
EUROPOS PAVELDO DIENOS’21 ŠIAULIUOSE 

ĮTRAUKIANTIS PAVELDAS 

2021 M. RUGSĖJO 17–26 D. 

 

Data Laikas Vieta 

EPD renginys: forma (paskaita, 

ekskursija, edukacinis 

užsiėmimas ir pan.), 
pavadinimas, trumpas 

aprašymas, kita jau žinoma 
informacija 

EPD renginio metu 

lankomi/aktualizuojami 

kultūros paveldo 
objektai  

 

 

 

 

EPD 

koordinatoriaus 

savivaldybėje 
kontaktai 

Rugsėjo 
17 d. 

14 val. Dubijos g. 26, Šiaulių 
geležinkelio muziejus 

Ekskursija po Šiaulių 
geležinkelių muziejaus lauko ir 

vidaus ekspoziciją. 

Susipažinimas iš arčiau su 
dviem istoriniais garvežiais ir jų 
išskirtinumu bei specifika, kurią 
pristatys profesionalus buvęs 
garvežio mašinistas. 

Garvežys PT-4-153 

(1948 m.), garvežys L-

0106 (1947 m.) 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracijos 

Architektūros, 
urbanistikos ir 

paveldosaugos 

skyriaus 

vyriausiasis 

specialistas Mantas 

Antanavičius,  tel. 

(8 41)  59 62 46 

Rugsėjo  
17 d. 

16.30 val. Chaimo Frenkelio vila-

muziejus (Vilniaus g. 74, 

Šiauliai) 

Šiaulių krašto bažnyčios: 

istorija, architektūra, meno 
vertybės 

Šv. Apaštalų Petro ir 

Povilo katedros 

kompleksas, Gruzdžių, 
Kuršėnų, Kurtuvėnų, 

Meškuičių ir kt. 

bažnyčios 

Rugsėjo  
17, 20, 

21 d. 

10 val. Šiaulių miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

Rėkyvos filialas (Energetikų 
g. 7) ir / ar nuotoliniu būdu 

 

 

Viktorina 6–8 klasių mokiniams 
„Susipažinkime su Rėkyva“. 

Viktorina skirta norintiems 

pažinti Rėkyvos istoriją ir joje 
esantį kultūros paveldą.  
 

Būtina išankstinė registracija: 

el. p. giedre.butkute@smsvb.lt 

arba tel. 

(8 41) 51 90 68 

Rėkyvos dvaro sodybos 

koplyčia, Rėkyvos 
dvaro sodyba, 

Pranciškaus 
Mauricijaus Karpio 

mauzoliejus, vad. 

Grabaučiaus kalnu, 

Rėkyvos kaimo 

senosios kapinės.  

Rugsėjo 
18 d. 

10 val.  Vaistinės „Valerijonas“ 

arbatinė (Vilniaus g. 173, 

Šiauliai) 

„Vėlyvi pusryčiai“  istorinės 

Šiaulių vaistinės „Valerijonas“ 

arbatinėje.  

Būtina išankstinė registracija 

tel. (8 41)  52 07 38. 

 

Rugsėjo 
18 d.  

12 val. Chaimo Frenkelio vilos-

muziejaus parkas (Vilniaus g. 

74, Šiauliai) 

Renginys „Rožinė istorija“ 

(ekskursija, edukacija, 

aukcionas). 

Statinių kompleksas, 

vad. Chaimo Frenkelio 

rūmais, Frenkelio odos 

fabriko pastatų 
kompleksas. 

Rugsėjo 

21 d. 

17 val.  

 

Venclauskių namai-muziejus 

(Vytauto g. 89, Šiauliai) 
Doc. dr. Linos Pastatas, vad. 

Venclauskių namais 

mailto:giedre.butkute@smsvb.lt


 Preišegalavičienės pranešimas 
„Venclauskių namo Šiauliuose 

(Vytauto g. 89) architektūros ir 
interjero dizaino apžvalga“ ir 

Venclauskių namų restauravimo 

darbų, atliktų 2018–2019 m., 

pristatymas. 

Rugsėjo 

22 d.  

11 val. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Lieporių 
filialas (Tilžės g. 36) ir / ar 

nuotoliniu būdu 

 

 

Kahoot viktorina 5–6 klasėms 
klasių mokiniams „Legendos 

apie Šiaulius“ akcentuojant 

kultūros paveldo objektus ir 

legendas apie Šiaulius.  

Būtina išankstinė registracija 

el. p. 

regina.verteliene@smsvb.lt 

arba tel. 

