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2020 M. EUROPOS PAVELDO DIENŲ „KULTŪROS PAVELDAS IR EDUKACIJA“ 

PROGRAMA 
 

ALYTAUS REGIONAS 

ALYTAUS M. SAV. 

Rugsėjo 17 d. (penktadienis) 

Laikas: 18.00 val. 

Vieta: Alytaus telekinas (jei leis aplinkybės dėl karantino) (Sporto g. 2, Alytus). 

Atkuriamosios dokumentikos filmas – pasakojimo drama „Baltų gentys. Paskutinieji 

Europos pagonys“.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Alytaus miesto savivaldybė. Nerijus Abromaitis, tel. 

nr. 8 315 55 112,  el. p. nerijus.abromaitis@alytus.lt 

Bendraorganizatoriai: Alytaus telekinas. Direktorė Simona Butrimienė, tel. nr. 8 629 94 380. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Radžiūnų piliakalnis (arba alternatyviomis elektroninėmis priemonėmis pagal situaciją dėl 

karantino). 

Paskaita – išvyka medija apie baltų religiją, mitologiją ir pasaulėžiūrą. 

Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Radžiūnų piliakalnis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Alytaus miesto savivaldybė. Nerijus Abromaitis, tel. 

nr. 8 315 55 112,  el. p. nerijus.abromaitis@alytus.lt. 

 

ALYTAUS R. SAV. 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose ir / arba nuotoliniu būdu. Detali 

informacija tinklapiuose www.arsa.lt ir www.alytus.rvb.lt/. 

http://www.arsa.lt/
http://www.alytus.rvb.lt/
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Viktorina apie Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus, 

ypač akcentuojant archeologinius objektus ir mitologines vietas.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Aktualizuojami archeologiniai objektai ir 

mitologinės vietos. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Alytaus rajono savivaldybės administracija. Dalia 

Kitavičienė, tel. nr. 8 611 30 259, el.p.  dalia.kitaviciene@arsa.lt. 

Bendraorganizatorius: Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Visose Alytaus rajono savivaldybės gimnazijose Simne, Miroslave, Dauguose, 

Krokialaukyje, Butrimonyse ir Pivašiūnuose. Detali informacija tinklapyje https://www.arsa.lt/ 

Atvira pamoka „Kultūros paveldo objektai šalia mūsų“. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Aktualizuojami archeologiniai objektai ir 

mitologinės vietos. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Alytaus rajono savivaldybės administracija. Dalia 

Kitavičienė, tel. nr. 8 611 30 259, el.p.  dalia.kitaviciene@arsa.lt. 

Bendraorganizatoriai: Alytaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigos. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Alytaus rajono savivaldybė, Kurnėnai.  

Ekskursija – pristatymas po renovuotą Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos 

kompleksą. 

Svarbu ! Dėl COVID-19 situacijos  ir todėl, kad objektas baigiamas renovuoti, sprendimas ar 

renginys bus kontaktinis ar nuotolinis bus ne anksčiau nei rugsėjo 14 d. Išsami ir detali informacija 

apie renginį nuo rugsėjo 14 d. tinklapyje www.arsa.lt. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Alytaus rajono savivaldybės administracija. Dalia 

Kitavičienė, tel. nr. 8 611 30 259, el. p.  dalia.kitaviciene@arsa.lt. 

 

https://www.arsa.lt/
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Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Alytaus rajono savivaldybė, Nemunaitis.  

Šiaurietiškojo ėjimo žygis „Sveikai ir šiaurietišku žingsniu po kultūros paveldo objektus“. 

Žygis su gidu, kurio metu bus lankomi seniūnijos paveldo objektai, aktualizuojant jų vertę ir 

svarbą. Detali informacija www.arsa.lt ir www.alytausrajonovsb.lt. 

Svarbu ! Būtina registracija tel. nr. 8 315 214 38 arba el. p. info@alytausrajonovsb.lt 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Nemunaičio seniūnijoje esantys paveldo objektai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Alytaus rajono savivaldybės administracija. Dalia 

Kitavičienė, tel. nr. 8 611 30 259, el .p.  dalia.kitaviciene@arsa.lt. 

Bendraorganizatorius: Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 

DRUSKININKŲ SAV. 

Rugsėjo 17-18 dienomis (ketvirtadienis-penktadienis) 

Laikas: 15.00 val. ir 17.00 val. 

Vieta: Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai) 

Druskininkų miesto muziejaus galerijoje vyks edukacinis užsiėmimas „Druskininkai: praeitis, 

dabartis, ateitis“ ir skaitmeninių technologijų pagalba senoviniu transportu „išmaniai 

pasivažinėti“ nuo Druskininkų įkūrimo išlikusiu autentišku gatvių tinklu bei sužinoti įvairių faktų 

apie kultūros vertybėmis tapusius kurorto statinius ir kitas įdomybes.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Druskininkų miesto istorinė dalis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Druskininkų miesto muziejaus galerijos edukologė 

Digna Čaplikaitė, el. p. muziejus@druskininkai.lt. 

 

LAZDIJŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. - lapkričio 3 d. 

Laikas: 0.00-24.00 val. 

Vieta: Adolfo Ramanausko-Vanago aikštė (Kauno ir Vytauto gatvių sankirta). 

Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje (Lazdijai) dievdirbio Antano Sorokos darbų fotografijų 

paroda, skirta UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams paminėti. Paroda parengta iš Lazdijų 

krašto muziejaus fondų.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Parodoje bus eksponuojama garsiausio Lazdijų 

krašto kryždirbio išlikusių darbų vaizdai: kryžiai, koplytstulpiai, skulptūros, altorėliai, procesijų 

altorėliai. Dalis Antano Sorokos darbų buvo įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 

http://www.arsa.lt/
http://www.alytausrajonovsb.lt/
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. nr. 8 318  

66 135, el. p. audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt 

 

Rugsėjo 14 d., 17 d., 18 d. 

Laikas: 10.00 val. ir 12.00 val. 

Vieta: Etnografinė Prano Dzūko sodyba (Delnicos k., Šeštokų sen., Lazdijų r.) 

Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje 3 dienas vyks edukaciniai užsiėmimai „Kryždirbystė 

Lazdijų krašte“. Šių edukacinių užsiėmimų dalyviai ne tik apžiūrės Etnografinėje Prano Dzūko 

sodyboje saugomus garsiausio XX a. kryždirbio Antano Sorokos darbus, atliks kūrybines užduotis, 

bet ir žiūrės Lazdijų krašto muziejaus filmą „Kryžių drožimo ir statymo tradicija Lazdijų 

krašte“, kurio metu susipažins su kryžiaus gamybos ir statymo procesais. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija į edukacinius užsiėmimus tel. nr. 8 617 31489, el. p. 

jurate.paciukoniene@lazdijai.lt 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: kryžių statymo tradicija paplitusi visoje Lietuvoje. 

Kryžiai laikomi vertingiausiu lietuvių liaudies meno palikimu, nes jau daug šimtmečių puoselėja 

išskirtinai gražią ir prasmingą kryžių statymo tradiciją. Edukacinių užsiėmimų metu dalyvius 

supažindinsime su mūsų krašto garsiausiais kryždirbiais ir jų darbais.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. nr. 8 318  

66 135, el. p. audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt 

 

Rugsėjo 14-18 dienomis 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Lazdijų krašto muziejus (Seinų g. 29, Lazdijai) 

Lazdijų krašto muziejuje vyks edukacinių užsiėmimų „Motiejus Gustaitis – Dzūkijos 

švietėjas“ savaitė. Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai aplankys memorialinį Motiejaus 

Gustaičio namą, kuris yra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą. Šis pastatas šiemet 

buvo prikeltas (restauruotas) naujam gyvenimui. Užsiėmimų metu bus demonstruojamas Dainos 

Pledienės filmas „Motiejus Gustaitis – Dzūkijos švietėjas“. Taip pat (pagal galimybes) 

aplankysime kunigo Motiejaus Gustaičio kapą Lazdijų kapinėse, kuris yra saugomas valstybės. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija į edukacinius užsiėmimus tel. nr. 8 618 77442, el. p. 

daina.plediene@lazdijai.lt  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. nr. 8 318  

66 135, el. p. audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt 
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VARĖNOS R. SAV. 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Marcinkonių k. Varėnos raj. 

Pažintinis pasivaikščiojimas po Marcinkonių kaimą. Bus lankoma Dzūkijos nacionalinio parko 

lankytojų centras, etnografinė sodyba, geležinkelio stoties kompleksas ir kiti objektai.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Marcinkonių geležinkelio stoties kompleksas, 

kryžius, Lietuvos partizanų kapas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Varėnos rajono savivaldybės administracijos, Kultūros 

ir sporto skyriaus vyr. specialistas Saulius Korocejus, tel. nr. 8 310 32014, el. p.: 

saulius.korocejus@varena.lt 

Bendraorganizatorius: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcija. 

 

Rugsėjo 19 d., šeštadienis 

Laikas: 12.00 – 17.30 val. 

Vieta: Zervynų kaimas, Varėnos r., Alytaus apskr. 

Edukacija su ekskursija „Pažink Zervynų kaimo paveldą“. Edukaciją ves Algis Svirnelis, 

Zervynų kaimo gyventojas, tradicijų puoselėtojas, amatų meistras, kryždirbys, drevininkas. 

Programa: 

12.00 val. grupės sutikimas prie Zervynų kaimo kryžiaus (kaimo pradžioje). 

12.10 val. – 17.30 val. Edukacija su ekskursija po Zervynų etnografinį kaimą su kaimo istorijos, 

kryždirbystės, drevinės bitininkystės, kulinarinio paveldo pristatymu. 

Svarbu ! Grupės dydis - iki 25 dalyvių. Reikalinga išankstinė registracija organizatoriaus 

kontaktais. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Zervynų kaimo gyvenvietė. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Alytaus skyrius, vyr. specialistė Margarita Janušonienė, tel. nr. 8 315 25954. 

Bendraorganizatorius: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcija. 

 

KAUNO  REGIONAS 
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JONAVOS R. SAV. 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Žeimių g. 9, Jonava). 

VšĮ „Maceva“ edukacinė paskaita „Ką pasakoja macevos: Senųjų Lietuvos žydų kapinių 

dokumentavimo patirtys ir pamokos“. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senųjų Jonavos žydų kapinių kapavietės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Jonavos rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos 

kultūrinių veiklų organizatorė Kristina Jaskūnienė, tel. nr. 8 349 53 261, el. p. 

Kristina.Jaskuniene@jonbiblioteka.lt. 

Bendraorganizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracija. Statybos, remonto ir 

architektūros sk. vyr. specialistė Edita Jakutienė, tel. nr. 8 349 50196, el. p. 

edita.jakutiene@jonava.lt. 

 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 13.00 val. 

Vieta: Senosios Jonavos žydų kapinės (Sodų g., Jonava). 

Praktinis-edukacinis užsiėmimas – dokumentavimo darbų atlikimas Senosiose Jonavos žydų 

kapinėse.  

Svarbu ! Norinčius dalyvauti kviečiame iki rugsėjo 10 d. registruotis el. paštu 

info@jonbiblioteka.lt 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senųjų Jonavos žydų kapinių kapavietės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Jonavos rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos 

kultūrinių veiklų organizatorė Kristina Jaskūnienė, tel. nr. 8 349 53 261, el. p. 

Kristina.Jaskuniene@jonbiblioteka.lt. 

Bendraorganizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracija. Statybos, remonto ir 

architektūros sk. vyr. specialistė Edita Jakutienė, tel. nr. 8 349 50196, el. p. 

edita.jakutiene@jonava.lt. 

 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Jonavos kultūros centro krašto muziejus (J. Basanavičiaus g. 3, Jonava).  

mailto:info@jonbiblioteka.lt
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Projekto „Jonava baltų kultūros žemėlapyje“ pristatymas. Projektas „Jonavos kraštas baltų 

kultūros žemėlapyje“ kviečia geriau pažinti baltų kultūrą ir šios kultūros paveldą Jonavos rajone. 

Baltų kultūra – mūsų protėvių kultūra. Bet ar pakankamai ją pažįstame? Ar mokame skaityti 

protėvių paliktus ženklus? Ir kokią vietą užima baltų palikimas mūsų istorinėje sąmonėje? 

Renginių tikslas - pakviesti į įdomią, žinių ir pažinimo kupiną kelionę po baltų kultūros paveldo 

vietas Jonavos krašte, sukurti naujus maršrutus, kuo įvairiapusiškiau atskleisti baltų kultūros 

bruožus. Daivos Vaitkevičienės paskaita „Baltų kultūros metmenys“ supažindins su protėvių 

kultūra, jos bruožais. 

Svarbu ! Išankstinė registracija tel. nr. 8 675 47297. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: baltų kultūros objektai Jonavos rajone: piliakalniai, 

pilkapiai, akmenys su dubenimis ar ženklais, senovės gyvenvietės, kapinynai, šventvietės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Jonavos kultūros centro krašto muziejus Giedrė 

Narbutaitė – Kontrimė, tel. nr. 861421906, el. p. jonavosmuziejus@gmail.com 

 

KAIŠIADORIŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

 

Laikas: 8.00 val.  

Vieta: Išvykstama nuo Palomenės kultūros centro (Lomenos g. 31, LT-56383 Palomenė, 

Kaišiadorių r. sav.). 

 

Ekskursija į Ginučių malūną, Stripeikių bičių muziejų, Ladakalnio apžvalgos aikštelę: 

Edukacinis užsiėmimas – kiaušinienės kepimas. Vykstama į Utenos kultūros centro Tauragnų 

skyrių (A. Musteikio g. 29, 28316 Utenos r.). Susitikime su kultūros darbuotojais dalinsimės gerąja 

patirtimi. Taip pat aplankysime Ginučių malūną, kuris yra valstybės saugomas paminklas su 

išlikusia senovine, prieš beveik trisdešimt metų rekonstruota įranga, Stripeikių bitininkystės 

muziejų, įsikūrusį Aukštaitijos nacionaliniame parke, kuris unikalus dėl žinių apie bitininkystės 

amatą, lankytojai supažindinami su bitininkyste, jos raida Lietuvoje, savitumais, bičių gyvenimu, 

jų vieta ekosistemoje, bičių ekologija. Pasigrožėsime gamta iš Ladakalnio apžvalgos aikštelės, nuo 

kurios atsiveria vaizdas į 6 ežerus: Linkmeną, Asėką, Alksnaitį, Alksną, Ūkoją, Pakasą. Paukščių 

kaimo sodyboje dalyvausime kiaušinienės kepimo edukacijoje. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribotas. Registracija el. p. palomenes.kulturoscentras@gmail.com, 

mob. tel. 8 656 19 517, iki rugsėjo 7 d. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Ginučių malūnas, Ladakalnis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Palomenės kultūros centro direktorė Virginija 

Kudaševičienė,  tel. nr. 8 656 19 517.  

Bendraorganizatorius: Utenos kultūros centro Tauragnų skyrius. 

 

 
Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 
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Laikas: 10.00 val. (Jono Aisčio g. 1, Rumšiškės, Kaišiadorių r.) 

Vieta: Rumšiškės–Žasliai 

 

Kelionė į Žaslius susipažinti su kultūros paveldu. Jonas Aistis yra rašęs: „...Tikrą lietuvį rasi 

Žasliuose...“, tad, trumpai susipažinę su Jono Aisčio ekspozicija Rumšiškėse (Jono Aisčio g. 1, 

Rumšiškės), pakeliui aplankysime Jono Aisčio tėviškės sodybvietę Dovainonyse (Dovainonių k., 

Rumšiškių sen.) ir vyksime į Žaslius – tikrojo lietuvio ieškoti. 

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 8 346 47611. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicija, Jono 

Aisčio tėviškės sodybvietė Dovainonyse, Žaslių amatų centras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos 

muziejininkė Gražina Kazanavičienė, tel. nr. 8 346 47 611.  

Bendraorganizatorius: Žaslių kultūros centras. 

 
Rugsėjo 11d. (penktadienis) 

  

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Pravieniškių apylinkės. Renkamės prie Pravieniškių seniūnijos (Pravieniškių g. 33, 

Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r.) 

 

Ekskursija Pravieniškių seniūnijos lankomomis vietomis. Pravieniškių geležinkelio pralaida 

per Pravieną, skulptūra „Angelas Sargas“, Pravieniškių kaimo kryžiai ir skulptūrinis memorialas, 

skirtas 1941 m. birželio 26 d. Pravieniškių lagerio žudynėms atminti, žydų genocido vietos. 

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 8 675 48834. 

Aktualizuojami Pravieniškių seniūnijos kultūros paveldo objektai.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Aušra Radzevičienė, Rumšiškių kultūros centro 

Pravieniškių kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė, tel. nr. 8 675 48 834.  

Bendraorganizatorius: Pravieniškių seniūnija. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis)  

 

Vieta: Žiežmarių KC facebook prieiga ir internetinis puslapis: 

https://www.facebook.com/ZiezmariuKulturosCentras ir http://ziezmariukc.lt 

 

Virtuali ekskursija po Žiežmarių sinagogą. Ekspozicijoje Žiežmarių sinagogos nuotraukos, 

atspindinčios sinagogos atstatymo darbus nuo pradžios iki dabartinės būklės. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Žiežmarių sinagoga. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žiežmarių kultūros centras, Andrius Zubiela, tel. nr. 

8 683 14 596. 

https://www.facebook.com/ZiezmariuKulturosCentras
http://ziezmariukc.lt/
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Rugsėjo 11, 15 ir 17 dienomis  

Laikas: 18.00 val., ekskursijos trukmė 30 min. 

Vieta: Žiežmarių sinagoga. Vilniaus g. 6., Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. 

 

Su miesto istorija supažindinančios edukacinės ekskursijos Žiežmarių sinagogoje. 
Edukacinių ekskursijų metu lankytojai bus supažindinami su Žiežmarių sinagoga, kitais kultūros 

paveldo objektais ir pačiu Žiežmarių miestu.  

Svarbu ! Reikalinga išankstinė registracija tel. nr. 8 682 19944, el. p. aivarasjonyka@gmail.com. 

Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Žiežmarių sinagoga. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žiežmarių kultūros centras Aivaras Jonyka, tel. nr. 8 

682 19 944. 

 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis  

Laikas: Neribojamas 

Vieta: Kaišiadorių VB facebook: https://www.facebook.com/KaisiadoriuVB/ 

 

Virtuali viktorina „Ar pažįsti Kaišiadorių krašto paveldą“. Viktorina skirta visiems 

besidomintiems savo krašto kultūra, istorija, kultūros paveldu. Kviečiame pasitikrinti savo žinias 

apie rajono kultūros paveldą, įdomybes. Rugsėjo 21 d. 3-jų burtų keliu išrinktų nugalėtojų laukia 

bibliotekos prizai. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: kultūros paveldo objektai, esantys Kaišiadorių 

rajone. 

 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kaišiadorių viešosios bibliotekos direktorės 

pavaduotoja Ona Tomkuvienė, tel. nr. 8 346 51902. 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis   

Laikas: Nuo rugsėjo 11 d. 

Vieta: Kaišiadorių KC facebook: 

https://www.facebook.com/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-kult%C5%ABros-centras-

117338538356441 

Virtualus edukacinis užsiėmimas – Kultūros paveldo objektų įvairių laikotarpių nuotraukų 

rinkimas ir virtualios parodos sukūrimas bei viešinimas virtualioje erdvėje.  Rugsėjo 1 d. 

Kaišiadorių kultūros centro facebook puslapyje bus paskelbti rajono ir miesto kultūros objektų 

sąrašas ir kviečiami žmones siųsti tų objektų foto iš įvairių laikotarpių. Rugsėjo 11 d. visas foto 

https://www.facebook.com/KaisiadoriuVB/
https://www.facebook.com/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-kult%C5%ABros-centras-117338538356441
https://www.facebook.com/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-kult%C5%ABros-centras-117338538356441
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sudėsim vieną albumą ir eksponuosime facebook puslapyje. Tikimės žmonių asmeniniuose 

archyvuose atrasti įdomių ir nematytų fotografijų. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kaišiadorių kultūros centro parodų kuratorė Lina 

Urbanavičienė, tel. nr. 8 346 51420.  

 

Rugsėjo 14 d. (pirmadienis) 

Vieta: Žiežmarių kultūros centro facebook prieiga ir internetinis puslapis:  

https://www.facebook.com/ZiezmariuKulturosCentras ir http://ziezmariukc.lt/  

Vietovardžių iš oro fotografijų parodos pristatymas. Parodoje fotografijos iš paukščio skrydžio 

su Nemaitonių seniūnijos apylinkėse esančiais įvairiais objektais: gyvenvietėmis, kaimais, ežerais, 

kalvomis, daubomis, slėniais. Fotografijas papildys istoriniai ar folkloro įrašai, pasakojantys apie 

objekto svarbą ar išskirtinumą, įdomybę. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žiežmarių kultūros centras, Andrius Zubiela, tel. nr. 

