovana sau“ 
 

BUBIAI 
Bubių biblioteka 

11.09 15.00 
Piliečių susitikimas su Valstybės 

pažangos tarybos nariais 

Organizatoriai: 
Vyriausybės 

strateginės analizės 
centras ir Šiaulių 

rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos  

Renginių salė 

11.09 15.00 
Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdiniai žaislai 

iš šiaudų“   
 

GINKŪNAI 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 
centro Ginkūnų filialas 

11.09 18.00 KINO FILMAS „Rūpintojėlis” 
Bilietai parduodami 

kultūros centro bilietų 
kasoje darbo 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 

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


DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

dienomis 15–18 val. 
ir internetu 

www.ticketmarket.lt 
https://www.ticketmar
ket.lt/lt/e/renginys/rup

intojelis-kursenu-
kulturos-centras-
bilietai-20221109 

centras 

11.10 11.00 
Paskaita „Erasmus+ ir Europos 
solidarumo korpuso galimybės“ 

Lektorė – jaunimo 
reikalų agentūros 

atstovė Zita Šlepetienė 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos  

Renginių salė 

11.10 15.00 
Popietė  

„Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“ 
Maironiui – 160 

ŠIUPYLIAI 
Šiupylių biblioteka 

11.10 16.00 Popietė „Jei žemė širdį viliojo“ Maironiui – 160 
GRUZDŽIAI 

Gruzdžių Augustino 
Griciaus biblioteka 

11.10 16.00 

Vytauto Šimkūno fotografijų parodos 
„Ne tik peizažai” atidarymas, poezijos 
ir muzikos vakaras su Kelmės literatų 

klubu „Vieversys” 

 

NAISIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Naisių filialas 

11.11 11.00 
Kūrybinės dirbtuvės 2–4 klasių 

mokiniams „Žaidimas su eilėraščiu“ 

Edukatorė – 
sertifikuota vaikų jogos 

mokytoja Monika 
Domeikienė 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos Vaikų 

abonemento interaktyvi 
erdvė 

11.11 12.00 
Kūrybinės dirbtuvės 5–6 klasių 

mokiniams „Žaidimas su eilėraščiu“ 

Edukatorė – 
sertifikuota vaikų jogos 

mokytoja Monika 
Domeikienė 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos  

Vaikų abonemento 
interaktyvi erdvė 

11.11 

ILGIŲ VAKARAS RAUDĖNUOSE 

16.00 
Ekskursija „Raudėnų apvaikščiojimai 

pagal dėdę Atanazą“ 
 RAUDĖNAI 

17.00 
Tradicinis Ilgių vakaras Raudėnų 

kapinėse su ŠRSKC Raudėnų filialo 
folkloro ansambliu „Gerviki“ 

 Raudėnų kapinės 

18.00 

Paskaita-studijos medžiagos 
pristatymas „Raudėnai J. Pabrėžos 

laikais. Ryžtai ir neryžtai pagal kunigą 
Jurgį Ambraziejų Pabrėžą“ 

 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Raudėnų filialas 

19.00 
Rietavo savivaldybės kultūros centro 

Tverų filialo folkloro ansamblio 
„Kermušie” koncertas 

 

11.11 19.00 „Šv. Martynas – paskutinė rudens Svečiuosis Šaukėnų BAZILIONAI 

http://www.ticketmarket.lt/
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/rupintojelis-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221109
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/rupintojelis-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221109
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/rupintojelis-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221109
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/rupintojelis-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221109
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/rupintojelis-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221109


DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

šventė“ kultūros centro kaimo 
kapela „Meldai” 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 

centro Bazilionų filialas 

11.14 10.00 
Skaitymai jaunesnio amžiaus vaikams 

„Auštant“ 
Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

RAUDĖNAI 
Raudėnų biblioteka 

11.14 10.00 Garsiniai skaitymai vaikams „Auštant“ 
Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
Vaikų abonementas 

interaktyvi erdvė 

11.14 11.00 Didžioji skaitymų vaikams diena 
Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 
„Gamta Šiaurėje“ 

GRUZDŽIAI 
Gruzdžių Augustino 
Griciaus biblioteka 

11.14 16.00 
Valandėlė „Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė. Skaitymai suaugusiems 
„Sutemų valanda“ 