(8 41) 55 26 57 

Šv. Apaštalų Petro ir 
Povilo katedros 

kompleksas, Šiaulių, 
Žuvininkų piliakalnis 
su gyvenviete, kiti 

Šiaulių miesto kultūros 
paveldo objektai bei jų 
istorija ir legendos. 

Rugsėjo  
21, 22 

d. 

11 val. Šiaulių miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

„Saulės“ filialas (K. Korsako 

g. 10) ir / ar nuotoliniu būdu 

 

 

Viktorina 7–8 klasių mokiniams 

„Šiaulių miesto kultūros 
paveldas“. Viktorina skirta 

norintiems pažinti Šiaulių 

istoriją ir joje esantį kultūros 

paveldą.  

 

Būtina išankstinė registracija 
el. p. 

ilona.amankaviciute@smsvb.lt  

arba tel. (8 41) 52 49 96 

Statinių kompleksas, 
vad. Chaimo Frenkelio 

rūmais, Sukilėlių 
kalnelio kompleksas, 

Šv. Apaštalų Petro ir 

Povilo katedros 

kompleksas, Saldainių 

fabriko „Rūta“ 

gamybinis pastatas, 

Šiaulių geležinkelio 
stotis, Šiaulių 

vandentiekio bokštas. 

Rugsėjo 

22 d.  

19 val. Žaliūkių malūnininko 
sodyba-muziejus (Architektų 
g. 73, Šiauliai) 

Renginys, skirtas aktualizuoti 

Lietuvos tradicinę medinę 
architektūrą ir etnopaveldą, 
edukacinės veiklos. 

Žaliūkių vėjo malūnas  

Rugsėjo 

23 d. 

16 val. Telefonijos muziejus, (Dvaro 

g. 85, Šiauliai) 

 

Edukacinis užsiėmimas 

„Telefonijos muziejus: nuo 

būgno iki debesies“ 

Edukacinio užsiėmimo metu 

 bus apsilankoma istoriniame 

Šiaulių iždinės pastate: 

tyrinėjamos iždinės patalpos, 

salės, kurių sienose yra įmūryti 
ir pastatyti įvairaus dydžio 
seifai, didžioji ir mažoji 

„Lobyno 

saugyklos“, susipažįstama su 

bankuose naudotomis 

priemonėmis bei sukaupta 
Lietuvos ir kitų šalių įvairių 
laikotarpių pinigų kolekcija. 
Dalyviai emociškai pajaus 
banko darbuotojų kasdienybę,  

Šiaulių iždinės pastatas 

mailto:regina.verteliene@smsvb.lt
mailto:ilona.amankaviciute@smsvb.lt


išgirs įdomių pasakojimų 
susijusių su banko pastatu, 
seifais, pinigais, jų verte, 
saugojimu, bankininkyste.  

Dalyviams bus pateikiami 

linksmi iliustruoti galvosūkiai, 
mokomieji filmukai bei 

galimybė apsilankyti čia 
įsikūrusiame Telefonijos 

muziejuje, patyrinėti jo 

eksponatus, išgirsti įtraukiančią 

telefonijos istoriją. 
Būtina išankstinė registracija 

el. paštu 
ekskursijos@visitsiauliai.lt,  

tel. (8 41)  52 31 10 arba 

Šiaulių turizmo informacijos 

centre (Vilniaus g. 213, 

Šiauliai) 
 

Rugsėjo 
24 d. 

10 val.  

11 val.  

Vandentvarkos muziejus 

(Istorinis Šiaulių 
vandentiekio bokštas) 

Vytauto g. 103, Šiauliai 

Ekskursija „Vanduo“ apie  

vandentiekio atsiradimą 
Šiauliuose. Susipažinimas su 
Vandentvarkos muziejaus 

ekspozicija.  

Gidė Džiuljeta Korsakienė. 

 

Būtina išankstinė registracija 

 el. p.  

dziuljeta.k@siauliuvandenys.lt 

 

Istorinis Šiaulių 

vandentiekio bokštas 

Rugsėjo 
24 d.  

18 val. Šiaulių turizmo informacijos 

centras, Vilniaus g. 213‚ 
Šiauliai 
 

Pažintinis pasivaikščiojimas 

„Kūrėjų keliais – Gerardas 

Bagdonavičius“, kurio metu bus 

susipažinta su garsaus dailininko  

Gerardo Bagdonavičiaus 

gyvenimu ir kūryba Šiauliuose. 

Gidė Izolda Žagrakalienė 

 

 

Būtina išankstinė registracija 

el. paštu 
ekskursijos@visitsiauliai.lt,  

tel. (8 41)  52 31 10 arba 

Šiaulių turizmo informacijos 

centre (Vilniaus g. 213, 

Šiauliai) 
 

Restauruotas Gerardo 

Bagdonavičiaus namas, 

Šiaulių berniukų 
gimnazija. 