8 683 14596. 

 
Rugsėjo 16 d. (trečiadienis)  

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Rumšiškių kultūros centro Dovainonių salė (Gedimino g. 2, Dovainonių k., Rumšiškių sen., 

Kaišiadorių r.) 

 

Ekskursija „Protėvių takais“.  Keliausime „Napoleono keliu“, aplankysime Dovainonių 

pilkapynus ir Dovainonių piliakalnį. 

Svarbu! Išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 8 656 19 518. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senojo Alytaus–Kauno kelio atkarpa. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rumšiškių kultūros centro Dovainonių salės kultūrinių 

veiklų koordinatorė ir organizatorė Genė Prunskienė, tel. nr. 8 656 19 518. 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 13.00 val.  

Vieta: Ringailių salė (Gėlyno g. 1, Varkalių kaimas, Kaišiadorių r.). 

Vietovardžių iš oro fotografijų parodos pristatymas. Parodoje fotografijos iš paukščio skrydžio 

su Nemaitonių seniūnijos apylinkėse esančiais įvairiais objektais: gyvenvietėmis, kaimais, ežerais, 

kalvomis, daubomis, slėniais. Fotografijas papildys istoriniai ar folkloro įrašai, pasakojantys apie 

objekto svarbą ar išskirtinumą, įdomybę. 

https://www.facebook.com/ZiezmariuKulturosCentras
http://ziezmariukc.lt/
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Žiežmarių kultūros centro Ringailių salė, Aldona 

Kamantauskienė, tel. nr. 8 656 19 521. 

 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 9.00 val.  

Vieta: Renkamės prie Rumšiškių kultūros centro Dovainonių salės (Gedimino g. 2, Dovainonių 

k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.). 

Ekskursija iš Dovainonių į Kernavę ir Trakus. Vyksime į senąsias Lietuvos sostines – Kernavę 

ir Trakus. 

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 8 656 19 518. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rumšiškių kultūros centro Dovainonių salės kultūrinių 

veiklų koordinatorė ir organizatorė Genė Prunskienė, tel. nr. 8 656 19 518. 

Bendraorganizatorius: Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Renkamės prie Žaslių kultūros centro (Vytauto g. 38, Žasliai, Kaišiadorių r.) 

Pažintis su tradiciniu kryždirbystės amatu, susitikimas su kryždirbiu. Trumpai susipažinę su 

kryždirbystės amatu, kurį pristatys amatininkas, medžio drožėjas Vidmantas Kapačiūnas, 

atidengsime jo išdrožtus stogastulpius, atspindinčius Žaslių miestelio kultūrinį gyvenimą.  Pažintį 

tęsime su kryždirbystės amatu ekskursijoje ,,Kryžiai Žaslių apylinkėse“.  

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija tel. 8 640 35 788, 8 656 19 390. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Stogastulpiai, koplytstulpiai, kryžiai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žaslių kultūros centro tradicinių amatų centro veiklų 

koordinatorė ir organizatorė Ilona Grabijolienė, tel. nr. 8 640 35 788; kultūrinių renginių 

organizatorė Valė Kurgonienė, tel. nr. 8 656 19 390.  

 
Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta:  Jono Aisčio ekspozicija (Jono Aisčio g. 1, Rumšiškės, Kaišiadorių r.). 

Edukacinis užsiėmimas „Gyvenimo prasmės paieškos Jono Aisčio tėviškės sodybvietėje“. 

Trumpai susipažinę su Jono Aisčio ekspozicija Rumšiškėse (Jono Aisčio g. 1, Rumšiškės), 

vyksime į Jono Aisčio tėviškės sodybvietę Dovainonyse (Dovainonių k., Rumšiškių sen.), kur 

ieškosime artefaktų pagal Jono Aisčio kūrybą. 
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Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 8 346 47611. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicija, Jono 

Aisčio tėviškės sodybvietė Dovainonyse. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos 

muziejininkė Gražina Kazanavičienė, tel. nr. 8 346 47 611.  

Bendraorganizatorius: Rumšiškių kultūros centras. 

 
Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Žiežmarių kultūros centro Pakertų salė (Liepų al. 10, Pakertai, Kaišiadorių r.). 

 

Senųjų Pakertų kapinių tvarkymas. Renginys organizuojamas, skatinant bendruomenės narius 

savanoriškai veiklai. Taip pat šia iniciatyva norima atkreipti bendruomenės dėmesį į šalia mūsų 

esantį paveldą – senuosius kryžius, esančius Pakertų kapinėse. Išankstinė registracija nereikalinga, 

apie talką pranešime bendruomenės facebook. 

Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Senosios Pakertų kapinės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žiežmarių kultūros centro Pakertų padalinys, Birutė 

Zubkovienė, tel. nr. 8 656 19 520. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 9.00 val.  

Vieta: Renkamės prie „Angelo Sargo“ skulptūros (Rumšiškių g., Pravieniškių k., Pravieniškių 

sen., Kaišiadorių r.) 

Ekskursija „Panemunės keliu: pilys ir dvarai“. Vienu iš seniausių Lietuvos kelių vyksime 

aplankyti kultūros paveldo objektus Raudondvaryje, Seredžiuje, Veliuonoje, Raudonėje, 

Skirsnemunėje ir Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejų Vilkijoje. 

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 8 675 48 834. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Raudondvaris, Vilkija su etninės kultūros 

muziejumi, Seredžius, Veliuona, Raudonė, Skirsnemunė. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių salės kultūrinių 

veiklų koordinatorė ir organizatorė Aušra Radzevičienė, tel. nr. 8 675 48 834.  

 

Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) 

Laikas: 12.00 val.  
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Vieta: Kruonio KC facebook: https://www.facebook.com/KruonioKulturosCentras/ 

Virtualus edukacinis pristatymas „Tylioji Kruonio tekstilė“ apie bažnytinę tekstilę Kruonio 

seniūnijoje. Dailininkė tekstilininkė trumpame filme pristatys Vilūnų bažnyčios arnotų kolekciją, 

jų atsiradimo aplinkybes, gaminimo medžiagas, technikas, dėvėjimo tradicijas. Virtualus 

pristatymas bus patalpintas ir nuolat pasiekiamas Kruonio kultūros centro FB paskyroje bei 

internetinėje svetainėje www.kruoniokc.lt. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kruonio seniūnijos Vilūnų bažnyčioje esanti 

bažnytinė ir apeiginė tekstilė. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kruonio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė 

Živilė Grigonytė, tel. nr. 8 699 15 282. 

 

 

KAUNO M. SAV. 

 
Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val.  

Vieta: Kauno Kultūros centro (Vytauto pr. 79) Mažojoje salėje. 

Kilnojamosios parodos „Laikinosios sostinės kultūros erdvė : skonis, kvapas, vaizdas, knyga“ 

pristatymas. Parodą pristatys Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 

vyresn. bibliotekininkas Alvydas Surblys. Sužinosite, kokią aurą turėjo tarpukario Kauno restoranai, kur 

buvo bei ką gamino Laikinosios sostinės šokolado ir saldainių, kosmetikos ir parfumerijos įmonės, 

bendrovės, susipažinsite su populiariausiais Laikinosios sostinės siuvėjais bei tarpukario mados 

tendencijomis, su kai kurių tarpukario Kauno knygynų lokalizacija ir leidybos asortimentu. Paroda veiks 

Kauno kultūros centro Mažojoje salėje Europos paveldo dienų metu 2020 09 11-2020 09 20. 

Svarbu ! Išankstinė registracija telefonu: 8 650 79658 ir el. p. a.surblys@kvb.lt 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kauno apskrities viešoji biblioteka. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.00 – 17.00 val.  

Vieta: J. Gruodžio namai-muziejus, Salako g. 18, Kaunas. 

Projekto Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022 – paveldo ir architektūros 

programa „Modernizmas ateičiai“, vykdanti įvairias Kauno ir Kauno rajono paveldo bendruomenę 

buriančias veiklas ir iniciatyvas, šiemet prisijungia prie Europos paveldo dienų renginių 

organizavimo. Renginių metu bus pristatytos dvi sodybinės atvejo studijas: kultūros veikėjų J. ir 

S. Gruodžių miesto sodybą Nėries atšlaitėje ir gamtininko, biologo T. Ivanausko „Obelynės“ 

užmiesčio sodybą su dendrologiniu parku ant Nemuno slėnio kalvos. Renginių metu bus pristatomi 

šių sodybų kūrėjai ir puoselėtojai, jų atsiradimo aplinkybės, konsultuojama paveldo verčių 

nustatymo, priežiūros klausimais, mokoma restauracijos specifikos mažesniais ir savarankiškais 

resursais.   

Renginio „Kultūros veikėjų Gruodžių namas – sodyba mieste“ programa: 

https://www.facebook.com/KruonioKulturosCentras/
http://www.kruoniokc.lt/
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Pažintinė dalis: 

11.00 val. Pažintinė ekskursija „Kompozitoriaus sodas“. Vienas iš daugelio kompozitorius J. 

Gruodžio laisvalaikio pomėgių buvo sodininkystė. Muziejus iki šiol saugo muziko ranka sudarytą 

sodo planą. Ekskursijos metu sodo esamą būklę pristatys VDU Miškų ir ekologijos fakulteto 

specialistė doc. dr. Lina Straigytė.  

Svarbu ! Reikalinga išankstinė dalyvių registracija  el. p. zilvinas@kaunas2022.eu arba tel. nr. 

8 692 77 814. 

12.00 val. Pažintinė ekskursija „Mano darbas taurus“. Kauno miesto muziejaus J. Gruodžio 

skyrius įdomus ir vertingas tiek kultūrine, tiek architektūrine bei landšafto prasme – išlikusia 

autentiška namo išvaizda, primenančia puošnų Lietuvos medinį dvarelį. Ekskursiją ves Kauno 

miesto muziejaus edukatorė Jurgita Ragaišienė.  

Svarbu ! Reikalinga išankstinė dalyvių registracija  el. p. zilvinas@kaunas2022.eu arba tel. nr. 

8 692 77 814. 

13.00 val. Ekskursija ir pristatymas „Tarpukario inteligentų gyvenamoji erdvė – mados ir 

tendencijos“. Žymių kultūros veikėjų memorialiniai namai-muziejai – turtingas ir autentiškų 

detalių kupinas Kauno paveldo sluoksnis. Apie prieškario Kauno interjerų madas, tendencijas ir 

vertes papasakos organizacijos „Gražinkime Kauną“ atstovė, dailėtyrininkė Aistė Dičkalnytė.  

Svarbu ! Reikalinga išankstinė dalyvių registracija  el. p. zilvinas@kaunas2022.eu arba tel. nr. 

8 692 77 814. 

Praktinė dalis 14.00 – 17.00 val.: 

Istorinių pastatų diagnostika ir priežiūra. Natūralių tinkų, paviršių priežiūros priemonių, 

staliaus darbų, medinių pastato dalių restauracijos ir architektūriniais klausimais konsultuos 

specialistai: S. Jackevičius, R. Bertašiūtė ir K. Cikanas, P. Konkulevičius. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: S. ir J. Gruodžių sodyba-muziejus. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: „Kaunas 2022“. 

Bendraorganizatoriai: Kauno miesto muziejus, organizacija „Gražinkime Kauną“, VDU Miškų 

ir ekologijos fakultetas, Saulius Jackevičius, Rasa Bertašiūtė, Kęstutis Cikanas, Povilas 

Konkulevičius.  

 

 

Rugsėjo 12  d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Kauno Pilies prieigos (startas). 
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Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia į orientavimosi varžybas „Žydiškojo Kauno 

atradimai“, skirtas Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams bei Europos paveldo 

dienoms. Žaidimo metu ne tik sužinosite įdomių istorinių faktų, bet ir pažadinsite savo 

kūrybiškumą, o sėkmingiausiai pasirodžiusios komandos bus apdovanotos bibliotekos įsteigtais 

prizais.  

Svarbu ! Norint dalyvauti jums reikės: 

 

1. Suburti 3–6 žmonių komandą ir iki rugsėjo 10 d. užsiregistruoti el. paštu 

renginiai@kaunas.mvb.lt. Nurodyti komandos pavadinimą, kapitono vardą ir el. pašto adresą bei 

telefono numerį. Sulaukti organizatorių patvirtinimo apie sėkmingą registraciją. 

 

2. Varžybų dieną atvykti į starto vietą iki 11.50 val., turėti rašiklį, telefoną su interneto ryšiu, 

fotografavimo, vaizdo įrašymo funkcijomis bei QR kodų skaitymo aplikacija. 

 

3. Rekomenduojame dėvėti patogią avalynę ir turėti geriamo vandens. 

Žaidimo autoriai: Daumantas Skinkys, Martynas Butkus ir Domas Lavrukaitis. Daugiau 

informacijos tel. 8 613 70 543. 

 
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kauno žydų ligoninės pastatas (A. Jakšto g. 5), buv. žydų 

bendruomenės valgykla (A. Mapu g. 18), sinagoga (Zamenhofo g.7), buv. Švabės gimnazija (Karaliaus 

Mindaugo g. 11), Sinagoga (Birštono g. 14), žydų našlaičių prieglauda (J. Gruodžio 25), Choralinė sinagoga 

(Ožeškienės g. 13), buv. „Pienocentro“ rūmai (Laisvės al. Laisvės al. 55/S. Daukanto g. 18), buv. restoranas 

„Metropolis“ (S. Daukanto 21). 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Kultūrinės veiklos 

vadybininkė Inga Zinkevičiūtė, tel. nr. 861 370 543, el. p. inga.zinkeviciute@kaunas.mvb.lt 

 

Rugsėjo 13 d. ir 20 d. (sekmadieniai) 

Laikas: 12.00 val. ir 15.00 val. 

Vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55, Kaunas). 

Ekskursija po naują kryždirbystės parodą „Kryžių Lietuva“. Ekspozicija įrengta vidiniame muziejaus 

kiemelyje – niekam iki šiol nematytoje erdvėje. Parodoje eksponuojama itin reta koplytėlė, padaryta medžio 

rąsto, vadinamo baubliu. Šio ąžuolinio tuščiavidurio rąsto vidus buvo išbalintas, ertmės – dailiai 

užkamšytos moliu: čia stovėjo šventojo skulptūrėlė. Lietuviška krikščioniškoji tradicija baublyje įkurdinti 

šventąjį siekia pagoniškas šaknis, kai tuščiaviduris seno ąžuolo kamienas buvo garbinamas. 

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija I-V nuo 8.30 iki 16.00 val. tel. nr. 8 684 84 388. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

 
Rugsėjo 15 d. (antradienis) 
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Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55, Kaunas). 

Susitikimas su restauratoriais, parodos „Kryžių Lietuva“ kuratoriais ir architektais kurių metu 

sužinoma, kokiais būdais saugomas paveldas, kaip atgaivinama istorinė atmintis. 

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija I-V nuo 8.30 iki 16.00 val. tel. nr. 8 684 84 388. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

 

Rugsėjo 16 d. ir 18 d. (trečiadienis ir penktadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55, Kaunas). 

Istorijos ir etninės kultūros alternatyvi pamoka Lietuvos kryždirbystės fenomenas — geležinės 

paminklų viršūnės (9-12 klasių mokiniams). Galima užsakyti ir virtualiai.  

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija I-V nuo 8.30 iki 16.00 val. tel. nr. 8 684 84 388. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

 
Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika (Žemaičių g. 31A, Kaunas). 

5-8 klasių  moksleivių kultūrinio orientavimosi konkursą ,,Žaliakalnio vingiais"  kompiuterinės 

programos ,,Actionbound" pagalba komandos ieškos užkoduotus  Žaliakalnio 

mikrorajono  kultūros paveldo objektus.  

Svarbu !  Išankstinė registracija iki rugsėjo 15 d,  tel nr. 8 682 34 164, el. p. 

zygeiviaizeimenos@gmail.com 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

metodininkė  Laimutė Nakutienė. 

 
Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Istorinės Prezidentūros sodelis (Vilniaus g. 33, Kaunas). 

 

mailto:zygeiviaizeimenos@gmail.com


17 
 

Orientacinis Lietuvos kultūrinio paveldo pažinimo žaidimas OPERACIJA 112. Prieš 100 metų į 

Kauną iš visos Lietuvos sugužėjo Tautos išrinkti atstovai spręsti svarbių šalies reikalų. 112 išrinktųjų plušo, 

triūsė, svarstė, priėmė ir atmetė daugybę įvairių pasiūlymų, padėjusių pamatą ekonominei, socialinei, 

kultūrinei ir daugeliui kitų valstybės sričių. Kokie svarbiausi nutarimai buvo priimti išsiaiškinsite ir 

sužinosite dalyvaudami orientaciniame Lietuvos kultūrinio paveldo pažinimo žaidime „Operacija 112“. 

Preliminari renginio trukmė – 3 valandos. Suburk komandą ir registruokis. Tau tereikės geros orientacijos, 

greičio, sumanumo, truputėlio žinių, išmanaus telefono, paprasčiausio rašiklio ir šaunios komandos! 

Svarbu! Išankstinė registracija internetu vyks nuo rugsėjo 7 d. vidurdienio iki rugsėjo 15 d. vidurnakčio 

arba kol bus užregistruota 50-a komanda. Registracijos nuorodą rasi www.istorineprezidentura.lt arba 

Facebook paskyroje. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune. 

Partneris: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. 

 

 
 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Vienybės aikštė. 

9-12 klasių moksleivių kultūrinio orientavimosi konkursas ,,Kaunas inteligentijos lopšys“. 

Kompiuterinės programos „Actionbound“ pagalba ieškomi užkoduoti Kauno Naujamiesčio 

kultūros paveldo objektai.   

Svarbu !  Išankstinė registracija iki rugsėjo 15 d,  tel nr. 8 682 34 164, el. p. 

zygeiviaizeimenos@gmail.com 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

metodininkė  Laimutė Nakutienė. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55, Kaunas). 

Ekskursija po naują kryždirbystės parodą „Kryžių Lietuva“. Ekspozicija įrengta vidiniame muziejaus 

kiemelyje – niekam iki šiol nematytoje erdvėje. Parodoje eksponuojama itin reta koplytėlė, padaryta medžio 

rąsto, vadinamo baubliu. Šio ąžuolinio tuščiavidurio rąsto vidus buvo išbalintas, ertmės – dailiai 

užkamšytos moliu: čia stovėjo šventojo skulptūrėlė. Lietuviška krikščioniškoji tradicija baublyje įkurdinti 

šventąjį siekia pagoniškas šaknis, kai tuščiaviduris seno ąžuolo kamienas buvo garbinamas. 

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija I-V nuo 8.30 iki 16.00 val. tel. nr. 8 684 84 388. 

http://www.istorineprezidentura.lt/
mailto:zygeiviaizeimenos@gmail.com
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

 

KAUNO R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Kauno rajono muziejus (Pilies tak. 1, Raudondvaris 54132). 

Fotomenininko Romo Juškelio (1946-2016) fotografijų parodos „Apleista tvirtovė“ 

atidarymas Kauno rajono muziejuje. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kauno Tvirtovės parko objektai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė Eglė Knygauskaitė-Liakienė, tel. nr. 8 373 05 584, el. p. egle.liakiene@krs.lt 

Bendraorganizatorius: Kauno rajono muziejus el. p. krmuziejus@gmail.com 

 

Rugsėjo 14-18 dienomis 

Laikas: tikslinama 

Vieta: tikslinama 

„Kitokios“ pamokos apie kultūros paveldą. 5 virtualių pamokų ciklas apie kultūros paveldo 

objektus Kauno rajone. 

1. Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios restauracijos užkulisiai (mokytojai - G. ir A. 

Prikockiai); 

2. Tauro apygardos partizanų keliais (Kluoniškių k.). Mokytojai. – Roko operos „Priesaika“ 

atlikėjai, archeologai Petrauskai; 

3. Raudondvario dvaro paslaptys. Grafų Tiškevičių gyvensenos  ypatumai. Mokytoja – edukatorė 

„grafienė Rozalija“; 

4. T. Ivanausko sodyba „Obelynė“. Nuo sėklos iki obuolių pyrago – mokytojas muziejininkas 

Simonas Stašaitis 

5. Vilkija. Laivyba Nemunu.  Mokytojas Gediminas Kasparavičius. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Tauro 

apygardos partizaninų bunkeriai, žūties vietos, Raudondvario dvaras, kilnojamosios kultūros 

vertybės, T. Ivanausko sodyba „Obelynė“, Kultūros paveldo objektai, esantys šalia Nemuno 

(piliakalniai, sen. gyvenvietės), Vilkija. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė Eglė Knygauskaitė-Liakienė, tel. nr. 8 373 05 584, el. p. egle.liakiene@krs.lt 
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Bendraorganizatoriai: Kauno rajono muziejus el. p. krmuziejus@gmail.com, VŠĮ „Liudo 

Mikalausko koncertai, Kauno rajono muziejaus istorikas Simonas Jazavita. 