 
GRUZDŽIAI 

Gruzdžių Augustino 
Griciaus biblioteka 

11.14 17.00 
Garsinis skaitymas suaugusiems 

„Sutemų valanda“ 
Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

NAISIAI 
Naisių biblioteka 

11.14 17.00 
Garsinis skaitymas suaugusiems 

„Sutemų valanda“ 

Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos 

Suaugusiųjų 
abonementas, 

Edukacijų erdvė 

11.15 
9.00–
16.00 

Psichologo Tomo Lagūnavičiaus 
paskaita „Verslumo įgūdžių 

skatinimas“ 

Organizatorius – 
asociacija „Už švarų 

orą“, partneris – Šiaulių 
rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
Renginių salė 

11.15 9.30 
Valandėlė vaikams „Susitikimas su 

Astridos Lindgren personažais“ 

Astridai Lindgren – 
115, skirta Šiaurės 

šalių literatūros 
savaitei 

GRUZDŽIAI 
Gruzdžių Augustino 
Griciaus biblioteka 

11.15 10.00 
Užsiėmimai su vaikais  

„Mažylių rytmetys“ 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos Žaisloteka 

„Pumpurėlis“ 

11.15 10.30 

Ryto skaitymai vaikams „Auštant“ ir 
dokumentinio filmo „Gamtoje. Sala tarp 
dviejų vandenynų. Nerimstanti žemė“ 

peržiūra 

Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaite. 

GINKŪNAI 
Ginkūnų biblioteka 

11.15 15.30 

Edukacinis užsiėmimas, organizuojant 
prieššventinę gerumo akciją vienišiems 

Meškuičių gyventojams, „Padovanok 
savo šilumą“ 

Skirta Savanorystės 
metams.  

Rengia Meškuičių 
bendruomenė, ŠRSKC 

Meškuičių filialas, 

MEŠKUIČIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Meškuičių 

filialas 



DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

Meškuičių biblioteka. 

11.16 
10.00 - 
12.00 

Pilietinė Tolerancijos dienos iniciatyva, 
skirta Lietuvos jaunimo metams  

 

DRĄSUČIAI 
Šiaulių rajono Kuršėnų 

Stasio Anglickio 
progimnazijos 

Drąsučių skyriuje 

11.16 17.00 
Garsiniai skaitymai suaugusiems 

„Sutemų valanda“ 
Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

GILVYČIAI 
Gilvyčių biblioteka 

11.16 18.00 Grupės „Bernužėliai” koncertas 

Bilietai parduodami 
kultūros centro bilietų 

kasoje darbo 
dienomis 15–18 val. 

ir internetu 
https://www.ticketmark
et.lt/lt/e/renginys/bernu
zeliai-kursenu-kulturos-

centras-bilietai 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centras 

11.17 14.00 
Literatūrinė-muzikinė popietė 

„Išauskim juostą Maironio eilėmis“ 
Maironiui – 160 

GINKŪNAI 
Ginkūnų biblioteka 

11.17 15.00 
Susitikimas su rašytoju Vytautu 

Almaniu 
 

VERBŪNAI 
Verbūnų biblioteka 

11.17 16.00 
Garsiniai pasakojimai vaikams, kaip 

saugoti gamtą „Gamtukai“ 
Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

ŠIUPYLIAI 
Šiupylių biblioteka 

11.17 17.00 Prisiminimų vakaras „O buvo…” 

Vakaro dalyvius 
linksmins pramoginės 

muzikos atlikėjas 
Rimantas Mickevičius 

PAKUMULŠIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro  

Pakumulšių salė 

11.18 9.30 
Šiaurės šalių literatūros savaitės 

uždarymo šventė 

Organizuoja Gruzdžių 
Augustino Griciaus 

biblioteka 

GRUZDŽIAI 
Gruzdžių lopšelis-
darželis „Puriena“ 

11.18 19.00 
Koncertas-vakaronė  
,,Dar pabūkim kartu“ 

Koncertuos Sauginių 
liaudiškos muzikos 

kapela, Kužių moterų 
vokalinis ansamblis 

„Mėtos” 

MICAIČIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro 

Micaičių filialas 

11.19 13.00 Garsiniai skaitymai vaikams „Auštant“ 
Skirta Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

GILVYČIAI 
Gilvyčių biblioteka 

11.19 15.00 
XXII Lietuvos liaudiškos muzikos 
kapelų šventė „Griežk, smuikeli“ 

Bilietai parduodami 
kultūros centro bilietų 

kasoje darbo 
dienomis 15–18 val. 

ir internetu 
https://www.ticketmar
ket.lt/lt/e/renginys/gri

ezk-smuikeli-
kursenu-kulturos-

centras-bilietai 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centre 

https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/bernuzeliai-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/bernuzeliai-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/bernuzeliai-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/bernuzeliai-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/griezk-smuikeli-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/griezk-smuikeli-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/griezk-smuikeli-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/griezk-smuikeli-kursenu-kulturos-centras-bilietai
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/griezk-smuikeli-kursenu-kulturos-centras-bilietai


DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

11.19 17.00 
ŠRSKC Kairių filialo linijinių šokių 

grupės „Agava“ 10-ies metų kūrybinės 
veiklos paminėjimo šventė 

 

KAIRIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Kairių filialas 

11.21 14.00 
Paskaita „Kaulų, sąnarių, stuburo 

susirgimai, jų priežastys ir profilaktika“ 

Lektorius – natūralios 
medicinos sveikatos 

centro „Vilcacora“ 
vadovas, gydytojas-

endobiogenikas Tomas 
Vilūnas, skirta 

Suaugusiųjų mokymosi 
savaitei 

KURTUVĖNAI 
Kurtuvėnų biblioteka 

11.22 10.00 
Užsiėmimai su vaikais  

„Mažylių rytmetys“ 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos Žaisloteka 

„Pumpurėlis“ 

11.23 11.00 
Medijų informacinio raštingumo 

mokymai pradedantiesiems 

Skirta Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
Mokymų centras 

11.23 13.00 
Kūrybinė popietė  

„Žodžio ir muzikos draugystė“ 
Skirta Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei 

RAUDĖNAI 
Raudėnų biblioteka 

11.23 14.00 
Edukacinis užsiėmimas  
„Rankų darbo atvirukai“ 

Edukatorė Genė 
Grinienė. Skirta 

Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei 
„Mokymosi siluetai“ 

KAIRIAI 
Kairių biblioteka 

11.23 14.00 Edukacinis užsiėmimas „Žibintai“ 

Edukatorė – 
Šaukėnų kultūros ir 

amatų centro 
tautodailininkė Alma 

Meškienė. Skirta 
Suaugusiųjų 

mokymosi savaitei 

KURTUVĖNAI 
Kurtuvėnų biblioteka 

11.22 15.00 
Susitikimas su Gruzdžių ambulatorijos 
kineziterapeute Kamile Stravinskaite 

Skirta suaugusiųjų 
mokymosi savaitei 

GRUZDŽIAI 
Gruzdžių Augustino 
Griciaus biblioteka 

11.22 17.00 
Diskusija prie apskritojo stalo su 

ukrainiečiais, gyvenančiais Ginkūnų 
dvare „Kultūrų skirtumai ir panašumai“ 

Skirta Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei 

„Mokymosi siluetai!“. 
Rengia Ginkūnų 

biblioteka. 

GINKŪNAI 
Ginkūnų dvaras 

11.22 17.00 Garsinis skaitymas „Sutemų valanda“ 
Skirtas Šiaurės šalių 
literatūros savaitei 

PAEŽERIAI 
Paežerių biblioteka 

11.23 10.00 
Valandėlė vaikams „Geraširdė 

maištininkė“ 
Astrid Lindgren – 115 

VOVERIŠKIAI 
Voveriškių biblioteka 

11.23 17.00 Edukacinis užsiėmimas „Vatinukai – Skirta Suaugusiųjų KURŠĖNAI 



DATA LAIKAS RENGINYS VIETA 

senoviniai Kalėdų eglutės žaisliukai“ mokymosi savaitei Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
Suaugusiųjų 

abonementas, 
Edukacijų erdvė 

11.23 18.00 KINO FILMAS „Skyrybos” 

Bilietai parduodami 
kultūros centro bilietų 

kasoje darbo 
dienomis 15–18 val. 

ir internetu 
www.ticketmarket.lt 

https://www.ticketmar
ket.lt/lt/e/renginys/sky

rybos-kursenu-
kulturos-centras-
bilietai-20221123 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centras 

11.24 12.00 

Susitikimas su Žagarės specialiosios 
mokyklos Dienos užimtumo centro 

populiarių dainų atlikėjų grupe  
„Vyšnių sodas“ 

Skirta Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei 

GRUZDŽIAI 
Gruzdžių Augustino 
Griciaus biblioteka 

11.24 13.00 
Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinės 

dekoracijos“ 
 

ŽARĖNAI 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 

centro Žarėnų salė 

11.24 14.00 
Šiaurės šalių literatūros savaitės 

skaitymai „Valanda su knyga“ 
Skirta Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei 