Rugsėjo 
25 d. 

12 val. Gidė Jurgita Povilaitienė 

lauks J. Basanavičiaus ir 
Sodo gatvių sankryžoje. 

Ekskursija „Nuo...iki arba ką aš 
žinau apie Guberniją“ 

Pažintis su pramonės paveldu 

prasidės nuo Gubernijos rajono 

Šiaulių „Gubernijos“ 

alaus daryklos pastatų 
kompleksas 

 



ribos, bus pristatoma Gubernijos 

vardo atsiradimo istorija, 

svarbiausi vietovės istoriniai 
faktai, vėliau leidžiamasi į tikrą 
Gubernijos rajono pramonės 
pažinimą. 

Gidė Jurgita Adomaitienė 

 

Būtina išankstinė registracija 

el. paštu 

ekskursijos@visitsiauliai.lt,  

tel. (8 41)  52 31 10 arba 

Šiaulių turizmo informacijos 
centre (Vilniaus g. 213, 

Šiauliai) 
Rugsėjo 

17-26 

d. 

10-18 val. Baltų kultūros pažinimo 

centras „Baltų kelias“, 

Vilniaus g. 213, Šiauliai 

Edukacinės veiklos baltų 
kultūros pažinimo centre „Baltų 
kelias“ 

 

Būtina išankstinė registracija 

el. paštu info@baltukelias.lt, 

tel. +370 678 07249 

Šiaulių miesto kultūros 
paveldo objektai ir 

istorija 

Rugsėjo 
26 d.  

13 val. Fotografijos muziejus 

(Vilniaus g. 140, Šiauliai). 
Edukacinės ekskursijos parodoje 

„Benediktas Henrikas 

Tiškevičius. „Epochų 
fotoinscenizacijos“ 

Šiaulių miesto kultūros 
paveldo objektai ir 

istorija 

Rugsėjo 

26 d. 

11–17 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

padaliniai 

Europos paveldo dienų renginių 

metu siūlomas atviras, 

nemokamas ir savarankiškas 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus  

padalinių – Chaimo Frenkelio 

vilos, Fotografijos muziejaus, 

Venclauskių namų, Žaliūkių 
malūnininko sodybos, Dviračių, 

Radijo ir televizijos muziejų –
lankymas. 

Pastatas, vad. 

Venclauskių namais, 

statinių kompleksas, 
vad. Chaimo Frenkelio 

rūmais, Žaliūkių vėjo 
malūnas ir kiti Šiaulių 

miesto kultūros paveldo 
objektai bei istorija 

Rugsėjo 
17–26 

d. 

10-18 val. Šiaulių miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

„Spindulio“ filialas 

 

Paroda „Gubernijos mikrorajono 

istorija laiko tėkmėje“, kuri 

skirta norintiems labiau pažinti 
Šiaulių Gubernijos mikrorajoną 
ir jo istoriją.  

Bus aktualizuojama 

Gubernijos mikrorajono 

istorija ir kultūros 
paveldo objektai 

Rugsėjo 
17 – 26 

d. 

Bibliotekos 

skyriaus 

darbo laiku 

Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius  

 

Paroda: „Laiko vingiais: Šiaulių 
krašto kultūros paveldas“, kuri 

skirta norintiems labiau pažinti 
Šiaulius, miesto kultūros 
objektus ir istoriją. 

Įvairūs Šiaulių miesto 

kultūros paveldo 

objektai ir miesto 

istorija. 

 

Rugsėjo 
17 -26 

d. 

Bet kuriuo 

paros metu 

Šiaulių miestas Edukacinis interaktyvus „Dėk į 
kojas!“ maršrutas, siūlantis 

pasivaikščioti knygnešių keliais 
po Šiaulių miestą. 

Actionbound išmaniojoje 

Lankomi Šiaulių miesto 
kultūros paveldo 

objektai ir istorija 



programėlėje yra sukurtas 
specialus maršrutas po Šiaulių 
miestą, kuriuo keliaudamas 
dalyvis aplankys svarbiausius 

mieste esančius kultūros 
paveldo objektus, menančius 

spaudos draudimo laikotarpį. 
Numatytose stotelėse bus 

pateikta istorinė ir vaizdinė 

medžiaga apie objektą, sukurti 
žaidybiniai elementai. Šia 

programėle interaktyviai keliaus 

visi norintys, bet kuriuo paros 

metu. 

 

 

               