 

Rugsėjo 13 d. (sekmadienis) 

Laikas: 12.00 – 17.00 val.  

Vieta: T. Ivanausko sodyba „Obelynė“ (Obelynės g. 8, Akademija, Kauno r.).  

Projekto Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022 – paveldo ir architektūros 

programa „Modernizmas ateičiai“, vykdanti įvairias Kauno ir Kauno rajono paveldo bendruomenę 

buriančias veiklas ir iniciatyvas, šiemet prisijungia prie Europos paveldo dienų renginių 

organizavimo. Renginių metu bus pristatytos dvi sodybinės atvejo studijas: kultūros veikėjų J. ir 

S. Gruodžių miesto sodybą Nėries atšlaitėje ir gamtininko, biologo T. Ivanausko „Obelynės“ 

užmiesčio sodybą su dendrologiniu parku ant Nemuno slėnio kalvos. Renginių metu bus pristatomi 

šių sodybų kūrėjai ir puoselėtojai, jų atsiradimo aplinkybės, konsultuojama paveldo verčių 

nustatymo, priežiūros klausimais, mokoma restauracijos specifikos mažesniais ir savarankiškais 

resursais.   

Renginio „T. Ivanausko „Obelynė“ – gamtos ir paveldo vertybė“ programa: 

Pažintinė dalis: 

12.00 val. Pažintinė ekskursija, pristatanti sodybos atsiradimo istoriją, T. Ivanausko 

asmenybę. Ekskursiją ves Kauno miesto muziejaus rinkinių saugotojas Simonas Stašaitis. 

Programoje taip pat numatyta restauruojamų sodybos baldų apžiūra.  

Svarbu ! Reikalinga išankstinė dalyvių registracija  el. p. zilvinas@kaunas2022.eu arba tel. nr. 

8 692 77 814. 

13.00 val. Pažintinė ekskursija „Istorinio Obelynės želdyno dendrologinė vertė“. Obelynė – 

tai unikali dekoratyvinių ir egzotinių augalų ekspozicija po atviru dangumi. Pristatoma 

dendrologinio parko atsiradimo istorija ir jo unikali vertė, augantys želdiniai, jų pasirinkimas 

aplinkos ir sodybos formavimui. Parko vertę pristatys VDU Miškų ir ekologijos fakulteto 

specialistė doc. dr. Lina Straigytė.  

Svarbu ! Reikalinga išankstinė dalyvių registracija  el. p. zilvinas@kaunas2022.eu arba tel. nr. 

8 692 77 814. 

Praktinė dalis 14.00–17.00 val.: 

Istorinių pastatų diagnostika ir priežiūra. Natūralių tinkų, paviršių priežiūros priemonių, 

staliaus darbų, medinių pastato dalių restauracijos ir architektūriniais klausimais konsultuos 

specialistai: R. Bertašiūtė ir K. Cikanas, P. Konkulevičius.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: T. Ivanausko „Obelynės“ sodyba. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: „Kaunas 2022“. 
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Bendraorganizatoriai: Kauno rajono muziejus, VDU Miškų ir ekologijos fakultetas, Rasa 

Bertašiūtė, Kęstutis Cikanas, Povilas Konkulevičius. 

 

KĖDAINIŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 15.00 – 19.00 val. 

Vieta: Kėdainių Didžiosios Rinkos aikštė. 

Orientacinės varžybos „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“. Orientacinės varžybos 

Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“ yra edukacinio pobūdžio. Jomis 

siekiama supažindinti ir atkreipti dėmesį į Kėdainių rajone esančius sakralinius objektus, kurie yra 

svarbūs ne tik istoriškai, jie kaip anksčiau taip ir dabar yra miestelių, gyvenviečių centrai. 

Orientacinių varžybų metu iš anksto užsiregistravę dalyviai, gaus užduotis ir per 4 val. turės surasti 

ir aplankyti 6 bažnyčias esančias 6 Kėdainių rajono miesteliuose ir gyvenvietėse. Orientacinių 

varžybų dalyviai gaus atminimo dovanas, o I, II ir III vietos nugalėtojų laukia prizai iš internetinės 

parduotuvės „Gera dovana“. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, Visų Šventųjų 

bažnyčia, Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, 

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros 

centras. Projektų vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė mob. +370 687 89 074, el. p. 

reklamakkc@gmail.com 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 19–20.30 val. 

Vieta: Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje 

(Didžiosios Rinkos a. 11, Kėdainiai). 

Orientacinių varžybų „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“ baigiamasis renginys. 

Orientacinių varžybų dienos vakare Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios 

bibliotekos kiemelyje, Kėdainiuose vyks baigiamasis renginys, kurio metu varžybų dalyviams ir 

Kėdainių krašto gyventojams bus pristatytas trumpametražis filmas apie 6 Kėdainių krašto 

bažnyčias, lankytas orientacinių varžybų metu. Pranešimą apie sakralinį paveldą Kėdainių 

krašte pristatys Kėdainių krašto istorijos muziejaus Daugiakultūrio centro direktorė, Kėdainių 

krašto kultūros premijos laureatė (2016 m.), istorikė ir knygų autorė Audronė Pečiulytė. 

Renginyje koncertuos grupė „Folk trio“.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, Visų Šventųjų 

bažnyčia, Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, 

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. 

mailto:reklamakkc@gmail.com
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros 

centras. Projektų vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė mob. +370 687 89 074, el. p. 

reklamakkc@gmail.com 

 

KLAIPĖDOS REGIONAS 

 

KLAIPĖDOS M. SAV. 

Rugsėjo 11 d., 15 d., 17 d., 19d. 

Virtualios restauravimo dirbtuvės: „Aš – restauratorius“ MANO LANGAS Į PASAULĮ 

(staliaus dirbiniai laiptinėse ir jų restauravimas namų sąlygomis). Nuostabūs pastatai supa mus – 

tai nekilnojamosios mūsų paveldo vertybės. Senoji architektūra visada stebina savo subtilia 

menine išraiška. Mes žavimės senovės architektais jų išmintimi ir stengiamės kuo ilgiau išsaugoti 

šias vertybes, kurios byloja mums savo istoriją. 

 Misija - paskatinti ir paraginti žmones pažvelgti kokioje aplinkoje jie gyvena. Galbūt 

tai senas pastatas, kalbantis apie save per mažąsias architektūros formas: langus ir duris bei 

laiptines. Turbūt seniai nusilupę laiptinių palangių dažai, langinės ir langų rėmai neduoda dažnam 

praeiviui ramybės ir kyla noras juos pakeisti naujais. Bet mes norime paskatinti ir paraginti savo 

virtualių restauravimo dirbtuvių metu pačius gyventojus imtis senų medinių langų išsaugojimo 

darbų. 

 Langas - tai žmogaus sąsaja su pasauliu, sakralią ir pavojingą svetimą erdvę 

atskirianti riba, kurią peržengus tyko pavojai. Kartu simbolizuoja žmogaus sąmonę ir pasaulio 

suvokimą, atvirumą išoriniams poveikiams. Pro langą besiskverbianti šviesa reiškia tiesą, kuri 

nušviečia sielą. Sėdėti prie lango – ko nors laukti, ar imtis veiklos ir pradėti pačiam restauravimo 

darbus? 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis)  

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras  

Virtualios restauravimo dirbtuvės: „Aš – restauratorius“ MANO LANGAS Į PASAULĮ. 

Video dirbtuvės: lango išėmimas, pažeidimų, defektų įsivertinimas. Įrankių reikalingų darbui 

pristatymas. Proceso demonstravimas.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Restauratorė Akvilė Poškienė, el. p. 

akvilesmaizyte@yahoo.com. 

Bendraorganizatoriai: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Konservavimo ir 

restauravimo centras,  Klaipėdos universitetas dr. Raimonda Nabažaitė, el. p. 

r.nabazaite@gmail.com, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Paveldosaugos skyriaus 

vyr. specialistė Ieva Palubinskaitė, tel. nr. 8 4639 60 68, el. p. ieva.palubinskaite@klaipeda.lt. 

mailto:reklamakkc@gmail.com
https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras
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Rugsėjo 15 d. (antradienis)   

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras  

Virtualios restauravimo dirbtuvės: „Aš – restauratorius“ MANO LANGAS Į PASAULĮ. 

Video dirbtuvės: Nešvarumų ir senų dažų šalinimas, trūkstamų detalių atkūrimas. Proceso 

demonstravimas.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Restauratorė Akvilė Poškienė, el.p. 

akvilesmaizyte@yahoo.com. 

Bendraorganizatorius: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Konservavimo ir 

restauravimo centras,  Klaipėdos universitetas dr. Raimonda Nabažaitė, el. p. 

r.nabazaite@gmail.com, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Paveldosaugos skyriaus 

vyr. specialistė Ieva Palubinskaitė, tel. nr. 8 4639 60 68, el. p. ieva.palubinskaite@klaipeda.lt. 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 17.15 val. 

Vieta: Smiltynės gyvenvietė. Renkamasi Smiltynės g. 11, Klaipėda. 

Edukacijos – ekskursijos uždavinys: supažindinti dalyvius su Smiltynės vilų  istorija, 

architektūros stiliaus kilme, pritaikymu. Problematika: istorija, urbanizacija ir nacionalinio parko 

reikalavimai.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Smiltynės gyvenvietė. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Gražina 

Žemaitienė, tel. nr. 8 616 03 300, el. p. grazina.zemaitiene@nerija.lt.  

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis)  

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras  

Virtualios restauravimo dirbtuvės: „Aš – restauratorius“ MANO LANGAS Į PASAULĮ. 

Video dirbtuvės: Lango medienos impregnavimas, antiseptiko ir naujų dažų dengimas. 

Lango įstatymas. Proceso demonstravimas.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Restauratorė Akvilė Poškienė, el.p. 

akvilesmaizyte@yahoo.com. 

https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras
mailto:grazina.zemaitiene@nerija.lt
https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras
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Bendraorganizatoriai: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Konservavimo ir 

restauravimo centras,  Klaipėdos universitetas dr. Raimonda Nabažaitė, el. p. 

r.nabazaite@gmail.com, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Paveldosaugos skyriaus 

vyr. specialistė Ieva Palubinskaitė, tel. nr. 8 4639 60 68, el. p. ieva.palubinskaite@klaipeda.lt. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis)  

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos edukacinėje erdvėje (Šimkaus g. 12, Klaipėda). 

Paskaita – Istorinė medžiaga iš ekspedicijos į Mažąją Lietuvą „Mažosios Lietuvos materialus 

kultūros paveldas“ (ekspedicijos dalyvis Vytas Maneikis). Bus pristatoma Kristijono Doneilaičio  

gimtinė, vienas garsiausių Rytų Prūsijos dvarų-Didieji Beiniūnai.Fachverkiniai dvarai 

Kauklaukiuose ir Puškaičiuose, vienas geriausiai išlikusių Rytprūsių dvarų Bladava, Lugavėnai, 

Drazdų ir Meikių dvarų fragmentai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“.  

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis)  

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos edukacinėje erdvėje (Šimkaus g.12, Klaipėda). 

Kūrybinės dirbtuvės. Piešimas ant natūralios odos. Skirtukas knygai (ar apyrankė) dekoruota 

baltiškais simboliais arba liaudiška ornamentika. Bus naudojama natūrali oda ant kurios kiekvienas 

nusipiešia savo pasirinktą ar sukurtą ornamentą. (užsiėmimą ves dailininkė, odininkė Jūratė 

Merkienė).  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“. 

 

Rugsėjo 18 d., (penktadienis)  

Laikas: 18.00 val. 

Vieta: Renkamės prie Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos Edukacinių erdvių (Šimkaus 

g. 12, Klaipėda). 

Edukacinė ekskursija po Klaipėdos senamiestį, Liepų g., Klaipėdos skulptūrų parkas. 

(istorinę ekskursiją ves Jovita Saulėnienė).  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Klaipėdos Rotušė ir jos istorija, Klaipėdos senasis 

paštas, Masonų ložė, Liepų g. Istorija, Klaipėdos skulptūrų parkas, Domšaičio galerija. 
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“.  

 

Rugsėjo 19 d., šeštadienis   

Laikas: 11.00-13.00 val. 

Vieta: Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras 

Virtualios restauravimo dirbtuvės: „Aš – restauratorius“ MANO LANGAS Į PASAULĮ. 

Atvirų dirbtuvių dienos Klaipėdos universitete. Klausimų-atsakymų konferencijos (online). 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 

Konservavimo ir restauravimo centras,  Klaipėdos universitetas, dr. Raimonda Nabažaitė, el.p. 

r.nabazaite@gmail.com. 

Bendraorganizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Paveldosaugos skyriaus 

vyr. specialistė Ieva Palubinskaitė, tel. nr. 8 463 96 068, el.p. ieva.palubinskaite@klaipeda.lt 

 

KLAIPĖDOS R. SAV. 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Agluonėnų etnografinė sodyba (Aukštujų g. 5, Agluonėnai). 

Agluonėnų etnografinė sodybos komplekso pristatymas, būriškoji gyvenamoji aplinka, 

stogdengystės tradicijos ir amatas: paskaita, edukacija.  

Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Agluonėnų etnografinė sodyba. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Gargždų krašto muziejaus filialas Agluonėnų 

etnografinė sodyba, Giedrė Rudaitytė, tel. nr. 8 665 24 278, el. p. agluonenu@gargzdumuziejus.lt.  

Bendraorganizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. nr. 8 618 45 035, el.p. 

sonata.smatauskiene@kalipedos-r.lt  

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: J. Gižo sodyba (Žvejų g. 13, Dreverna). 

Europos paveldo dienoms’20 skirtas renginys, kurio metu vyks Gižo etnografinės sodybos 

muziejaus pristatymas. Bus pasakojama apie J. Gižo šeimos istoriją, laivadirbystę, vėtrungių 

paskirtį. Renginio metu vyks edukacija „Mano šeimos vėtrungė“, kurios metu dalyviai dažys 

50x50 cm dydžio vėtrunges. Taip pat vyks ansamblio programa „Į žvejus eisiu“ lietuvininkų 

tarme ir kulinarinio paveldo degustacija „Dreverniškių žuvienė“. 

https://www.facebook.com/Konservavimo-ir-restauravimo-centras


25 
 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: J. Gižo etnografinė sodyba.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Gargždų krašto muziejaus filialas J. Gižo etnografinė 

sodyba, Laura Martinkienė, tel. nr. 8 696 95 861, el. p. gizo@gargzdumuziejus.lt.  

Bendraorganizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. nr. 8 618 45 035, el.p. 

sonata.smatauskiene@kalipedos-r.lt 

 

Rugsėjo 15-18 dienomis (antradienis-penktadienis) 

Laikas: 11.00 – 14.00 val. 

Vieta: Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus, Priekulė.  

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus, ekskursija po Priekulę, atskleidžiant Priekulės 

architektūrinį urbanistinį paveldą, reikšmę miestui, miestietiškos kultūros formavimuisi, 

vokiškosios kultūros atpažinimo ženklai urbanistiniame pavelde. Edukacinė užduotis – gotiško 

teksto skaitymas. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Priekulės miesto istorinė dalis ir Laisvės kovų ir 

tremties istorijos muziejaus pastatas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Gargždų krašto muziejaus filialas Laisvės kovų ir 

tremties istorijos muziejus, Sabina Vinciūnienė, tel. nr. 8 696 26 175, el. p.  

tremties@gargzdumuziejus.lt 

Bendraorganizatoriai: Gargždų krašto muziejaus filialas I. Simonaitytės memorialinis muziejus, 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 

patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. nr. 8 618 45 035, el.p. sonata.smatauskiene@kalipedos-r.lt 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 15.00 – 22.00 val. 

Vieta: Veiviržėnų piliakalnis. 

Renginys „Kol dega ugnis“ prie Veiviržėnų miestelio piliakalnio. Archainė šventė, kurioje bus: 

laikotarpį atspindinčios edukacijos, archeologinių tyrinėjimų pristatymas, saugomų radinių 

demonstravimas, muzika, amatų mugė, piliakalnio erdvių įprasminimas, gyvosios istorijos 

atskleidimas Veiviržėnų miestelio gyventojams ir atvykusiems svečiams. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Veiviržėnų piliakalnis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: BĮ Veiviržėnų kultūros centras, Laura Netalimova, tel. 

nr. 8 687 95 842, el. p. veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com, Gargždų krašto muziejus Sigita 

Bučnytė, tel. nr. 8 464 52 214, el. p. info@gargzdumuziejus.lt. 
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Bendraorganizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. nr. 8 618 45 035, el.p. 

sonata.smatauskiene@kalipedos-r.lt 

 

KRETINGOS R. SAV. 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Atkurtoje grafų Tiškevičių dvaro istorinėje verandoje (Vilniaus g. 43, Kretinga). 

Kultūrinė popietė, skirta poetui Vytautui Mačerniui, kurio 100-ąsias gimimo metines minėsime 

2021 metais. Dalyvauja Lietuvos rašytojų sąjungos narė poetė, prozininkė, muziejininkė Aldona 

Ruseckaitė.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kretingos grafų Tiškevičių dvaro rūmai: muziejaus 

Dvaro istorijos ir kultūros ekspozicija, Dvaro rūmų parteris. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kretingos muziejus. Direktorė Vida Kanapkienė, tel. 

nr. 8 686 63 125, el. info@kretingosmuziejus.lt. 

Bendraorganizatorius: Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos muziejų asociacija. 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Kretingos muziejaus Žiemos sode (Vilniaus g. 43, Kretinga). 

Edukacinė programa „Atrask mano žydėjimą“. Pristatoma Žiemos sodo istorija: pasakojama 

apie dvaro savininkus - grafus Tiškevičius, kurie 1875 m. prie rūmų pristatė 3-ijų aukštų stiklinę 

oranžeriją ir įkūrė didžiausią tuo metu Europoje privatų Žiemos sodą. Demonstruojamos istorinės 

nuotraukos, lyginama ir ieškoma skirtumų, kaip Žiemos sodas atrodė grafų Tiškevičių laikais ir 

kaip – šiandien.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kretingos grafų Tiškevičių dvaro rūmai: Žiemos 

sodo ekspozicija. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kretingos muziejus. Gamtos skyriaus vedėja Jurgita 

Tertelienė, tel. nr. 8 671 73 639. el. p. j.terteliene@kretingosmuziejus.lt.  

 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Kretingos muziejus (Vilniaus g. 43, Kretinga). 
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Edukacinė programa „Salaspilio mūšis“. Kretingos dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijos 

salėje, prie interaktyvaus multimedijos paveikslo „Salaspilio mūšis 1605“, pasakojama apie 

Salaspilio mūšio reikšmę Lietuvos istorijai ir Kretingos miesto įkūrimui. Atskleidžiama I-ojo 

Kretingos dvaro savininko, žymaus karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus asmenybė ir nuopelnai. 

Supažindinama su XVII a. kariuomenės struktūra, karių apranga bei ginkluote.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kretingos grafų Tiškevičių dvaro rūmai: Dvaro 

istorijos ir kultūros ekspozicija. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kretingos muziejus. Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Roma Luotienė, tel. nr. 8 615 95512, r.luotiene@kretingosmuziejus.lt 

 

Rugsėjo 16 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Kretingos muziejus (Vilniaus g. 43, Kretinga). 

Edukacinė programa „Kretingos dvaro valdytojų herbai“. Dalyviai prie interaktyvaus 

terminalo gilinasi į Kretingos dvaro istoriją, apžiūri Kretingos dvaro istorijos ir kultūros 

ekspozicijoje eksponuojamus dvarininkų portretus, baldus, dokumentus, atsako į viktorinos 

klausimus, atlieka praktinę užduotį - sudėlioja Kretingos dvaro savininkų herbų dėlionę.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kretingos grafų Tiškevičių dvaro rūmai: Dvaro 

istorijos ir kultūros ekspozicija. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kretingos muziejus. Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Roma Luotienė, tel. nr. 8 615 95512, r.luotiene@kretingosmuziejus.lt 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Kretingos muziejus (Vilniaus g. 43, Kretinga). 

Ekskursija „Spalvinga Kretingos muziejaus istorija“, skirta muziejaus įkūrimo 85-čiui. 