MEŠKUIČIAI 
Meškuičių biblioteka 

11.24 16.00 
Zitos Zikienės darbų parodos „Sapnų 

gaudyklės“ pristatymas 
 

NAISIAI 
Naisių biblioteka 

11.24 17.00 

Edukacinis užsiėmimas „Biblioterapija 
ir šviečiančių paveikslų tapymas“ ir 
skaitytojų klubo „(Ne)keista skaityti“ 

susitikimas 

Skirta Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei. 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
Suaugusiųjų 

abonementas, 
Edukacijų erdvė 

11.24 18.30 Vakaras „Pabūkime kartu”  

GINKŪNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Ginkūnų filialas 

11.24 19.00 „Tie ilgi lapkričio vakarai” 

Svečiuosis Baisogalos 
kultūros centro mėgėjų 

teatras. Svečiai 
parodys J. Grušo 

komediją „Nenuorama 
žmona” 

BUBIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Bubių salėje 

11.25 10:00 
Renginys „Gyvūnijos pasaulis 

muzikinėj dėžutėj”, skirtas Gyvūnų 
gerovės metams 

 

RAUDĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Raudėnų filialas 

http://www.ticketmarket.lt/
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221123
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221123
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221123
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221123
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221123
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11.25 15.00 Linijinių šokių pamoka „Šokio ritmu“ 

Skirta Suaugusiųjų 
mokymosi savaitei. 

Rengia Ginkūnų 
biblioteka. 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 

centro Ginkūnų 
filialas 

11.25 16.00 
Kino filmo „Panelės Peregrinės 
ypatingų vaikų namai“ (rež. Tim 

Burton) peržiūra 

Skirta 5–8 klasių 
mokiniams 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
Renginių salė 

11.26 11.00 

Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų 
kūrybos parodos „Sukaktys” 

pristatymas ir konferencija „Tautodailė 
– būdas lietuviui išdainuoti savo sielą” 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centras 

11.27 14.00 
Onos Kolobovaitės ir Egidijaus 
Bavikino koncertas „4 istorijos” 

Bilietai parduodami 
kultūros centro bilietų 

kasoje darbo 
dienomis 15–18 val. 

ir internetu 
www.ticketmarket.lt 

https://www.ticketmar
ket.lt/cart/place/7671/

37997 

 
KURŠĖNAI 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 

centre 

11.27 14.00 
Regioninis vokalinių ansamblių  

vakaras „Melodija Tau“ 
 

ŽARĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Žarėnų salė 

11.29 10.00 
Užsiėmimai su vaikais  

„Mažylių rytmetys“ 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos Žaisloteka 

„Pumpurėlis“ 

11.29   11.00 Kūrybinė edukacija „Advento vainikas“  

KAIRIAI 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 
centro Kairių filialas 

11.29 15.30 
Kūrybinės dirbtuvėlės „Advento 

vainiko dekoravimas“ 
 

PAKUMULŠIAI  

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 

centro Pakumulšių salė 

11.30 18.00 KINO FILMAS „Skyrybos” 

Bilietai parduodami 
kultūros centro bilietų 

kasoje darbo 
dienomis 15–18 val. 

ir internetu 
www.ticketmarket.lt 

https://www.ticketmar
ket.lt/lt/e/renginys/sky

rybos-kursenu-
kulturos-centras-
bilietai-20221130 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centras 

 

http://www.ticketmarket.lt/
https://www.ticketmarket.lt/cart/place/7671/37997
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https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221130
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221130
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221130
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221130
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/skyrybos-kursenu-kulturos-centras-bilietai-20221130


DATA PARODA VIETA 

09.07–12.06 
Birutės Kuicienės dailės darbų 

paroda „Neatrasti pasauliai“ 
 

KAIRIAI 
Kairių biblioteka 

10.03–11.07 
Šiaulių rajono savivaldybės 

technologijos mokytojų paroda 
„Savitas prisilietimas“ 

Parodos lankymas 
I–V 9.00–17.00 
VI 10.00–15.00 

KURŠĖNAI 
Kuršėnų dvaro rūmai  

10.08–11.11 
Rašytojo Vytauto Almanio 

fotografijų paroda „Akimirkos iš 
kelionės po Altajaus kraštą“ 

 
VERBŪNAI 

Verbūnų biblioteka 

10.11–11.15 
Reginos Žemaitienės kūrybinių 

darbų paroda „Su meile…“ 

Parodos lankymas  

12–18 val. 