Ekskursijos vadovė pristatys ir supažindins su grafų Tiškevičių dvaro sodybos paminkliniuose 

pastatuose įrengtomis muziejaus ekspozicijomis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kretingos grafų Tiškevičių dvaro rūmai su Žiemos 

sodu, buvęs dvaro vandens malūnas, ūkvedžio namas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kretingos muziejus. Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Roma Luotienė, tel. nr. 8 615 95512, r.luotiene@kretingosmuziejus.lt 
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Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

 

Laikas: 13.00 val. 

Vieta: Laivių k. apylinkė (Laiviai, Platelių g. 26). 

Ekskursija: Pažintis su Laivių kaimo apylinkės archeologiniu, istoriniu, mitologiniu 

paveldu.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Laivių kapinynas, Akmuo vad. Laumės kūliu, 

Laivių, Erlėnų piliakalnis vad. Pilalė. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Laivių bendruomenė „Laiviai“ (Rožė Žvinklienė) 

Bendraorganizatorius: Kretingos avivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus 

paminklotvarkininkas Algirdas Mulvinskas, tel. nr. 8 445 55 119, el.p. 

algirdas.mulvinskas@kretinga.lt 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 14.30 val. 

Vieta: Laivių piliakalnis (esant blogam orui Laiviai, Platelių g. 26). 

Pašnekesiai prie laužo kraštotyrinėmis, mokslinėmis ir gyvenimiškomis temomis. Renginys 

skirtas archeologų: Vytauto Daugudžio - 90; akademiko Vlado Žulkaus - 75;  dr. Valdo Šimėno – 

65 gimimo metinėms paminėti.  

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija pageidaujama organizatoriaus kontaktiniais duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Laivių, Erlėnų piliakalnis vad. Pilalė. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Kretingos savivaldybės administracijos Imbarės 

seniūnija, Laivių k. bendruomenė „Laiviai“, Asociacija „Pilsota“. 

Bendraorganizatorius: Kretingos avivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus 

paminklotvarkininkas Algirdas Mulvinskas, tel. nr. 8 445 55 119, el.p. 

algirdas.mulvinskas@kretinga.lt 

 
Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Salantai, Vilniaus g. 45. sodyboje. 

Edukacinis užsiėmimas – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Žemaičių apygardos Kardo rinktinės 

įkūrimo 75 metinėms paminėti.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta, 

Kazimiero Kontrimo – Montės, Tėvo kautynių ir žūties vieta, Lietuvos partizanų kautynių ir žūties 
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vieta, Pesčių k. senosios kapinės, Pastatas, Lietuvos partizanų kapas, Partizanų kautynių ir žūties 

vieta, Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta, Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Ceklio kuršiai, Vadovas Aurimas Rapalis, Jonas 

Laurinavičius, Ričardas Pocius. 

Bendraorganizatorius: Kretingos avivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus 

paminklotvarkininkas Algirdas Mulvinskas, tel. nr. 8 445 55 119, el.p. 

algirdas.mulvinskas@kretinga.lt 

 

NERINGOS SAV. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Nidos gyvenvietė. Renkamės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos kieme (Naglių 

g. 8, Neringa). 

Trumpa paskaita „Pradingusi Nida“, po to pasivaikščiojimas/ekskursija/edukacija po Nidos  

gyvenvietę, „atrandant“ ir identifikuojant anksčiau buvusius ir išnykusius, sunaikintus ar laiko 

bėgyje visiškai pakitusius objektus – 1923 m. įkurtą muziejų, senąjį švyturį, viešbučius „Kuršių 

linėja“ ir „Kuršių briedį“, sovietmečio laikotarpyje buvusią Kosygino vilą ir kitus objektus, 

prisiminsime senuosius gatvių pavadinimus, buvusias Kuršių nerijos tradicijas. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Nidos gyvenvietė. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Gražina 

Žemaitienė, tel. nr. 8 616 03300, el. p. grazina.zemaitiene@nerija.lt. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.15 val. 

Vieta: Alksnynės gynybinis kompleksas. Renkamės Smiltynėje, naujosios perkėlos mašinų 

parkavimo aikštelėje prie Kuršių nerijos nacionalinio parko stendo. 

Žygis į Alksnynės bateriją, ekskursija po baterijos statinius, trumpa paskaita apie II 

pasaulinio karo gynybinius įtvirtinimus Kuršių  nerijoje. Ekskursiją ir paskaitą veda Laisvūnas 

Kavaliauskas. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Alksnynės gynybinis kompleksas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Gražina 

Žemaitienė, tel. nr. 8 616 03300, el. p. grazina.zemaitiene@nerija.lt. 

Bendraorganizatorius: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos 

skyrius. 
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Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 18.00 val. 

Vieta: Nidos gyvenvietė. 

Edukacija „Kaip Kaukas žvejo name slėpėsi“. Dalyviai supažindinami su žvejo namo 

sudėtinėmis dalimis, puošybiniais, elementais, vertingosiomis savybėmis. Edukaciją veda Kuršių 

nerijos nacionalinio parko direktorė Aušra Feser. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Žvejo namas Naglių g. 8, kiti žvejų namai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Gražina 

Žemaitienė, tel. nr. 8 616 03300, el. p. grazina.zemaitiene@nerija.lt. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.30 val. 

Vieta: L. Rėzos kultūros centras (L. Rėzos g. 8B, Juodkrantė). 

„Juodkrantės kurorto veidai – kodėl ir kaip Juodkrantė tapo žymiu kurortu“. Edukacija apie 

tai kaip Juodkrantė, išnaudodama vietovės potencialą,  įkūnijo pasaulines kurortines tradicijas, 

susipažinsime su Juodkrantės ištekliais, kultūros paveldu ir jų panaudojimą kuriant kurortą, 

diskutuosime apie Schwarzort – Juodkrantės praeitį ir dabartį. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Juodkrantės gyvenvietė, kiti kultūros paveldo 

objektai – vilos ir žvejų namai Juodkrantėje. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Arūnas Balna. 

Bendraorganizatorius: L. Rėzos kultūros centras 

 

PALANGOS M. SAV. 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Susitikimo vieta Palangos Turizmo informacijos centras (Vytauto g. 94). 

Ekskursija „Po Tiškevičių Palangą“. 

Svarbu ! Išankstinė registracija tel. nr. 8 460 34 157 arba el. p. janina.baluze@palanga.lt. 

Aktualizuojamas Tiškevičių paveldas Palangoje. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos miesto savivaldybės administracija, Janina 

Balužė, tel. nr. 8 460 34 157, el. p. janina.baluze@palanga.lt. 
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Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) 

Laikas: 15.00-18.00 val. 

Vieta: Birutės al. 34A 

Nemokamas Palangos kurorto muziejaus lankymas. Istorinė ekspozicija apie Tiškevičių 

gyvenimą ir veiklą.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos miesto savivaldybės administracija, Janina 

Balužė, tel. nr. 8 460 34 157, el. p. janina.baluze@palanga.lt. 

 

SKUODO R. SAV. 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis 

Laikas: 8:00 val. 

Vieta: Prie Skuodo raj. savivaldybės administracijos  pastato 

Bus pakelta Europos kultūros paveldo dienų vėliava, kuri informuos visuomenę, kad  šiomis 

dienomis yra švenčiamos Europos paveldo dienos.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio 

ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jablonskė. 

Bendraorganizatorius: Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir investicijų 

skyrius. 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis. 

Vieta: Asmeniškai pasirinkti Skuodo rajono paveldo objektai. 

Nuotraukų konkursas – jo tikslas, kad asmenys aplankytų kuo daugiau Skuodo rajone 

esančių paveldo objektų ir įamžintų, kad jie aplankė paveldo objektus. 4 asmenys pateikę 

daugiausiai aplankytų paveldo objektų nuotraukų bus apdovanoti Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos įsteigtais prizais.   

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio 

ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jablonskė. 

Bendraorganizatorius: Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir investicijų 

skyrius. 
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Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Ylakių kultūros centro pastato, Sedos g. 1, Ylakių mstl., Skuodo raj.  

Pažintinis žygis – „Veretos senslėniu“. Pažintinis žygis apjungs kelis kultūros paveldo objektus 

ir leis pamatyti  įspūdingą rudenėjantį Veretos slėnį. Žygio pabaigoje žygeiviai bus vaišinami 

kulinarinio paveldo patiekalais (kastinys, spirginė ir t.t.)  

Žygio metu aplankysime objektus –Ylakių miestelio istorinę dalį, Kryžių Nepriklausomybės 

dešimtmečio ir šioje aikštėje niekintų 1944–1953 m. Ylakių apylinkėse žuvusių Žemaičių 

apygardos Alkos, Mažeikių ir Kardo rinktinių partizanų atminimui, Ylakių evangelikų baptistų 

bažnyčią, Latvių kapines, Veretos upės slėnį, Girdenių piliakalnį, Gedrimų alkos kalną, 

Vizgaudžių akmenį „Karstas“ (gamtos paveldo objektas), 1941 m. birželio sukilėlių, Lietuvos 

partizanų ir rezistentų kapą, Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčią. (Jie būtų karantinas žygis nebus 

organizuojamas). 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skuodo rajono kultūros centro Ylakių kultūrinių 

renginių organizatorė Virginija Žitkuvienė, tel. nr. 8 611 48 164., Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jablonskė. 

Bendraorganizatorius: Skuodo rajono kultūros centras, Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos vietinio ūkio ir investicijų skyrius. 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 8.45 val. 

Vieta: Prie Skuodo mūro kryžiaus, Birutės g. skverelyje, Skuode. 

Ekskursija - edukacija „Pažink savo miesto istoriją“ 2-8 klasių mokinimas. Ekskursijos metu 

bus pristatomi Skuodo dvaro sodybos fragmentai, Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia, Skuodo 

Mūro kryžius, Skuodo Švč. Trejybės Bažnyčia, Skuodo buvusio malūno pastatas, Žydų žudynių ir 

užkasimo vieta, bei pristatoma  jų istorija. Mokiniai bus suskirstyti į 3 grupes, ir grupės skirtingu 

laiku lankys ir susipažins su tais pačiais objektais ir jų istorija.  

Svarbu ! (Jie būtų karantinas ar rizikuojama mokinių sveikata, ekskursija nebus organizuojama). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia, žydų 

žudynių ir užkasimo vieta, Skuodo muziejaus teritorija ir pastatai (Skuodo dvaras, kumetynas, 

cerkvė). 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skuodo muziejus istorikė Joana Šleinienė, tel. nr. 8 440  

73 638, el. p.  joanasleiniene@gmail.com, Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui – Lineta Šlepavičienė, el. p. lineta@bartuva.lt, Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jablonskė. 
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Bendraorganizatorius: Skuodo muziejus, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo rajono 

savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir investicijų skyrius. 

 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 15.00-19.00 val. 

Vieta: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji bibliotekos skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus patalpos. 

Seminaras „Vietovardžiai - išskirtiniai tautinės tapatybės ženklai“. 

15.00-16.00 val. Seminaras skirtas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariams, Skuodo rajono 

seniūnams ir valdžios atstovams (Skuodo rajono savivaldybės posėdžių salė). 

18.00-19.00 val. seminaras skirtas visiems norintiems. (Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko 

viešoji bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus patalpos) 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Skuodo rajono buvusieji ir esami išsaugoti kaimų ir 

gyvenviečių pavadinimai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio 

ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jablonskė. 

Bendraorganizatoriai: Partneris Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji bibliotekos 

direktorius Jonas Grušas tel. nr. 8 440 73 299, el. p. jonas.grusas@svb.lt 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 9.00-18.00 val. 

Vieta: Skuodo muziejaus,  Šaulių g. 3, Skuodas. 

Edukacija – paroda „Senasis Skuodas fotografijose“, taip pat atvirų durų diena Skuodo 

muziejuje. Lankytojai galės susipažinti su atsinaujinusio muziejaus ekspozicijomis. (Jie būtų 

karantinas bus parengtas virtualus turas po muziejų ir virtualia edukacija – paroda). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Skuodo muziejus. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skuodo muziejaus direktorė Aldona Ozolienė, tel. nr. 

8 440  73 638, el. p. skuodomuziejus@gmail.com, Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jablonskė. 

Bendraorganizatoriai: Skuodo muziejus, Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietinio 

ūkio ir investicijų skyrius. 
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Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 – 20.00 val. 

Vieta: Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejus (Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r.). 

Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejus parengta edukacija - „Malūno istorija“, jos 

metu galėsime prisiminti arba sužinoti kaip iš grūdo atsiranda miltai akmenų pagalba. Taip pat bus 

galima lankyti muziejų ir jo gražiąją teritoriją nemokamai. (Jie būtų karantinas bus parengtas 

virtualus turas po muziejų ir virtuali edukacija – kurią galėsime atlikti iš namų). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Mosėdžio vandens malūnas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus 

direktorė Gintarė Sakalauskienė, tel. nr. 8 440 76291, el. p.  sekretore@akmenumuziejus.lt, 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji 

specialistė Inga Jablonskė. 

Bendraorganizatorius: Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejus, Skuodo rajono 

savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir investicijų skyrius. 

 

ŠILUTĖS R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val.  

Vieta: Kintų Vydūno kultūros centras (Kuršių g. 22, Kintai). 

Paskaita apie Kintų parapijos mokyklos istoriją, Vydūno muziejaus ekspozicijos pristatymas.   

Parodos „Šišioniškių daiktų istorijos. Iš Kintų seniūnijos gyventojo V. Gedaičio asmeninio 

archyvo pristatymas. Šilutės Kultūros pramogų centro moterų ansamblio „Vaivora“ koncertas.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Buvusi Kintų parapijos mokykla, dab. Kintų 

Vydūno kultūros centras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kintų Vydūno kultūros centras. 

Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. nr. 8 441 79 283. 

 

 

Rugsėjo 13-17 dienomis (sekmadienis – ketvirtadienis) 

Laikas: bus patikslintas vėliau. 

Vieta: pradedama nuo Kintų Vydūno kultūros centro, Kintų mstl. ir nuo Saugų seniūnijos 

administracinio pastato, Saugų k.  

Pažintinės ekskursijos po Kintų ir Saugų seniūnijose esančius kultūros paveldo objektus. 

Tikslas – atrasti mėlynąjį ženklą, keliaujant numatytais maršrutais ir susipažįstant su 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, išsibarsčiusių po Kintų ir saugų seniūnijų žemes, istorija, 

dabartine būkle ir, galbūt, perspektyviniais jų tvarkybos planais. 

mailto:sekretore@akmenumuziejus.lt
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Minijos etnoarchitektūrinis kaimas; Ventės Švyturio 

kompleksas; Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapas, Kintų sen., 

Muižės k.; Tiltas, Kintų sen., Sakūčių k.; Malūno-lentpjūvės su technologine įranga kompleksas, 

Saugų sen., Saugų k.; Stankaičių piliakalnis, vad. Pabudkalniu ir kt. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kintų Vydūno kultūros centras. 

Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. Nr. 8 441 79 283. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: bus patikslintas vėliau. 

Vieta: Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcis centras (Kuršių g. 23, Kintų mstl.). 

Viktorina Kintuose kultūros paveldo tema. 

Aktualizuojami Kintų sen. kultūros paveldo objektai: Buvusi Kintų parapijos mokykla, 

Minijos etnoarchitektūrinis kaimas, Ventės Švyturio kompleksas, Klaipėdos krašto kultūros 

veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapas, Muižės k., Tiltas Sakūčių k. ir kt. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kintų Vydūno kultūros centras. 

Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. rr. 8 441 79 283.  

Partneriai: Kintų pagrindinė mokykla,; Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas, 

Kuršių g. 23, Kintai. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val.  

Vieta: Saugų evangelikų liuteronų bažnyčia.  

Vakaras „Namai kvepia obuoliais”. Skanaujant vietos entuziastų keptus obuolių pyragus, 

apžvelgiami svarbiausi seniūnijos paveldo objektai. Vyksta vokalinių ansamblių ,,Vakarė", 

,,Nendra", ,,Artuma" koncertas. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Malūno-lentpjūvės su technologine įranga 

kompleksas, Saugų sen., Saugų k.; Stankaičių piliakalnis, vad. Pabudkalniu ir kt. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kintų Vydūno kultūros centras, tel. nr. 8 441 47 379. 

Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. nr. 8 441 79 283. 

 

Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) 



36 
 

Laikas: 11.00 val.  

Vieta: Kintų evangelikų liuteronų bažnyčia. 

Paveldo dienų savaitė baigiama Kintų bažnyčioje savaitės renginių rezultatų pristatymu bei 

Šilutės varinių pučiamųjų instrumentų ansamblio „Pamario Brass“ koncertu. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kintų evangelikų liuteronų bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kintų Vydūno kultūros centras, tel. nr. 8 441 47 379. 

Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. Nr. 8 441 79 283. 

 

Rugsėjo 14 d. (pirmadienis)  

Laikas: 10.00 val. ir 13.00 val.  

Vieta: Šilutės dvaro sodybos teritorija. 

Savarankiškas dvaro pažinimas. Lankytojai numatytu laiku, prie konkrečių Šojaus dvaro 

pastatų, ras objektų aprašus bei turės galimybę dalyvauti edukaciniame užsiėmime, kurio metu bus 

gaminamas Šilutės dvaro sodybos komplekso maketas. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija. Šilutės Hugo Šojaus muziejus, tel. nr. 8 441 62007. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šilutės Hugo Šojaus dvaro kompleksas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, tel. nr. 8 441 62007. 

Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. nr. 8 441 79 283. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.00 val., 13.00 val., 16.00 val., 17.00 val.  

Vieta: Renginio pradžia – prie Salos etnokultūros ir informacijos centro pastato (Neringos g. 7-5). 

Pažintiniai pasivaikščiojimai Uostadvario švyturio teritorijoje ir Rusnėje ant pylimo prie 

vandens lygio matuoklės. Prieš šias ekskursijas vyks edukaciniai užsiėmimai – kiekvienas 

dalyvis pasigamins po popierinį Uostadvario švyturio maketą. Bus pristatoma kilnojamoji paroda 

„Vandens apsupty“, pasakojanti apie tai, ką vanduo per keletą šimtmečių „sukūrė“ ir kokius 

statinius „pastatė“ didžiausioje Lietuvos saloje – Rusnėje. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija, tel. nr. 8 441 50010. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rusnės miestelio istorinė dalis, Peterso tilto liekanos 

ir buvusi garlaivių prieplauka, Vandens matavimo stoties matuoklė Atmatos upės pakrantėje, 

Polderių, vandens kėlimo stočių ir pylimų sistema, Uostadvario švyturys, Uostadvario vandens 

kėlimo stoties kompleksas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Salos etnokultūros ir informacijos centras, tel. nr. 8 441 

50 010. 
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Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. Nr. 8 441 79 283. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 18.00 val. 

Vieta: Etnoarchitektūrinė žvejo sodyba (Skirvytėlės g. 8, Rusnė). 

Trumpa istorinė paskaita „Kas yra negelys ir koks jo vaidmuo senųjų medinių namų statyboje“. 

Etnografinio Usėnų teatro „Negelys“ spektaklis „Mano širdies marios“ (pagal H. Zudermano 

apysaką „Kelionė į Tilžę). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rusnės etnoarchitektūrinė žvejo sodyba (vad. K. 

Banio sodyba), Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Salos etnokultūros ir informacijos centras, tel. nr. 8 441 

50010. 

Bendraorganizatorius: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyris, tel. nr. 8 441 79 283. 

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONAS 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Atgimimo g. 5 Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.    

2020 m. baigto tvarkyti medinio pastato pristatymas - paskaita  moksleiviams ir visuomenei 

,,Pastato Atgimimo g. 5, Kazlų Rūdoje  restauravimo ir pritaikymo darbų pristatymas  bei 

Kazlų Rūdos savivaldybėje esančio nekilnojamojo kultūros paveldo ypatumai“.  Paskaitoje 

bus supažindinama su problemomis, iškylančiomis norint atkurti, restauruoti ir pritaikyti medinį 

pastatą naujai paskirčiai.   Taip pat bus  trumpai apžvelgta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančio 

nekilnojamojo kultūros paveldo specifika, jo priežiūros ir tvarkymo aktualijos.     

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Namas (Atgimimo g. 5). 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Remigijus 

Ūsas, tel. nr. 8 343 68630. 

Bendraorganizatorius: Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų specialistas, atsakingas 

už vykdytų tvarkybos darbų techninę priežiūrą pristatomame objekte Vydas Stasiulaitis. 

MARIJAMPOLĖS SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 
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Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (Vytauto g. 22, Marijampolė). 

Virtualus edukacinis žaidimas „PK kodas“ – tai protą, sumanumą ir žinias lavinantis žaidimas, 

kurio metu, sprendžiant virtualias užduotis, siekiama pagilinti žinias apie krašto šviesuolį, 

pedagogą ir knygnešį Petrą Kriaučiūną bei istorinį kontekstą Lietuvoje jo gyvenamuoju 

laikotarpiu. Taip pat interaktyvių virtualių užduočių pagalba pristatomas P. Kriaučiūno atminimo 

įamžinimas. Virtualus žaidimas „PK kodas“ prieinamas visiems norintiems krašto pažinimo 

portale „Noriu žinoti“ adresu www.noriuzinoti.lt  

Bibliotekoje visos savaitės metu (rugsėjo 11-20 d.) bus paruoštas interaktyvus ekranas, kur 

išbandyti jėgas žaidime galės pavieniai lankytojai be išankstinės registracijos. 

Svarbu ! Rekomenduojama išankstinė dalyvių registracija organizatoriaus kontaktiniais 

duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Rygiškių Jono 

gimnazija, Senosios Marijampolės kapinės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 

Jūratė Pajaujienė, tel. nr. 8 651 35 245, el. p. j.pajaujiene@marvb.lt 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 18.00 val. 

Vieta: Marijampolė, P. Armino g. ( prie Marijampolės senųjų kapinių tvoros). 

Europos paveldo dienoms‘20 VšĮ Turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“ 

organizuos ekskursiją „Senųjų kapinių paslaptys“. 

Svarbu ! Rekomenduojama išankstinė dalyvių registracija organizatoriaus kontaktiniais 

duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Marijampolės senosios kapinės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinis 

centras „SMART Marijampolė“. 

Bendraorganizatorius: Marijampolės savivaldybės administracija. Jūratė Leškevičienė, tel. nr. 8 

343 90 034, el. p. jurate.leskevicienė@marijampole.lt. 

 

http://www.noriuzinoti.lt/
mailto:j.pajaujiene@marvb.lt
mailto:jurate.leskevicienė@marijampole.lt
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Rugsėjo 17 d. (antradienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Marijampolė, P. Vaičaičio g. 16, Bulotos namas 

Europos paveldo dienoms‘20 VšĮ Turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“ 

organizuos ekskursiją „Pajusti miesto kultūrą“. Bus plėtojama tarpukaryje gyvenusių 

asmenybių, kultūros ir architektūros tema. 

Svarbu ! Rekomenduojama išankstinė dalyvių registracija organizatoriaus kontaktiniais 

duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Bulotų namas, turgaus halė. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinis 

centras „SMART Marijampolė“. 

Bendraorganizatorius: Marijampolės savivaldybės administracija. Jūratė Leškevičienė, tel. nr. 8 

343 90 034, el. p. jurate.leskevicienė@marijampole.lt. 

 

Rugsėjo 17 d. (antradienis) 

Laikas: 13.00 – 18.00 val. 

Vieta: Vytauto 47, Marijampolė. Meno mokyklos iškilmių salė ir parkas. 

Paskaita apie buvusios Mokytojų seminarijos pastatų architektūrinį ansamblį, jo interjerą 

ir eksterjerą, puošybos detales. Pakviestas architektas, architektūrinio paveldo ekspertas Marius 

Daraškevičius  sutiko perskaityti pranešimą platesne tema: nuo medinių dvarų ansamblių iki 

Nepriklausomybės laikotarpio (Modernistinio stiliaus)  Meno mokyklos (buvusios Mokytojų 

seminarijos) pastatų architektūrino ansamblio. Paskaitoje bus pristatyti barokinio laikotarpio 

mediniai dvarai: Kvietiškio dvaras, kuris aktualus Marijampolei, nes nuo šio dvaro prasidėjo 

Marijampolės miesto gyvenimas. 

Ekskursija, pažintinis pasivaikščiojimas po Meno mokyklos rūmus, išlikusių paveldui 

priklausančių interjero detalių pristatymas ir aptarimas; pokalbis su dendrologu apie ypatingai 

gražią aplinką: Javonio upelis, jo pakrantės ir parkas (buvusio prancūziško parko detalės) , 

išlikusieji augalai ir medžiai. 

Svarbu ! Rekomenduojama išankstinė dalyvių registracija organizatoriaus kontaktiniais 

duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Marijampolės Meno mokyklos rūmai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Marijampolės kultūros klubas „Aistuva“, Vida 

Mickuvienė, tel. nr. 8 656 19 882, el. p. vidamickus@yahoo.com. 

mailto:vidamickus@yahoo.com
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Bendraorganizatorius: Marijampolės meno mokykla. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Advokato Andriaus Bulotos namas (Vaičaičio g. 16, Marijampolė) 

Europos paveldo dienų’20 metu Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus 

kviečia į renginį-konferenciją „Bulotų namai atveria duris“. Renginio metu pirmą kartą 

visuomenei bus pristatytas restauruotas vieno garsiausių tarpukario advokatų Andriaus Bulotos ir 

jo žmonos Aleksandros namas. Dalyviai galės pasivaikščioti po pastatą, apžiūrėti išlikusias 

architektūrines detales, pamatyti fotografijas iš Bulotų šeimos gyvenimo. O pranešimus apie šį 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektą, jo istoriją,  planuojamą įveiklinimą bei A. Bulotos 

asmenybę skaitys kultūros paveldo specialistai, istorikai, muziejininkai, A. Bulotos giminaičiai. 

Svarbu ! Rekomenduojama išankstinė dalyvių registracija organizatoriaus kontaktiniais 

duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Advokato Andriaus Bulotos namas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejus, Jurgita Jasevičienė, tel. nr. 834354575. 

Bendraorganizatorius: Marijampolės savivaldybės administracija. Jūratė Leškevičienė, tel. nr. 8 

343 90 034, el. p. jurate.leskevicienė@marijampole.lt. 

 

Rugsėjo 19 d., šeštadienis 

Laikas: 10.00 – 16.00 val. 

Vieta: Advokato Andriaus Bulotos namas (Vaičaičio g. 16, Marijampolė). 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus organizuoja atvirų durų dieną 

visuomenei Bulotų namuose. Lankytojai galės apsilankyti restauruotame advokato Andriaus 

Bulotos name, sužinoti jo istoriją, apžiūrėti išlikusias architektūrines detales, pamatyti fotografijas 

iš Bulotų šeimos gyvenimo.  

Svarbu ! Rekomenduojama išankstinė dalyvių registracija organizatoriaus kontaktiniais 

duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Advokato Andriaus Bulotos namas. 
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejus, Jurgita Jasevičienė, tel. nr. 834354575. 

Bendraorganizatorius: Marijampolės savivaldybės administracija. Jūratė Leškevičienė, tel. nr. 8 

343 90 034, el. p. jurate.leskevicienė@marijampole.lt. 

 

ŠAKIŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmai (Parko g. 5 , Gelgaudiškio m., Gelgaudiškio sen., Šakių 

r. sav.).   

Paskaita ,,Senųjų koklinių krosnių restauravimo ir pritaikymo ypatumai, remiantis įvairių 

Lietuvos dvarų krosnių restauravimo patirtimi“. Paskaitoje bus supažindinama problemomis, 

iškylančiomis norint atkurti, restauruoti ir pritaikyti senąsias krosnis.  Kartu apžvelgsime kai kurias 

Vilniaus miesto, Biržuvėnų, Gelgaudiškio, Raudondvario,  Pavirvytės, Renavo, Gelgaudiškio 

dvarų koklines krosnis. Iš ko daroma koklio matrica? Kaip atkuriama koklio glazūra? Ką daryti 

jeigu krosnis nudažyta? Šiuos klausimus aptarsime kartu apžiūrėdami technologinių pavyzdžių 

ekspoziciją, bei vietoje nuo matricos atspausdami koklį.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyrius, 

atsakinga vyr. specialistė Nijolė Kryžanauskienė, tel. nr. 8 342 55426. 

Bendraorganizatoriai: VĮ ,,Puodžių cechas“, restauratorius Dainius Strazdas; Gelgaudiškio 

kultūros centras, Direktorė Diana Šliažienė. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Prie sandėlio (V. Kudirkos g. 11, Šakiai).  

Kūrybinės dirbtuvės prie sandėlio (u.k. 30818).  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: sandėlys, Giedručių holokausto aukų vieta, Kudirkos 

Naumiestyje-Kudirkos Naumiesčio  holokausto aukų vieta, Pervazninkai I, Pervazninkai II. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Šakių rajono savivaldybės administracija,  Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė Inga Navlickienė, tel. nr. 8 345 66114. 

Bendraorganizatoriai: Šakių Žiburio gimnazija, Aleicheno žydų mokykla, VŠĮ „Mena meną“. 
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Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Sudargo piliakalniai, Sudargas, Šakių raj. 

Europos paveldo dienų’20 metu Sudarge vyks edukacinis užsiėmimas, skirtas Šakių rajono, 

specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams, kurie susipažins su nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektu – Sudargo piliakalniais. Kultūros paveldo pažinimas vyks per interaktyvias su 

perskaitytais kūriniais susijusias veiklas – turinio iliustravimą ir lobio paiešką Sudargo 

piliakalniuose. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Sudargo piliakalniai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė 

tarnyba. Diana Jazukevičienė, l.e.p. direktorė, tel. nr. 861857385, el. p. sakiai.ppt@gmail.com 

 

VILKAVIŠKIO R. SAV. 

 

Rugsėjo 11-18 dienomis 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Vilkaviškio viešojoje biblioteka (Sodų g. 1, Vilkaviškis).  

Buvusiame Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastate veiks paroda „Prieš ir po. 

Atnaujinti, atkurti, pritaikyti, restauruoti paveldo objektai“. Parodos atidarymas rugsėjo 

11 d., 16.00 val. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Paežerių dvaro sodybos rūmai, Keturvalakių 

koplyčia, Vilkaviškio geležinkelio stoties pastatų kompleksas, Lankeliškių senosios kapinės, 

Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete,  Jono Basanavičiaus gimtinė, Vištyčio vėjinis malūnas ir  

malūnininko namas, Lietuvos karių kapai Vilkaviškio senosiose kapinėse, Vilkaviškio dvaro 

sodybos rūmai, V.Pietario gimtinė, Antupių koplyčia ir kt. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Vilkaviškio viešoji biblioteka.  

Bendraorganizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. 

 

PANEVĖŽIO REGIONAS 

 

BIRŽŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 11.00 – 12.30 val. 

Vieta: Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė (Radvilos g. 3, Biržai). 

Protmūšis „Biržų miesto statytojai ir valdytojai“, skirtas Biržų raj. mokyklų vyresniųjų klasių 

mokiniams. Kviečiami mokiniai iš Biržų miesto bei iš buvusių Biržų kunigaikštystės valdų 

(Papilys, Nemunėlio Radviliškis, Salamiestis, Saločiai), tad dalyviams bus suformuluota užduotis 
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sugalvoti savo komandai pavadinimą, susijusią su žaidimo tema, ir savo komandą įdomiai 

pristatyti, parengti klausimą kitiems protmūšio dalyviams. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Biržų pilis, Astravo rūmai, kunigaikščių Radvilų ir 

grafų Tiškevičių giminės ir jų indėlis į Biržų miesto istoriją. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Emilija Raibužytė-

Kalninienė, tel. nr. 8 616 38105, el. p. e.raibuzyte@birzumuziejus.lt. 

Bendraorganizatorius: Biržų rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus 

vyriausiasis specialistas (paminklosaugai) Dalius Mikelionis. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 – 18.00 val. 

Vieta: Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė (Radvilos g. 3, Biržai). 

Konferencija „400 metų BOGUSLAVUI RADVILAI“. Konferencijoje, dalyvauja, prof. dr. 

Deimantas Karvelis, skaitysiantis pranešimą „Boguslavas Radvila – paskutinis Biržų-Dubingių 

kunigaikštis (vyras), Biržų pilies statytojas ir kunigaikštystės valdytojas“, dr. Mindaugas Šapoka, 

pristatysiantis pranešimą „Lietuvos kariuomenė Augusto II laikais“, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ 

atstovas pristatys, kaip saugomas Boguslavo Radvilos ir jo pirmtakų atminimas  Biržų krašto 

muziejuje „Sėla“, kokiomis formomis ir priemonėmis Radvilų paveldas yra populiarinamas. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Biržų pilis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Emilija Raibužytė-

Kalninienė, tel. nr. 8 616 38105, el. p. e.raibuzyte@birzumuziejus.lt. 

Bendraorganizatorius: Biržų rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus 

vyriausiasis specialistas (paminklosaugai) Dalius Mikelionis. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.30 – 19.00 val. 

Vieta: Biržų rajonas. 

Edukacinė kelionė „Biržų valdytojai (1811–1924 ) grafai Tiškevičiai“. Edukacinės kelionės  

dalyviai bus supažindinti su grafų Tiškevičių pastatytais statiniais  –  išlikusiais architektūros, 

dailės, inžineriniais artefaktais, turės galimybę pamatyti tai, kas kasdien nėra prieinama ir patys 

išbandyti grafams Tiškevičiams įprastas pramogas. 

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija vyks el. paštu  e.raibuzyte@birzumuziejus.lt, arba 

telefonu 8 616 38105. Užsiregistravę ekskursijos dalyviai kviečiami rinktis į Biržų krašto 

muziejaus „Sėla“ automobilių stovėjimo aikštelę. 
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Grafų Tiškevičių palikimas Biržų miestui, senieji 

miesto pastatai, bažnyčios, Astravo dvaras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Emilija Raibužytė-

Kalninienė, tel. nr. 8 616 38105, el. p. e.raibuzyte@birzumuziejus.lt. 

Bendraorganizatorius: Biržų rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus 

vyriausiasis specialistas (paminklosaugai) Dalius Mikelionis. 

 

KUPIŠKIO R. SAV. 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 – 15.00 val. 

Vieta: Kupiškio Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios aikštelė. 

2020 m. Europos paveldo dienoms skirtas renginys „Kupiškio miesto malūnai“. Renginio 

programa: 

10.00-11.00 val. Pažintinė-mokomoji ekskursija po išlikusius 3 vėjo malūnus Kupiškio mieste 

(veda VU Istorijos fakulteto doc. Dr. S. Kulevičius) 

12.00-15.00 val. Edukaciniai užsiėmimai Adomo Petrausko muziejuje ir Uoginių kaimo 

amatų centre (Kupiškio etnografijos muziejaus padalinys): 

„Kupiškėnų ingeidžiai ir linksmybės“ (edukatorė  Sandra Juknienė), 

„Surask paslėptą malūną“ (veda Kupiškio etnografijos muziejininkai); 

„Surenk parodą pats“ (veda Kupiškio etnografijos muziejininkai); 

„Karpiniai“ (veda sertifikuota tautinio paveldo meistrė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Panevėžio bendrijos Kupiškio skyriaus meno studijos „Židinys“ pirmininkė Virginija Jurevičienė). 

EPD skirtas protmūšis „Ką sužinojome apie Kupiškio miesto malūnus? 

14.30-15.00 val. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos etnokultūrinio būrelio „Zbitkai“ 

koncertinė programa (veda vadovė  Daiva Palionienė). 

Svarbu ! Dalyvavimas edukacijose (Uoginių k.) yra ribojamas ir būtina išankstinė registracija tel.: 

8 459 35439, el. etnografijos.muziejus@gmail.com 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Miglė 

Cimolonskienė, tel. nr. 8 459 35439, el. p. migle.cimolonskiene@gmail.com  

Kupiškio rajono savivaldybės, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Vytis 

Zavackas, tel. nr. 8 686 33 424, el. p. vytis.zavackas@kupiskis.lt. 

 

PANEVĖŽIO M. SAV. 
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Rugsėjo 11 d. ir 18 d., (penktadieniai) 

Laikas: 16:00 – 17:30 val. 

Vieta: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis (Geležinkelio g. 23, Panevėžio m.).  

Edukacinė ekskursija tema “Panevėžio siaurukas”. Ekskursija pėsčiomis miesto turistams ir 

miesto gyventojams susipažindinant su Aukštaitijos siaurojo geležinkelio komplekso objektais. 

Mini kelionė siurojo geležinkelio traukiniu Panevėžio stotis – Panevėžio stoties depas (apie 1 km). 

Susipažinimas su Panevėžio stoties, depo,  stoties viršininko, prekių sandėlio pastatais, esamais 

riedmenimis – garvežiais, kelio greideriu, krovinių vagonu, cisterna, platforma, sniego valytuvu, 

vagonu-ledaine, vagonu-bufetu, keleiviniu vagonu. Pasivažinėjimas savaeigiu geležinkelio 

vežimėliu – Drezina. Klausimų – atsakymų viktorina su prisiminimo dovanėlėmis.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Siaurojo geležinkelio komplekso: Panevėžio –

Rubikių ruožas, Panevėžio stoties depo pastatas, Panevėžio stoties prekių sandėlis, Panevėžio 

stoties techninės priežiūros pastatas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VŠĮ Panevėžio plėtros agentūra. Kontaktinis asmuo 

direktorė Vilma Narkevičienė, tel.nr. 8 455 08 080. 

Bendraorganizatoriai: VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, Panevėžio miesto savivaldybės, 

Teritorijų planavimo ir architektūros sk. vyr. spec. Benjaminas Pučkis tel. nr. 845 501329, el. p. 

benjaminas.puckis@panevezys.lt. 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 11.00 – 16.00 val. 

Vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir restauravimo centras (T. Moigio g. 7, 

Panevėžys). 

Atvirų durų diena „PAŽINK, PALIESK, IŠBANDYK“ Panevėžio kraštotyros muziejaus 

edukacijos ir restauravimo centre. Atvirų durų dienoje supažindinsime su dokumentų, metalo, 

medžio restauravimu, restauravimo subtilybėmis ir įdomybėmis. Edukacinį užsiėmimą ves: II 

kategorijos dokumentų restauratorius - Stanislovas Grubliauskas, I kategorijos metalo ir metalo 

dirbinių restauratorė - Birutė Kaziukonienė, I kategorijos polichromuotos medinės skulptūros 

restauratorius - Žygimantas Mileris. Vienu metu užsiėmimas vyks iki 8 žmonių grupei. Trukmė 

30 min 

Svarbu ! Būtian dalyvių registracija tel. nr. 8 455 96 181 arba el. p.  

informacija@paneveziomuziejus.lt. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Moigių namų kompleksas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Panevėžio kraštotyros muziejus. Agnė Šablinskienė, 

Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja. 

Bendraorganizatorius: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio 

teritorinis skyriaus vyr. specialistė Rasuolė Kerbedienė. 
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PANEVĖŽIO R. SAV. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 9.00 – 16.00 val. 

Vieta: Puziniškio dvaro sodyba.  

Pažintinis edukacinis pėsčiųjų žygis „Praeities pėdsakais“, pėsčiųjų žygis po Smilgių 

seniūnijos apylinkes, aplankant kultūros ir gamtos paveldo objektus. Prie objektų bus pateikta 

informacija apie juos. Starto – finišo vietoje, Puziniškio dvaro sodyboje, dalyviai dalyvaus 

edukacijoje apie Smilgių apylinkių valgius (muziejaus programa) ir turės galimybę pažiūrėti 

spektaklį pagal G. Petkevičaitės-Bitės ir Žemaitės kūrybą, susipažins su muziejaus 

ekspozicija. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Puziniškio dvaro sodyba, Naurašilių mitologiniai 

akmenys, Paminklinis akmuo S. Neriai, Sujetuose, Poeto A. Baltramiejūno-Gilbonio namas, 

Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Jono Nepomuko skulptūra ir šventųjų horeljefais, 

knygnešio A. Bataičio gimtinės vieta, Pažvėrinių dvaro vieta. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Panevėžio rajono savivaldybė, vyriausiasis specialistas 

Skirmantas Vertelka,  tel. nr. 8 45 502021, el. p. skirmantas.vertelka@panrs.lt 

Bendraorganizatoriai: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Puziniškio muziejus, 

Smilgių kultūros centras. 

 

PASVALIO R. SAV. 

 

Rugsėjo 13 d. (sekmadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Pasvalio krašto muziejus (P. Avižonio g. 6, Pasvalys). 

Ekskursija autobusu po Pasvalio kraštą ir edukacija senųjų pastatų požemiuose. Atversime 

seniai nevarstomas duris ir atrasime už jų tūnančias paslaptis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Dvarininkų Karpių giminės koplyčia Joniškėlyje, 

Joniškėlio Karpių dvaro rūmų rūsiai, Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kripta, Vaškų 

Šv. Juozapo bažnyčios kripta. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Pasvalio krašto muziejus. Gražvydas Balčiūnaitis, tel. 

nr. 8 689 38888, el.p. g.balciunaitis@pasvalys.lt.  