GINKŪNAI 

Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 

centro Ginkūnų filialas 

10.29–11.02 
Žibintų paroda  

„Moliūgai ir emocijos“ 
 

SAUGINIAI 
Sauginių miestelio 

lauko erdvės 

10.28–11.02 Paroda „Moliūgų žibintai“  

ŽARĖNAI 

Prie Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 

centro Žarėnų salės 

11.03–11.30 
Moksleivių darbelių paroda 
„Rudens gėrybių paradas“ 

 
BUBIAI 

Bubių biblioteka 

11.03–11.30 
Agnės Krikščiūnaitės kalėdinių 

rankdarbių paroda 
 

DRĄSUČIAI 
Drąsučių biblioteka 

11.03–11.30 
Janinos Dabriškienės kryželiu 

siuvinėtų darbų paroda  
„Spalvotas metų ratas“ 

 
BUBIAI 

Bubių biblioteka 

11.03–11.30 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 
mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokinių piešinių paroda  
„Spalvota žinutė“ 

 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
Vaikų abonementas, 

interaktyvi erdvė 

11.03–11.30 
Tautodailininkės Lionginos 
Šufinskinės karpinių paroda  

„Kai prabyla popierius“ 
 

ŠAKYNA 
Šakynos biblioteka 

11.03–11.30 
Gintaro ir gintaro dirbinių paroda 

„Gintaro istorija, legendos ir 
juvelyrikos amatas“ 

Parodos lankymas 
I–V 9.00–17.00 
VI 10.00–15.00 

KURŠĖNAI  
Kuršėnų dvaro rūmai  

11.07–11.26 
Šiaulių krašto tautodailininkų 

jubiliatų kūrybos paroda „Sukaktys“ 

Parodos lankymas 
darbo dienomis 

10–18 val. ir visų 
renginių metu 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centras 

11.07–11.30 
Spaudinių paroda  

„Lietuvos kariuomenė: buvome, 
esame, būsime!“ 

Skirta Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 

30-mečiui 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 

viešosios bibliotekos 



Infoteka 

11.09–11.30 
Jono Nekrašiaus paroda „Lietuviška 

miniatiūrinė knyga ir ekslibrisas“ 
 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos 

Žiniasklaidos skaitykla 

11.09–11.30 

Vilniaus TECH (VGTU) III 
architektūros vientisųjų studijų kurso 

studentų maketų ir brėžinių paroda 
„Kuršėnų miesto plėtros projektai“ 

 

Organizatoriai: Šiaulių 
rajono savivaldybės 

administracijos 
Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 
ir Šiaulių rajono 

savivaldybės viešoji 
biblioteka 

KURŠĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos  

Renginių salė 

11.10–11.30 
Fotonuotraukų paroda  

„Iš seno albumo” 

Parodos lankymas 
darbo dienomis 14-18 

val. 

PAKUMULŠIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Pakumulšių salė 

11.10–12.15 
Vytauto Šimkūno fotografijų paroda 

„Ne tik peizažai” 
Parodos lankymas 

8–16.30 val. 

NAISIAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Naisių filialas 

11.10–12.29 
Autorinė Bitės Kuic (Birutės 

Kuicienės) tapybos darbų paroda 
„Rojus“ 

Parodos lankymas 
I–V 9.00–17.00 
VI 10.00–15.00 

KURŠĖNAI 
Kuršėnų dvaro rūmai  

11.10–12.29 
Autorinė Vitalijos Dobrovolskienės  

nertų žaislų paroda „Žaislų 
skrynelė“ 

Parodos lankymas 
I–V 9.00–17.00 
VI 10.00–15.00 

KURŠĖNAI 
Kuršėnų dvaro rūmai 

11.15–11.30 
Vaikų sukurtų plakatų paroda 

„Šiaurės šalių gamta“ 
Šiaurės šalių literatūros 

savaitė 2022 

GRUZDŽIAI 
Gruzdžių Augustino 
Griciaus biblioteka 

11.25–11.28 
Kruopių kultūros namų laisvalaikio 

užimtumo būrelio darbų paroda 
 

ŽARĖNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Žarėnų salė 

11.25–12.11 
Zitos Zikienės darbų paroda 

„Sapnų gaudyklės“ 
 

NAISIAI 
Naisių biblioteka 

11.29–12.23 
Rasos Sudintienės darbų paroda 

„Meškučių istorijos” 
Parodos lankymas 

12–18 val. 

GINKŪNAI 
Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros 
centro Ginkūnų filialas 

  

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre vyksta šios  
EKSKURSIJOS IR EDUKACIJOS: 

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 

Ekskursija po Kuršėnų dvaro rūmų ekspozicijas su 
gidu 

 

Kuršėnų dvaro rūmų ekspozicijų lankymas be gido Nereikia išankstinės registracijos 

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


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“ 

                                                                                                                        

                                                                                                    

      

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                        

  