Bendraorganizatorius: Pasvalio rajono savivaldybė. 

 

ROKIŠKIO R. SAV. 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis. 

Laikas: 10.00 – 15.00 val. 

Vieta: Obelių laisvės kovų istorijos muziejus (Vytauto g.18, Obeliai). 
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Edukacinė programa ,,Atstatyti bunkeriai laisvės kovų istorija prabyla“.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Obelių laisvės kovų istorijos muziejus. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus vedėjas Valius 

Kazlauskas, tel. nr. 8 458 79603, el. p. obeliumuziejus@gmail.com. 

Bendraorganizatorius: Rokiškio rajono savivaldybė. Audronė Gavėnienė, tel. nr. 8 620 31 914, 

el. p. paminklai@post.rokiskis.lt. 

 

ŠIAULIŲ REGIONAS 

 

AKMENĖS R. SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Papilės Simono Daukanto muziejaus soc. tinklo Facebook paskyra: 

https://www.facebook.com/Simono-Daukanto-memorialinis-muziejus-256399774559531 

Papilės Simono Daukanto muziejus, minėdamas Europos paveldo dienas, savo socialinio tinklo 

Facebook paskyroje draugus pakvies leistis į virtualią kelionę „Įsitrauk į edukacinę SDM veiklą 

ir pažink šį kultūros paveldą“. Dalyvių lauks įvairūs prizai. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Simono Daukanto memorialinis muziejus. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Papilės Simono Daukanto muziejus. Papilės Simono 

Daukanto muziejaus vadovė-turizmo vadybininkė Ernesta Šmukštaitė, Tel.: 8 425 32 926;, el. p. 

sdmuziejus@gmail.com 

Bendraorganizatorius: Akmenės r. sav. Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos 

skyriaus vyriausiasis specialistas paveldosaugai Antanas Gabalis Tel. 8 425 59 765; mob. 8 686 

32 924; el. p. antanas.gabalis@akmene.lt 

 

JONIŠKIO R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 9.45 

Vieta: Skaistgirio mstl. Šv. Jurgio bažnyčios šventorius, registracija nebūtina 

Dailės pleneras „Mano krašto kultūrinis paveldas“ Joniškio rajono moksleiviams. Jo metu 

jaunimas išsidėstys įvairiose Skaistgirio miestelio erdvėse ir padedant Joniškio A. Raudonikio 

meno mokyklos Žagarės skyriaus dailės mokytojai, perteiks įvairiomis technikomis Joniškio 

rajoną puošiančius kultūrinio paveldo objektus. Jaunimui taip pat talkins Skaistgirio gimnazijos 

dailės mokytoja. Šalia dailės plenero teritorijų išsidėstys ir stendai su Joniškio rajoną puošiančiais 

kultūrinio paveldo objektais ir trumpais jų aprašymais. Po plenero jaunimas turės progą pasivaržyti 

ir sudalyvauti protų mūšyje „Aš ir mano kraštas“. Mokinių dailės plenero darbai bus 

mailto:paminklai@post.rokiskis.lt
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eksponuojami Skaistgirio gimnazijos patalpose ir miestelio bibliotekoje. Renginys skirtas Europos 

paveldo dienoms paminėti. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios kompleksas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skaistgirio gimnazijos mokytoja Laura 

Ramanauskienė, el. p. Lauraa.ramanauskiene@gmail.com 

 

Rugsėjo 14 d. (pirmadienis) 

Laikas: 9.00 – 15.00 val. 

Vieta: Žagarės gimnazija Žagarė, Kęstučio g. 1 Būtina išankstinė registracija tel. 8 613 64460 arba 

el. p. renata.v@gmail.com 

9.00–11.00 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų įamžinimas fotonuotraukose. 

Kviečiami prisijungti visi norintys fotografuoti. 

11.00–13.00 val. Pažintiniai pasivaikščiojimai po Žagarės nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektus su geografijos mokytoja Alma Kančelskiene ir su istorijos mokytoja Jūrate Mitrikiene. 

Kviečiami prisijungti visi norintys.  

13.00–15.00 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų įamžinimo fotonuotraukose 

pristatymo renginys: fotografijų demonstracija, vykusių veiklų aptarimas, apdovanojimai.  

Organizatorius ir daugiau informacijos: Joniškio r. Žagarės gimnazijos mokytoja Renata 

Vaineikytė, tel. nr. 8 613 64460, el. p. renata.v@gmail.com 

Bendraorganizatorius: Asociacija „Amatų miestelis“. 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 10.00 – 17.00 val. 

Vieta: Žagarė, Malūno g. 1 prie Žagarės dvaro rūmų 

Žaidimas „Atrask Žagarę“. Jo esmė – pėsčiomis ar dviračiu pakeliauti po miestą, susipažinti su 

jo istorija,  architektūra, jame gyvenusiais žymiais žmonėmis. 

Svarbu ! Bus išankstinė registracija, reikalingas išmanusis telefonas su interneto ryšiu, reikės 

atsisiųsti programėlę „ACTIONBOUND“ nusiskenuoti kodą. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Žagarės mieste ir jo apylinkėse esantys kultūros 

paveldo objektai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 

direktorės pavaduotoja Gita Vilčiauskienė, tel. nr. 8 426 51 258, el. p. metodinis@joniskis.rvb.lt 

Bendraorganizatorius: Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras. 

mailto:metodinis@joniskis.rvb.lt
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Rugsėjo 7 – 30 dienomis 

Laikas: bibliotekos darbo metu 

Vieta: Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Joniškis, Vilniaus g. 3 

Fotografijų paroda „Dingęs Joniškis“.  Jau nuo š. m. balandžio mėnesio bibliotekos kolektyvas 

kreipėsi į joniškiečius, prašydami savo šeimos albumuose paieškoti nuotraukų, kuriose užfiksuotas 

Joniškio vaizdas yra šiuo metu neatpažįstamai pasikeitęs ir pasidalinti tokiomis nuotraukomis bei 

trumpais aprašymais kas užfiksuota nuotraukoje: pastatas, žmonės, kada nuotrauka daryta: metai, 

proga. Norinčius kvietė parašyti trumpus atsiminimus apie tą laikmetį). Visa surinkta medžiaga 

bus apipavidalinta ir eksponuojama parodoje. 

Rugsėjo 17 d. 16.00 val. vyks Fotografijų parodos „Dingęs Joniškis“ pristatymas, susitikimas 

su  fotografijų albumų apie senąjį Joniškį autoriumi Leonu Karaliūnu. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Joniškio liaudies banko pastatas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta Kuprevičienė, tel. nr. 8 426 60 088, el. p. 

bibliografija@joniskis.rvb.lt 

 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Žagarės kultūros centras (Miesto a. 36, Žagarė). Būtina išankstinė registracija tel. 8 674 

45711 arba el. p. zkc.dijana@gmail.com 

Žinių turnyras „Aš čia pažįstu kiekvieną taką“. Dalyvaus Žagarės seniūnijos teritorijoje 

esančių įmonių ir nevyriausybinių organizacijų komandos. Nevyriausybinės organizacijos, 

įstaigos, moksleiviai žinias apie nekilnojamą kultūros paveldą pasitikrins žinių turnyre “Aš čia 

pažystu kiekvieną taką“  kuriam specialius klausimus ir užduotis paruoš ir praves VŠĮ ‚Minčių 

takas“ Komandoms bus skirtos užduotys apie tam tikrą paveldą. Komandos apdovanojamos 

specialiais graviruotais suvenyrais  su Europos paveldo dienų logotipu. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija tel. nr. 8 674 45711 arba el. p. zkc.dijana@gmail.com 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žagarės kultūros centro renginių organizatorė Diana 

Sičiovienė, tel. nr. 8 674 45711, el. p. zkc.dijana@gmail.com 

Bendraorganizatorius: Asociacija „Amatų miestelis“. 
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Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 13.00 val. 

Vieta: Žagarės kultūros centras (Miesto a. 36, Žagarė). 

Paskaita „Viskas apie mažąją architektūrą“, lektorius Muziejininkas Darius Vičas  (knygos 

Medinis Joniškio krašto mažosios architektūros paveldas autorius). Aktualizuojami Lietuvos 

mažosios architektūros paveldo objektai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žagarės kultūros centro renginių organizatorė Diana 

Sičiovienė, tel. nr. 8 674 45711, el. p. zkc.dijana@gmail.com 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Raktuvės koplyčia (Raktuvės g. 44, Žagarė). Būtina išankstinė registracija tel. 8 674 45711 

arba el. p. zkc.dijana@gmail.com 

Edukacinis užsiėmimas- restauracijos darbo pristatymas "Kryžius pasakoja apie praeitį" 

Edukacijos vedėjas Kauno projektavimo, restauravimo ir statybos instituto restauravimo dirbtuvių 

vadovas Raimondas Bridikis. Dirbtuvių metu bus supažindinta kaip restauravimu siekiama 

atskleisti kultūros vertybės estetinę ir istorinę  reikšmę, kiek įmanoma išsaugoti autentišką kūrinio 

pavidalą(paliekami kiekvienos epochos kultūros elementai, nesiekiama stiliaus vientisumo)bei 

pratęsti jo gyvavimą Pamatysime kaip konservuojant šalinami pažeidimai, gedimai, 

konservuojamos  autentiškos ir atkuriamos trūkstamos dalys. 

 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žagarės kultūros centro renginių organizatorė Diana 

Sičiovienė, tel. nr. 8 674 45711, el. p. zkc.dijana@gmail.com 

Bendraorganizatoriai: Jaunimo organizacija “Spalvotas veidas“, VŠĮ „Žagarės balselis“, 

Asociacija „Amatų miestelis. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 18.00 val. 

Vieta Žagarės kultūros centras (Miesto a. 36, Žagarė). Būtina išankstinė registracija tel. 8 674 

45711 arba el. p. zkc.dijana@gmail.com 

Dėlionės edukacija “Surink ir prisimink“ kurios metu iš mažosios architektūros nuotraukų bus 

paruoštos dėlionės(puzlės) ir žemėlapiai. Edukacijos metu bus renkamos dėlionės ir žemėlapyje 

pažymima objekto buvimo vieta. Surinktos dėlionės bus įrėmintos ir naudojamos kaip mobili 

parodėlė.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Lietuvos mažosios architektūros paveldo objektai 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Žagarės kultūros centro renginių organizatorė Diana 

Sičiovienė, tel. nr. 8 674 45711, el. p. zkc.dijana@gmail.com 
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KELMĖS R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 – 18.00 val. 

Vieta: Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis (Maironio g. 2A, Tytuvėnai). 

Ekskursija – edukacija ,,Vienuolyno paslaptys. Pojūčių terapija“.  

Svarbu ! Būtina registracija iki rugsėjo 7 d. el. paštu info@infotytuvenai.lt  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VŠĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ renginių 

organizatorė Indrė Čerkauskienė, info@infotytuvenai.lt, tel. nr. 8 427 56 223. 

Bendraorganizatorius: Kelmės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistas Vilmantas Kizis,  tel. nr. 8 427 69 160, el. p. vilmantas.kizis@kelme.lt.   

 

Rugsėjo 11-20 dienomis 

Laikas: 16.00 – 18.00 val. 

Vieta: Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras (Kolegijos g. 5, Kražiai). 

Pažintinis - orientacinis žaidimas „Įmink Kražių paslaptį“. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Buvusi Kražių jėzuitų kolegija, Vytauto kalnas, 

Medžiokalnis, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, Kražių M. 

K. Sarbievijaus kultūros centro muziejus, vyr. specialistė Aistė Mažonienė, el. p. 

kraziai.turizmas@kraziai.lt 

 

Rugsėjo 17d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 16.00 – 18.00 val. 

Vieta: Kelmės dvaro sodyba (Dvaro g. 15, Kelmė). 

Edukacinė programa „Gruževskiai pasakoja apie dvarą. Popiečio arbatėlė“.  

Svarbu ! Būtina registracija iki rugsėjo 14 d. el. paštu kelmesmuziejus@gmail.com  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kelmės dvaro sodyba. 
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, 

tel. nr. 8 427 61 065, el. p. kelmesmuziejus@gmail.com. 

Bendraorganizatorius: Kelmės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistas Vilmantas Kizis,  tel. nr. 8 427 69 160, el. p. vilmantas.kizis@kelme.lt.   

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 – 18.00 val. 

Vieta: Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis (Maironio g. 2A, Tytuvėnai). 

Ekskursija – edukacija ,,Vienuolyno paslaptys. Pojūčių terapija“.  

Svarbu ! Būtina registracija iki rugsėjo 14 d. el. paštu info@infotytuvenai.lt 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VŠĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ renginių 

organizatorė Indrė Čerkauskienė, info@infotytuvenai.lt, tel. nr. 8 427 56 223. 

Bendraorganizatorius: Kelmės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistas Vilmantas Kizis,  tel. nr. 8 427 69 160, el. p. vilmantas.kizis@kelme.lt.  

 

RADVILIŠKIO R. SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 – 14.00 val. 

Vieta: Radviliškio rajonas. 

Pažintinė ekskursija Radviliškio miesto mokiniams „Edukacija Radviliškio rajono kultūros 

paveldo objektuose“.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kleboniškių kaimas, Burbiškio dvaro sodyba, 

Pakiršinio dvaro sodyba, Šeduvos kultūros ir amatų centras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas Vytautas 

Simelis, tel. nr. 8 422 51 442, el. p. vytautas.simelis@radviliskis.lt 

Bendraorganizatoriai: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, Radviliškio rajono 

savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras, Šeduvos kultūros ir amatų centras. 

 

Rugsėjo 14-18 dienomis. 

Laikas: 10.00 – 12.00 val. 

Vieta: Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose. 
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Pokalbiai apie Radviliškio rajono kultūros paveldo objektus. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kleboniškių kaimas, Burbiškio dvaro sodyba, 

Pakiršinio dvaro sodyba, Šeduvos kultūros ir amatų centras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas Vytautas 

Simelis, tel. nr. 8 422 51 442, el. p. vytautas.simelis@radviliskis.lt 

Bendraorganizatoriai: Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis. 

Laikas: 9.00 – 14.00 val 

Vieta: Rajono švietimo ir kultūros įstaigose. 

Paskaitos, pašnekesiai apie Europos paveldo dienas, Radviliškio rajono kultūros paveldą. 

Edukaciniai užsiėmimai, išvykos į kultūros paveldo objektus. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kleboniškių kaimas, Burbiškio dvaro sodyba, 

Pakiršinio dvaro sodyba, Šeduvos kultūros ir amatų centras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas Vytautas 

Simelis, tel. nr. 8 422 51 442, el. p. vytautas.simelis@radviliskis.lt 

Bendraorganizatoriai: Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, mokyklų direktoriai. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 13.00-16.00 val. 

Vieta: Kleboniškių kaimo buities (Kleboniškių kaimas, Pakalniškių sen., Radviliškio rajonas). 

13.00-14.30 val. edukacinė ekskursija – ekskursija po XVI a. įkurtą Kleboniškių gatvinį rėžinį 

kaimą ir čia veikiantį kaimo buities muziejų. Tai unikali vieta, kurioje atkurta ypatinga XIX a. – 

XX a. I p. kaimo atmosfera. Kaimas išsidėstęs vaizdingame Daugyvenės upės slėnyje. Ekskursijos 

metu pažinsite gatvinių kaimų įkūrimo istoriją, tokių kaimų kraštovaizdžio bruožus, sužinosite kas 

yra valakų reformos paveldas, išgirsite apie kaimo pastatų paskirtį, architektūros ypatumus, kaimo 

gyventojų buitį ir tradicijas. Siauru tilteliu perėję Daugyvenės upę pasivaikščiosime Kleboniškių 

pušynu, atrasime senąsias kaimo kapinaites ir čia stūksantį Kleboniškių piliakalnį, aplankysime 

veikiantį restauruotą Kleboniškių kaimo malūną. Ekskursijos gidė - istorikė dr. Laura 

Prascevičiūtė. 

Svarbu ! Ekskursijai būtina išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 8 611 12 053 arba 8 614 69 882. 

13.00-16.00 val. edukacinės dirbtuvės ir užsiėmimai. Turtingose muziejaus ekspozicijose 

susipažinus su Lietuvos ūkininkų kaimo buitimi, prisiliesti prie gyvos istorijos kvies edukacinės 

dirbtuvės ir užsiėmimai. Dalyvaujant muziejaus siūlomose edukacinėse programose bus galima 

patirti XIX a. ar XX a. I pusėje šiame kaime gyvenusių žmonių darbus ir pramogas. 
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kleboniškių gatvinis kaimas, Kleboniškių kaimo 

vėjo malūnas, Kleboniškių senovės gyvenvietė, Kleboniškių, Pakalniškių piliakalnis, Kleboniškių, 

Pakalniškių pilkapynas. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Šiaulių skyrius, tel. nr. 861469882, Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-

draustinis. 

 

ŠIAULIŲ M. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d., 14-15 dienomis 

 

Laikas: 11.00 ir 12.00 val. 

Vieta: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialas (Energetikų g. 7, 

Šiauliai). 

Interaktyvi „Kahoot“ viktorina: „(Ne)pažinta Rėkyva: kas joje slypi?“. Rėkyva – apie 10 km 

nuo miesto centro nuostabiu kraštovaizdžiu ir įdomia krašto istorija pasižymintis Šiaulių 

mikrorajonas. Skatinat šiauliečius išsamiau susipažinti su Rėkyvoje esančiais svarbiais ir įdomiais 

kultūros paveldo objektais, bus vykdoma interaktyvi viktorina „(Ne)pažinta Rėkyva“: kas joje 

slypi?“ Viktoriną sudarytų klausimai apie Rėkyvoje esančius objektus susijusius su šiame rajone 

gyvenusiais bajorais Karpiais bei pačiu mikrorajonu.  

Žaisti žaidimą dalyviai galės individualiai (tačiau tam jie turės naudotis savo asmeniniu išmaniuoju 

telefonu arba planšete), bei komandomis (dalyviai būtų skirstomi į 5 komandas), kurios į 

klausimus atsakinėtų naudodamiesi telefonu arba planšetėmis.  

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 51 90 68 arba el. p. giedre.butkute@smsvb.lt 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rėkyvos dvaro sodybos koplyčia, Rėkyvos dvaro 

sodyba, Pranciškaus Mauricijaus Karpio mauzoliejus, vad. Grabaučiaus kalnu, Rėkyvos kaimo 

senosios kapinės. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

Rėkyvos filialas. Giedrė Butkutė,  tel. nr.  8 41 51 90 68, el. p. giedre.butkute@smsvb.lt. 

 

Rugsėjo 12 d., 13 d., 19 d. ir 20 dienomis 

 

Laikas: 12.00, 14.00, 16.00 val. 

Vieta: Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140, Šiauliai). 

Retrospektyva „Senasis Šiaulių kinas“. Tai – 90 min. trukmės kino ištraukų ir dokumentinių 

filmų rinkinio pristatymas. Filmuose pavaizduotas Šiaulių miestas įvairiais istorijos laikotarpiais 

(nuo 1928 m. iki šių dienų). Žiūrovų laukia turininga kelionė laiku, pažintis su miestovaizdžio 

kaita, miesto  kasdienybės, švenčių ir negandų patirtys. Filmai surinkti iš įvairių šaltinių – Lietuvos 

kino studijos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Šiaulių „Aušros“  muziejaus fondų, Šiaulių 

mailto:giedre.butkute@smsvb.lt
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kino meno klubo ir Lietuvos kino mėgėjų sąjungos. Nurodytomis dienomis filmai kartojami 12.00, 

14.00 ir 16.00 val. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šiaulių miesto kultūros paveldo objektai, Šiaulių 

miestovaizdis, istorija; Šiaulių senasis kinas. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių „Aušros“ muziejus. Fotografijos skyriaus 

vedėja Vilija Ulinskytė-Balzienė, tel. nr. 8 415 24 396. 

 

Rugsėjo 14-17 dienomis 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Šiauliai (https://www.instagram.com/visitsiauliai/).  

Edukacinis žaidimas socialiniame tinkle Instagram „Išspręsk rebusą“.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šiaulių miesto kultūros paveldo objektai. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių turizmo 

informacijos centras. 

 

 

Rugsėjo 15 d., (antradienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio“ filialas (Spindulio g. 5, 

Šiauliai). 

Protmūšis „Šiaulių mozaika: ateik atpažink, atsakyk“. Protmūšio metu dalyviai gvildens 

klausimus, susijusius su Šiauliuose esančiu kultūros paveldu, Šiaulių istorija ir kitais įdomiais 

faktais apie gimtąjį miestą. Dalyviams bus įteiktos atminimo dovanėlės. Renginys skirtas 

suaugusiems kviečiamos dalyvauti tiek komandos, tiek pavieniai asmenys.  

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija tel. nr. 841545013 arba el. 

p.romualda.dovydaitiene@smsvb.lt 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šiaulių miesto kultūros paveldo objektai. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

„Spindulio“ filialas Romualda Dovydaitienė,  tel. nr. 8 41545013, el. p. 

romualda.dovydaitiene@smsvb.lt 

 

Rugsėjo 15 d., (antradienis) 

https://www.instagram.com/visitsiauliai/
mailto:p.romualda.dovydaitiene@smsvb.lt
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Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Žaliūkių malūnininko sodyba (Architektų g. 73, Šiauliai). 

Ekskursija ir duonos degustacija Žaliūkių vėjo malūne. 

Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Žaliūkių vėjo malūnas. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių „Aušros“ muziejus. Etnografijos skyriaus 

vedėja Sigita Milvidienė, tel. nr. 8 412 11 198. 

 

Rugsėjo 16 d., (trečiadienis) 

Laikas: 17.30 val. 

Vieta: Chaimo Frenkelio vila (Vilniaus g. 74, Šiauliai). 

Ekskursija „Frenkelių fabrikas – Šiaulių pramonės ir modernėjimo simbolis“ ir orientacinis 

žaidimas. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Statinių kompleksas, vad. Chaimo Frenkelio rūmais, 

Frenkelio odos fabriko pastatų kompleksas, Šiaulių Chaimo Frenkelio odos fabriko sinagoga. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių „Aušros“ muziejus. Ryšių su visuomene 

skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė Jolita Kirkilaitė, tel. nr. 8 414 33 680. 

 

Rugsėjo 17 d., (ketvirtadienis) 

Laikas: 15.00 – 18.00 val. 

Vieta: Venclauskių namai (Vytauto g. 89, Šiauliai). 

Edukacinės veiklos restauruotuose Venclauskių namuose. Pastate, kuriame 2019 m. 

restauruoti autentiški tarpukario interjerai, vyks įvairaus amžiaus lankytojams skirtos edukacinės 

veiklos. Jose bus supažindinama su Venclauskių namų ir apskritai tarpukario miestiečių 

interjerais, gyvenamąja aplinka, laisvalaikio užsiėmimais, modernizmo architektūra. Lankytojai 

ne tik galės pasidairyti po įspūdingas erdves, bet ir išbandyti praktinius užsiėmimus.   

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pastatas, vad. Venclauskių namais. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių „Aušros“ muziejus. Istorijos skyriaus vedėja 

Jovita Vilimaitienė tel. nr. 8 4152 43 92. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Telefonijos muziejus (Dvaro g. 85, Šiauliai). 
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Edukacinė programa „Telefonijos istorija. Laiko mašiną atsukus... Edukacinis užsiėmimas 

skirtas pristatyti mokiniams buvusį Šiaulių iždinės  pastatą bei šalia jos esančius vertingus kultūros 

paveldo objektus. Jo metu supažindinsime mokinius su pastato raidos istorija, ją papildydami 

nuotraukose užfiksuotais vaizdais bei pačiu iždinės pastatu. Apžiūrėsime neoklasicizmo stiliaus 

iždinės statinį, įvertinsime architektūros pokyčius nuo statybų pradžios (1907 – 1908 m.) iki 

dabartinių laikų jo. 

Vaikai galės apžiūrėti muziejuje esančią telefonų kolekciją susipažinti su telefonų veikimo 

principais, bet ir juos išbandyti. Edukacijos metu pasigaminsime „Virvės telefoną“. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija el. p. ekskursijos@visitsiauliai.lt,  tel. nr. 8 415 23 110 

arba Šiaulių turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 213, Šiauliai). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šiaulių iždinės pastatas. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių turizmo 

informacijos centras. 

Bendraorganizatorius: VšĮ Telefonijos muziejus. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 19.00 val. 

Vieta: Gidas Gintas Tumulis lauks prie Sukilėlių kalnelio komplekso Nepriklausomybės paminklo 

(Sukilėlių g., Šiauliai). 

Pažintinis pasivaikščiojimas „Aušrininko pasakojimas“. Tai pasakojimas apie sukilimą, apie 

dvi „Aušras“, apie tikėjimą ir poeziją. Apie tai kaip išsaugotas buvo tautiškumas ir lietuvių kalba. 

Ekskursijos "Aušrininko pasakojimas" dalyvius po Šiaulius vedžios 1863-1864 m. sukilimo 

dalyvio, aušrininko personažas, kurio prototipas yra Juozas Miliauskas – Miglovara. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija el. p. ekskursijos@visitsiauliai.lt,  tel. nr. 8 415 23 110 

arba Šiaulių turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 213, Šiauliai). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Sukilėlių kalnelio kompleksas, Šiaulių dvaro 

sodyba, vad. Didždvariu, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros kompleksas, Šiaulių senųjų 

kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso literato, 1863-1864 m. sukilimo dalyvio, 

draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo Juozapo Miliausko-Miglovaros kenotafas. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių turizmo 

informacijos centras. 

 

Rugsėjo 19 d. (penktadienis) 

Laikas: 12.00 val. 
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Vieta: Gidė Kristina Murauskienė lauks prie Šiaulių Didždvario gimnazijos (Vilniaus g. 188, 

Šiauliai). 

Pažintinis pasivaikščiojimas „Pasivaikščiojimas su grafiene“. Kviečiame visus persikelti į 

epochą, kai Lietuvoje klestėjo dvarų kultūra, o dvaras buvo ne tik ekonominio, bet ir politinio bei 

kultūrinio gyvenimo centras. Ne išimtis ir mūsų Didždvaris, kurio šeimininkais , mes, Zubovai 

tapome XVIII a. pab. Patikėkite, mes buvome įdomūs ir charizmatiški Lietuvos grafai... O kaip 

mes gyvenome, kokius darbus ir veiklas planavome bei įgyvendinome, kokių paslapčių ir 

nuodėmių turėjome išgirsite ekskursijos metu. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija el. p. ekskursijos@visitsiauliai.lt,  tel. nr. 8 415 23 110 

arba Šiaulių turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 213, Šiauliai). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šiaulių dvaro sodyba, vad. Didždvariu (rūmai, 

virtuvė, arklidės rūsiai, parkas),  Šiaulių iždinės pastatas, Šiaulių apygardos ligonių kasos rūmų 

pastatas, pastatas, kuriame buvo įsikūrusi spaudos leidimo ir kultūros kooperatinė bendrovė 

„Kultūra“. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių turizmo 

informacijos centras. 

 

Rugsėjo 20 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Vaistinės „Valerijonas“ arbatinė (Vilniaus g. 173, Šiauliai). 

„Vėlyvi pusryčiai“ istorinės Šiaulių vaistinės „Valerijonas“ arbatinėje.  

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija tel. nr. 8 415 20 738. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vaistinė „Valerijonas“. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių turizmo 

informacijos centras. 

Bendraorganizatorius: Vaistinė „Valerijonas“. 

 

TAURAGĖS REGIONAS 

 

JURBARKO R. SAV. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Stakių bažnyčia (Senoji g. 6 Stakių k. Raudonės s.). 
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Edukacinis užsiėmimas bažnyčioje. Renginio metu Stakių kaimo bendruomenės žmonės tvarkys 

varpinę, inventorizuos joje bei bažnyčioje laikomus istorinę, meninę vertę turinčius objektus, 

kuriuos apibūdins ir jų vertę nustatys KPC specialistai. Vėliau varpinės patalpose bus įrengtas 

nedidelis religinio paveldo muziejus. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių 

kompleksas 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Jurbarko rajono savivaldybės administracija vyr. 

specialistas Viktoras Klepikovas,  tel. nr. 8 447 70 200, el. p. viktoras.klepikovas@jurbarkas.lt. 

Bendraorganizatoriai: Stakių kaimo bendruomenė, Raudonės seniūnija. 

 

Rugsėjo 12-13 dienomis (šeštadienis-sekmadienis) 

Laikas: 10.00 – 18.00 val. 

Vieta: Raudonės pilis (Pilies gatvė 1, Raudonė). 

Minint Europos paveldo dienas’20 Raudonės rezidencinės pilies rūmai atveriami 

nemokamam lankymui.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Raudonės rezidencinės pilies rūmai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Jurbarko rajono savivaldybės administracija Raudonės 

seniūnas Česlovas Meškauskas tel. nr. 8 686 59 090, el. p. raudone@jurbarkas.lt. 

Bendraorganizatorius: Raudonės kaimo bendruomenė. 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 13.00 val. 

Vieta: Veliuonos dvaro sodybos (Muziejaus g. 2, Veliuona). 

Edukacinis užsiėmimas „Veliuonos dvaro sodybos fragmentų parkas, jo augmenija“. 

Užsiėmimo metu dalyviai (mokiniai) bus supažindinti su Veliuonos dvaro ir jį supančio parko 

istorija, ten augančia augmenija, parko formavimo principais. Užsiėmimo metu bus atliekamos 

įvairiausios užduotys. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Veliuonos dvaro sodybos fragmentų parkas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Panemunių regioninio parko direkcija, Vaida 

Mozūraitienė tel. nr. 8 646 22 910, el. p. vaida.mozuraitiene@prpd.lt. 

Bendraorganizatorius: Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija. 
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Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Panemunės pilis (Pilies I k. Jurbarko r. sav.). 

Minint 2020 m. Europos paveldo dienas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Tauragės skyrius organizuoja edukacinį renginį, kurio metu Panemunės pilies projektavimo darbų 

koordinatorė, VDA Paminklotvarkos katedros dėstytoja Vidutė Povilauskaitė pristatys baigiamą 

restauruoti Panemunės pilies pietų korpusą – jo istoriją,  išlikusius įvairių laikotarpių (renesanso, 

baroko, klasicizmo) elementus, restauratorių vykdytus darbus ir jų metu padarytus atradimus. 

Vyks ekskursija po pilį. Renginio metu taip pat vyks edukaciniai užsiėmimai: 

„Panemunės pilis. Sienų tapyba“ - pilies sienų tapybos restauravimo programos autorė ir vadovė, 

restauratorė, VDA lektorė Ramunė Balandžiūnienė). 

„Panemunės pilis. Staliaus gaminiai“ - Panemunės pilies projektavimo darbų koordinatorė, 

VDA Paminklotvarkos katedros dėstytoja  Vidutė Povilauskaitė. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Panemunės pilis, vad Gelgaudų, Vytėnų. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Tauragės skyrius, Margarita Karūnienė, tel. nr. 8 447 61474, el. p. 

margarita.karuniene@kpd.lt 

Bendraorganizatorius: Vilniaus dailės akademija.  

 

Rugsėjo 18-19 d. (penktadienis-šeštadienis) 

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: V. Grybo sodyba-memorialinis muziejus (Vydūno g. 31A, Jurbarkas). 

Edukacinės lauko ekspozicijos „Nuo antikos iki Vinco Grybo“ pristatymas. V. Grybo 

sodyboje-memorialiniame muziejuje, kuris įsikūręs autentiškuose Jurbarko dvaro pastatuose, 

kuriuose tarpukario Lietuvoje skulptorius Vincas Grybas gyveno ir kūrė – raštinėje, 

skalbykloje/pirtyje ir kalvėje, vyks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir viktorina.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: V. Grybo sodyba-memorialinis muziejus, Vinco 

Grybo paminklas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Jurbarko krašto muziejaus padalinys V. Grybo 

memorialinis muziejus, Rasa Grybaitė,  tel. nr. 8 652 41490, el. p. rasa.grybaite@gmail.com. 

 

PAGĖGIŲ SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 
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Laikas: 10.00 val. 

Vieta: M. Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų s., Pagėgių sav. 

Edukacinis renginys „Knygnešių keliai – misija įmanoma“: 

- pristatomas knygnešystės laikotarpis (paskaita); 

- M. Jankaus spaustuvės veikla (ekskursija); 

- knygrišystės amatas (edukacija); 

- 10 moksleivių komandų varžosi tarpusavyje, siekdami kuo greičiau ir su mažesniais praradimais 

pernešti spausdinius per „žandarų“ kontroliuojamą zoną (varžomasi tikrame istoriniame 

knygnešių kelyje prie Nemuno) 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Aušrininko, spaustuvininko M. Jankaus sodyba. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejus Liudvika 

Burzdžiuvienė tel. nr. 8 656 15021, el. p. jankausmuz@gmail.com. 

Bendraorganizatoriai: Valstybės sienos apsaugos tarnybos Bardinų pasienio užkarda, Rambyno 

regioninis parkas, 10 bendrojo ugdymo mokyklų; Pagėgių Turizmo informacijos centras, Pagėgių 

Kultūros centras. 

 

ŠILALĖS R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 11.00 – 14.00 val. 

Vieta: Padievaičio piliakalnis (Padievaičio k., Kvėdarnos s., Šilalės r.). 

Paskaitos, ekskursijos, filmo peržiūra. Dalyvauja prof. V. Vaitkevičius, doc. dr. V. Almonaitis, 

doc. dr. G. Zabiela. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Padievaičio piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete, 

Šilalės r. sav. istorinis, archeologinis, mitologinis paveldas 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Šilalės rajono savivaldybės administracija Jurgita 

Viršilienė tel. 8 673 25483 el.p. jurgita.virsiliene@silale.lt.  

Bendraorganizatoriai: Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Šilalės kultūros centras, 

Kvėdarnos miestelio bendruomenė; 

 

TAURAGĖS R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 – 16.00 val. 

Vieta: Pagramančio piliakalnis (Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl.). 
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Edukacijos ,,Keramikos istorija: nuo archeologijos iki statybos“ pirma dalis: Pagramančio 

piliakalnio keramikos radiniai, rūšių ir technologinių procesų pristatymas.  Molio gaminių 

lipdymas.  

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija tel. nr.  +37061263117 arba el. p. 

paveldas.tkc@gmail.com. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pagramančio piliakalnis su gyvenviete. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pagramančio piliakalnis su gyvenviete. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Tauragės kultūros centro, Kultūros paveldo tarnyba 

Birutė Urbutytė,  tel. nr. 8 612 63 117, el. p. paveldas.tkc@gmail.com 

Bendraorganizatorius: Pagramančio regioninis parkas. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 10.00 – 16.00 val. 

Vieta: Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė. 

Nemokamas Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ lankymas. Nemokama edukacija 

muziejuje ,,Archeologija įdomiai“.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pastatų kompleksas, vad. Tauragės pilimi. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Tauragės krašto muziejus ,,Santaka“ Romualdas 

Vaitkus, tel. nr. 8 686 41 142, el. p. direktorius@tauragesmuziejus.lt 

Bendraorganizatorius: Tauragės kultūros centras. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 – 16.00 val. 

Vieta: Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl. 

Edukacijos ,,Keramikos istorija: nuo archeologijos iki statybos“ antra dalis.  Pagramančio 

piliakalnio glazūruotoji keramika, archajinė technologija.  

Svarbu ! Išankstinė dalyvių registracija el. p. paveldas.tkc@gmail.com arba tel. nr.  8 612 63 117. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pagramančio piliakalnis su gyvenviete. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Tauragės kultūros centro, Kultūros paveldo tarnyba 

Birutė Urbutytė, tel. nr. 8 612 63 117, el. p. paveldas.tkc@gmail.com. 

Bendraorganizatorius: Pagramančio regioninis parkas. 
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Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 10.00 - 12.00 val. 

Vieta: Skaudvilės krašto muziejus (Tauragės g. 24, Skaudvilės miestelis, Tauragės r.). 

Ekskursija pėsčiomis po Skaudvilės miestelį „Skaudvilės žydų takais“.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Skaudvilės miesto istorinė dalis, Pastato ir rezistentų 

kapų kompleksas , Žydų senosios kapinės 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Skaudvilės krašto muziejus, Inga Nagaitienė, tel. nr. 8 

602 67 886, el. p. skaudvile@tauragesmuziejus.lt. 

Bendraorganizatorius: Tauragės kultūros centras. 

 

Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Tauragės kultūros centras (Dariaus ir Girėno g. 3, Tauragė). 

Molio edukacijos  ,,Keramikos istorija: nuo archeologijos iki statybos“ dirbinių paroda 

Tauragės Kultūros centre.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pagramančio piliakalnis su gyvenviete. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Tauragės kultūros centro, Kultūros paveldo tarnyba 

Birutė Urbutytė, tel. nr. 8 612 63 117, el. p. paveldas.tkc@gmail.com. 

Bendraorganizatorius: Pagramančio regioninis parkas. 

 

TELŠIŲ REGIONAS 

 

MAŽEIKIŲ R. SAV. 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Tirkšlių kapinių koplyčia. 

Ekskursija-edukacinis užsiėmimas. Susipažinimas su restauruota koplyčia ir joje esančiomis 

kultūros vertybėmis, naujų Kryžiaus kelio stočių pristatymas, paskaita-edukacinis užsiėmimas 

„Kryžiaus kelias Tirkšlių kapinių koplyčioje. Šiuolaikinė kūryba tradicinėje sakralinėje aplinkoje“ 

(paskaitos ir edukacinio užsiėmimo autoriai: menotyrininkė dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė ir 

skulptorius Mykolas Pačkauskas). 
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Tirkšlių kapinių koplyčia, joje esančios vertybės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. 

specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com 

Bendraorganizatorius: Tirkšlių parapija. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.30 val. 

Vieta: Geidžių Šv. Onos koplyčia. 

Ekskursija-edukacinis užsiėmimas. Susipažinimas su koplyčia ir joje esančiomis kultūros 

vertybėmis, naujo paveikslo „Šventoji Ona“ pristatymas, paskaita-edukacinis užsiėmimas 

„Šventoji Ona. Gyvenimas ir vaizdavimas meno kūriniuose“ (paveikslo, paskaitos ir edukacinio 

užsiėmimo autorė – dailininkė rasa Tamošiūnienė). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Geidžių kapinių koplyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. 

specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 13.30 val. 

Vieta: Lėlaičių Šv. Roko koplyčia. 

Ekskursija-edukacinis užsiėmimas-paskaita. Pažintis su koplyčia, naujų meno kūrinių 

pristatymas, paskaita „Kalvystės darbai sakralioje aplinkoje“; vaikų ir jaunimo kūrybinių dirbtuvių 

(vad. dailininkas Virginijus Tamošiūnas), vykusių 2020-08-14 Žemalės bažnyčioje, darbų 

pristatymas-parodos atidarymas. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Lėlaičių Šv. Roko koplyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. 

specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35 027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com 

Bendraorganizatoriai: Žemalės parapija, bendruomenė, pradinė mokykla. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 14.10 val. 

Vieta: Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. 
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Ekskursija-parodos-edukaciniai užsiėmimai-koncertas: 

1) pažintis su Žemalės bažnyčia ir joje esančiomis vertybėmis;  

2) fotografo Arūno Baltėno parodos „Šv. Roko atlaidai Žemalės bažnyčioje“ atidarymas; 

3) dailininkės Rūtos Kučinskaitės tapybos darbų pristatymas; 

4) edukacinis užsiėmimas „Jaunųjų restauratorių dirbtuvės su Žemalės vaikais ir jaunimu“ (vad. 

restauratorius Dovydas Ušinskas); 

5) paskaita-edukacinis užsiėmimas „Tekstilė Žemalės bažnyčioje“, naujų siuvinėtų pagalvėlių 

klauptams ir kėdėms pristatymas (vad. tekstilininkė Inesa Stankienė); 

6) Informacinio straipsnio apie medinio paveldo priežiūrą pristatymas; 

7) restauruotų Žemalės bažnyčios vargonų muzikos koncertas (koncertuos Mažeikių Švč. Jėzaus 

Širdies bažnyčios choras, vad. Alma Tupikienė). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Žemalės bažnyčios sieninė tapyba, sakyklos, 

klausykla, varpai, šventoriaus koplytstulpis ir kt. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. 

specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com 

Bendraorganizatoriai: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius, 

Žemalės parapija, bendruomenė, pradinė mokykla, kultūros namai. 

 

PLUNGĖS R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 12.00 – 16.30 val. 

Vieta: Plungė.  

2020 m. Europos paveldo dienoms skirtas renginys. Renginio programa: 

12.00-13.30 val. - Ekskursija po grafų Zubovų paveldą Plungėje (pradžia prie Turizmo 

informacijos centro). Aplankysime objektus statytus grafų Zubovų valdymo metu (Švč. Mergelės 

Marijos Maloningosios koplytėlė, Senųjų rūmų pamatus, Plungės dvaro sodybos laikrodinės-

oranžerijos pastatas, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios varpinė, Visų Šventųjų koplyčia). 

13.30 val. Visų Motinų koplytstulpio pašventinimas (Senosios kapinės). 

14.00 val. Projekto „Grafų Zubovų istorinis kultūrinis palikimas Šiaurės vakarų Lietuvoje“ 

pristatymas, Plungės rajono viešoji biblioteka, Virginija Liutikaitė. (Visų Šventųjų koplyčia).  

14.30 val. Pranešimas „Žemaitijos bajorų herbai XVI-XIX a. I pusė: kilmė ir tradicijos“, 

Šiaulių „Aušros“ muziejus, dr. Gabrielė Jasiūnienė. 

15.00 val. Koncertas. Rokas Zubovas ir Sonata Deveikytė-Zubovienė. (Visų Šventųjų koplyčia). 

16.00 val. Fotografijos parodos atidarymas. (Visų Šventųjų koplyčios rūsys).                                                            

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Plungės Švč. Mergelės Marijos Maloningosios 

koplytėlė, Plungės dvaro sodybos laikrodinės-oranžerijos pastatas, Plungės Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios varpinė, Visų Šventųjų koplyčia. 
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakingas 

asmuo Gintaras Ramonas, tel. nr. 8 693 32 251, el. p. gintaras.ramonas@plunge.lt. 

Bendraorganizatoriai: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Plungės Šv. Jono 

Krikštytojo parapija, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla. 

 

RIETAVO SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus (Ivinskio g. 4). 

- Pažintinė ekskursija po Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir kitus Oginskių 

paveldo objektus;  

- XV tarptautinė mokslinė konferencija „Kunigaikščių Oginskių kultūrinės, politinės veiklos 

pėdsakai“;  

- Knygos „Rietavas. Oginskių rezidencijos maršrutai“ sutiktuvės;  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, Rietavo 

buvusi Bažnyčios g., Raudonųjų vartų alėja, Rietavo Oginskių dvaro sodyba, rūmų pamatai ir 

parteris, Rietavo Oginskių koplyčia-mauzoliejus, Rietavo Oginskių kultūros istorijos  muziejus. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. 

Direktorius  Vytas Rutkauskas, Audronė Gečienė, tel. nr. 8 448 68992 rokimuziejus@gmail.com 

Bendraorganizatoriai: Rietavo Lauryno Ivinskio g-ja ir kitos savivaldybės ugdymo įstaigos, 

Rietavo M.K. Oginskio meno  mokykla, Rietavo savivaldybės administracija ir  seniūnija, Rietavo 

jaunimo organizacija ,,Progresas“ ir kt. 

 

TELŠIŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Telšių „Kranto“ progimnazija (Masčio g. 14, Telšiai) 

Edukacinė paskaita moksleiviams „Piliakalniai Telšių rajone“, paskaita orientuota į tikslinę 

grupę (1-4 klasių mokinius), kurios metu bus pristatyta 11 piliakalnių esančių Telšių rajone 

(fotografijos, garso įrašai ir kt.). Po paskaitos numatyta surengti viktoriną, kurioje dalyvaus 

tikslinė grupė vaikų (apie 70). Visi vaikai bus apdovanoti Europos paveldo dienų atributikos 

prizais. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Džiuginėnų piliakalnis su gyvenviete, Biržuvėnų 

piliakalnis su gyvenviete, Sėbų piliakalnis su gyvenviete, Vembūtų piliakalnis su gyvenviete, 

Getautės piliakalnis, vad. Getautės pilimi, Šaukštelio piliakalnis vad. Sprūdės kalnu, Paplienijos 

piliakalnis su gyvenviete. 
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Organizatoriai ir daugiau informacijos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir 

turizmo skyriaus vedėja Eglė Tarvainytė, tel. nr. 8 444 22368, el. p.egle.tarvainyte@telsiai.lt, 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė 

(paveldosaugos) Giedrė Gudavičienė, tel. nr. 8 444 56185, el. p. giedre.gudaviciene@telsiai.lt. 

 

Rugsėjo 16-17 dienomis (trečiadienis-ketvirtadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Telšių rajono savivaldybės Facebook paskyroje ir Telšių rajono savivaldybės 

internetiniame puslapyje. Nuoroda online: https://app.emaze.com/@AOWROIFZZ/piliakalniai-

teli-

rajone?kun0%7CMqterrvuwjiuvnTftuftwyziedrbxhrqvmmrvjAsgmvjochjrazzrmTroigM%7C0nu

k#1  

Viešai prieinama edukacinė paskaita „Piliakalniai Telšių rajone“, paskaita orientuota į tikslinę 

grupę (1-4 klasių mokinius), kurios metu bus pristatyta 11 piliakalnių esančių Telšių rajone 

(fotografijos, garso įrašai ir kt.). Po paskaitos numatyta surengti viktoriną, kurioje dalyvaus 

tikslinė grupė vaikų (apie 70). Visi vaikai bus apdovanoti Europos paveldo dienų atributikos 

prizais. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Džiuginėnų piliakalnis su gyvenviete, Biržuvėnų 

piliakalnis su gyvenviete, Sėbų piliakalnis su gyvenviete, Vembūtų piliakalnis su gyvenviete, 

Getautės piliakalnis, vad. Getautės pilimi, Šaukštelio piliakalnis vad. Sprūdės kalnu, Paplienijos 

piliakalnis su gyvenviete. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir 

turizmo skyriaus vedėja Eglė Tarvainytė, tel. nr. 8 444 22368, el. p.egle.tarvainyte@telsiai.lt, 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė 

(paveldosaugos) Giedrė Gudavičienė, tel. nr. 8 444 56185, el. p. giedre.gudaviciene@telsiai.lt. 

 

UTENOS REGIONAS 

 

ANYKŠČIŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis 

Vieta: Anykščių menų inkubatorius–menų  studija (J. Biliūno g. 53, Anykščiai). 

Televizijos laidų ciklas „Lobiai Anykščių kalvagūbryje“, kurių  metu bus pristatytas  ne kasdien 

matomas, o kartais ir visai nepastebimas, greta esantis kultūros paveldo objektas, taip skatinant 

pažinti savo aplinką, įvertinti joje esančius objektus. Internetinėje menų inkubatoriaus –  menų 

studijos svetainėje bus demonstruojami režisieriaus J. Lingio sukurti filmai apie Anykščių krašto 

kultūros paveldo objektus. 

https://app.emaze.com/@AOWROIFZZ/piliakalniai-teli-rajone?kun0%7CMqterrvuwjiuvnTftuftwyziedrbxhrqvmmrvjAsgmvjochjrazzrmTroigM%7C0nuk#1
https://app.emaze.com/@AOWROIFZZ/piliakalniai-teli-rajone?kun0%7CMqterrvuwjiuvnTftuftwyziedrbxhrqvmmrvjAsgmvjochjrazzrmTroigM%7C0nuk#1
https://app.emaze.com/@AOWROIFZZ/piliakalniai-teli-rajone?kun0%7CMqterrvuwjiuvnTftuftwyziedrbxhrqvmmrvjAsgmvjochjrazzrmTroigM%7C0nuk#1
https://app.emaze.com/@AOWROIFZZ/piliakalniai-teli-rajone?kun0%7CMqterrvuwjiuvnTftuftwyziedrbxhrqvmmrvjAsgmvjochjrazzrmTroigM%7C0nuk#1
mailto:giedre.gudaviciene@telsiai.lt
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Koplytėlė – Nepriklausomybės paminklas, Palatavio 

piliakalnis, Palatavio k., Troškūnų sen. ir kt. objektai 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Anykščių menų inkubatorius-menų studija, D. 

Perevičienė tel.8 652 44 555 el. p p.direktorius@menuinkubatorius.lt 

Bendraorganizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracija, D. Stankevičienė, tel. nr. 8 

381 46 539, el. p. daiva.stankeviciene@anyksciai.lt.  

 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Andrioniškio Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčia (Bažnyčios g.2, Andrioniškio miestl., 

Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.). 

Renginys „Kultūros paveldo vertybės Andrioniškyje“, kurio metu bus pristatyta Andrioniškio 

bažnyčios istorija, paveldo vertybės esančios bažnyčioje ir jos aplinkoje, prisimintas bažnyčios 

fundatorius ir inžinierius Pr. Morkūnas.   

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Andrioniškio Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Anykščių rajono savivaldybės administracijos 

Andrioniškio seniūnija, seniūnas Rolandas Lančickas, tel. nr. 8 614 96376, el. p. 

rolandas.lancickas@anyksciai.lt. 

 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Svėdasų bažnyčia (Alaušo g. 2, Svėdasai). 

Europos paveldo diena Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje „Prakalbintas 

sakralumas“. Vyks Svėdasų bažnyčios meno  kūrinių  pažinimo  valanda  su  menotyrininke dr. 

Aušra Vasiliauskiene. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Svėdasų bažnyčia. 

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Viešoji įstaiga „Atvertos langinės“. Vadovė Rūta 

Stanevičienė, el. p. atvertoslangines@gmail.com ir Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapija. 
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Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: tikslinama. 

Vieta: Anykščių r. sav. L. ir St. Didžiulių viešoji biblioteka (Vyskupo skveras 1, Anykščiai). 

Kūrybinės dirbtuvės „Anykščių žydų kultūra“, kurių metu bus analizuojamas XX a. I p. 

centrinės dalies A. Baranausko a. Anykščių m. buvusio prekybinio kvartalo užstatymas ir parengta  

koncepcija  teritorijos  konversijai ir jos plėtros galimybėms. Taikoma žydų kultūros pristatymui. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Anykščių miesto istorinė dalis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Anykščių rajono savivaldybės administracija, D. 

Gasiūnienė, 8 687 87546, el. p. daiva.gasiuniene@anyksciai.lt 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Okuličiūtės dvarelis (Paupio g.10, Anykščiai). 

Edukacinis renginys „Istorijų dvarelis – čia atgimsta istorija“. Renginio metu lankytojai turės 

galimybę apžiūrėti  restauruotą Okuličiūtės dvarelį,  dalyvauti edukacinėje programoje, skirtoje 

1863 m. sukilimui.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rūmai, vad. Okuličiūtės dvareliu. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Anykščių r. sav. L. ir St. Didžiulių viešoji biblioteka, 

Vyskupo skveras 1, Anykščiai, V. Jucienė, tel. nr. 8 677 20 235, el. p. 

istoriju.dvarelis@gmail.com. 

Bendraorganizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracija, D. Gasiūnienė, tel. nr. 8 

687 87 546, el.p. daiva.gasiuniene@anyksciai.lt.  

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: tikslinama. 

Vieta: Anykščių menų inkubatorius -menų studija (J. Biliūno g. 53, Anykščiai). 

Protmūšis  „Pažink krašto paveldą“ Anykščių krašto moksleiviams. Protmūšio metu bus 

pristatytas  ne kasdien matomas, o kartais ir visai nepastebimas, greta esantis kultūros paveldo 

objektas, taip skatinant pažinti savo aplinką, įvertinti joje esančius objektus. Taip pat renginyje  

bus demonstruojami režisieriaus J. Lingio sukurti filmai apie Anykščių krašto kultūros paveldo 

objektus. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Koplytėlė, Žaliosios k. Nepriklausomybės 

paminklas, Palatavio piliakalnis ir kt. objektai. 
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Anykščių menų inkubatorius-menų studija, D. 

Perevičienė, tel. nr. 8 652 44 555, el. p p.direktorius@menuinkubatorius.lt. 

Bendraorganizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracija, D. Gasiūnienė, tel. nr. 8 

687 87 546, el.p. daiva.gasiuniene@anyksciai.lt.  

 

IGNALINOS R. SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Ignalinos krašto muziejus (Ateities g. 43, Ignalina). 

Edukacinė kelionė „Kelionė geležinkelio istorijos bėgiais“. Bus organizuojami edukaciniai 

užsiėmimai įvairaus amžiaus grupėms ir supažindinama geležinkelių paveldo istorija(su plačiuoju 

ir siauruoju geležinkeliu, su urbanistiniais  geležinkelių stočių kompleksų ypatumais: keleivių 

namais, vandens bokštais, geležinkeliečių namais, depais, garvežiais ir pan.). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Renginys skirtas geležinkelių kultūros paveldo 

atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai bei edukacijai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Ignalinos krašto muziejus. Renata Veličkienė, tel. nr.  

8 386 53 147, el. p. muziejus@ignalina.lt.  

 

Rugsėjo 11-13 d. ir 16-19 d. 

Laikas: 10.00 – 18.00 val. 

Vieta: Ginučių vandens malūnas, Ginučiai, Ignalinos r. 

Fotonuotraukų parodoje „30 laisvės langų“ pristatoma tradicinė langų puošyba Rytų 

Aukštaitijoje bei langus supanti aplinka. Aukštaitijos nacionaliniame parke, jo kaimuose yra išlikę 

nemažai puikių senosios langų puošybos pavyzdžių bei gražių senosios tradicijos atnaujinimų. Į 

parodą bus įtraukti langai iš kultūros paveldo objektų: Vaišnoriškės, Salų II, Kretuonų, Šuminų 

etnografinių kaimų, Antaprūdės dvaro sodybos, Čiulų dvaro, kitų etnokultūrinę vertę turinčių 

sodybviečių. Pavadinimas „30 laisvės langų“ parinktas, jog nepaisant tam tikrų vyravusių kanonų, 

puošybos įvairovė rodo, jog langų puošyboje būta ir labai daug kūrybinės laisvės.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Ginučių malūnas (kaip renginio vieta) Smulkiosios 

architektūros pavyzdžiai iš Strazdų, Vaišnoriškės, Šuminų, Kretuonų etnografinių kaimų, kitų 

kultūros paveldo objektų. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio 

parko direkcija, vyr. specialistė Giedrė Šukytė, tel. nr. 8 386 47 478, el. p. 

giedre.sukyte@aparkai.lt. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Ginučių vandens malūnas, Ginučiai, Ignalinos r. 
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Baigiamajame 2020 m. Europos paveldo dienų renginyje restauravimo specialistas Kęstutis 

Cikanas pristatys pranešimą apie langų priežiūrą bei puošybą. Taip pat, kuo langas ypatingas 

mūsų papročiuose, folklore, apskritai, liaudies Taigi, renginio metu bus galima patiems išbandyti 

jau nykstančią senąją langų puošybą – popierinių užuolaidėlių karpymą, taip prisidedant prie šios 

tradicijos atgaivinimo ir gaunant galimybę pasipuošti namų langą sau ir atkurtai Lietuvai. 

Edukaciją ves žinoma rytų Aukštaitijos tautodailininkė Odeta Bražėnaitė. Galiausiai visus svečius 

gardžiomis, pečiuje keptomis bandelėmis ir pyragais vaišins kulinarinio paveldo ženklą turinti 

Reškutėnų amatų centro specialistė Janina Petkūnienė, atverdami langą į tradicinės kulinarijos 

pasaulį. Aukštaitijos nacionalinis parkas vaišins parko pievose ir miškuose surinktų žolelių arbata. 

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija el .p. info@aparkai.lt.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Ginučių malūnas (kaip renginio vieta) Smulkiosios 

architektūros pavyzdžiai iš Strazdų, Vaišnoriškės, Šuminų, Kretuonų etnografinių kaimų, kitų 

kultūros paveldo objektų. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio 

parko direkcija, vyr. specialistė Giedrė Šukytė, tel. nr. 8 386 47 478, el. p. 

giedre.sukyte@aparkai.lt. 

 

MOLĖTŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 8.00-21.00 val. 

Edukacinė ekskursija mokiniams „Architektūros stilių kaita Panemunės pilyse“. Molėtų 

gimnazija kartu su Molėtų rajono Alantos gimnazija paminės Europos paveldo dieną aplankydami 

Raudondvario dvarą, piliakalnius ir pilis, esančias Nemuno pakrantėje. Mokiniai galės susipažinti 

su praėjusių amžių pilių ir rūmų  statybos technologijomis, sudėtingais restauravimo darbais ir 

kultūros paveldo pastatų išsaugojimo problemomis, dalyvaus edukacinėse programose. Iš Molėtų 

važiuosime iki renesansinio Raudondvario dvaro, kuris mena garsias didikų gimines valdžiusias 

šį architektūrinį kompleksą. Seredžiaus arba Palemono piliakalnio legendos pasakos apie lietuvių 

kilmę iš romėnų ir pastatytą pilį, kurios pėdsakų, deja, nebeišliko. Tačiau ant piliakalnio užlipę, 

galėsime pasigrožėti nuostabiu vaizdu į Nemuną. Tą vaizdą, tikriausiai įvertino ir mūsų protėviai.  

Aplankysime Veliuonos piliakalnius, kur, manoma palaidotas kunigaikštis Gediminas. 

Pasigrožėsime vaizdais iš gotikinės – renesansinės Veliuonos bažnyčios bokšto. Aplankysime 

renesansinę, turinčią gotikos bruožų, Raudonės pilį. Lobių ieškosime edukacinio užsiėmimo 

metu renesansinėje Panemunės pilyje.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Raudondvario dvaras, Vilkija, Seredžius, Veliuona, 

Raudonė, Panemunės pilis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Molėtų gimnazija. Virginija Petrauskienė, el. p. 

virginija.petrauskiene@gmail.com 

 

UTENOS R. SAV. 
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Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Žydų g./Kauno g. 33, Utena 

Gatvės pavadinimo „Žydų gatvė“ jidiš kalba lentelės atidengimo ceremonija su žydiška 

smuiko muzika. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senoji miesto dalis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Utenos meno mokykla. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 - 19.00 val. 

Vieta: Utenos meno mokyklos Dailės skyriaus salė (J. Basanavičiaus g. 36, Utena). 

Žydų kultūros populiarinimo renginys Utenos meno mokyklos Dailės skyriuje: 

17:00 – 18:00 val. Paskaita ,,Štetlas - kas tai? Kodėl jame gyveno ir žydai, ir krikščionys?“  

17:00 – 18:00 val. Edukaciniai užsiėmimai vaikams apie žydų papročius, šventes ir žaidimus. 

18:00 – 19:00 val. Žydiško muzikos ansamblio „Klezmer Klangen“ koncertas.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senoji miesto dalis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Utenos meno mokykla. 

 

Rugsėjo 11-20 dienomis  

Vieta: Utenos meno mokyklos Dailės skyrius (J. Basanavičiaus  g. 36). 

Utenos meno mokyklos Dailės skyriuje veiks Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus 

paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Utenos meno mokykla. 
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Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Utenio a. 3. 

Pažintinė ekskursija „Utenos žydų istorijos ženklai“. Ekskursiją ves kraštotyrininkė Roma 

Jančauskienė. Numatoma ekskursijos trukmė 1,5 val. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senoji miesto dalis, buvusių sinagogų pastatai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Religinių mokslų specialistė Roma Jančauskienė. 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Utenio a. 3. 

Pažintinė ekskursija „Utenos sinagogos ir žydų tradicijos“. Ekskursiją ves kraštotyrininkė 

Roma Jančauskienė. Numatoma ekskursijos trukmė 1,5 val. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senoji miesto dalis, buvusių sinagogų pastatai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Religinių mokslų specialistė Roma Jančauskienė. 

 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Utenio a. 3. 

Pažintinė ekskursija „Utenos žydų švietimas ir kultūra“. Ekskursiją ves kraštotyrininkė Roma 

Jančauskienė. Numatoma ekskursijos trukmė 1,5 val. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senoji miesto dalis, buvusių sinagogų pastatai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Religinių mokslų specialistė Roma Jančauskienė. 
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Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Utenio a. 3. 

Pažintinė ekskursija „Žydų verslas ir amatai Utenos mieste“. Ekskursiją ves kraštotyrininkė 

Roma Jančauskienė. Numatoma ekskursijos trukmė 1,5 val. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senoji miesto dalis, buvusių sinagogų pastatai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Religinių mokslų specialistė Roma Jančauskienė. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Utenio a. 3. 

Pažintinė ekskursija „Žydų genocidas ir žydų gelbėtojai Utenoje“. Ekskursiją ves 

kraštotyrininkė Roma Jančauskienė. Numatoma ekskursijos trukmė 1,5 val. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senoji miesto dalis, buvusių sinagogų pastatai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa 

Jasinevičienė , tel. nr. 8 686 61 520. 

Bendraorganizatorius: Religinių mokslų specialistė Roma Jančauskienė. 

 

ZARASŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 – 15.00 val. 

Vieta: Zarasų rajono vietovės: Kamariškiai,  Antazavė, Mukuliai.  

Ekskursija, kurios metu bus susipažįstama su Zarasų rajono dvarais. Ekskursijos metu 

lankomas Mukulių dvaras, įkurtas XVIII a. pradžioje prie Avilio ežero kranto. Iki mūsų dienų tiek 

dvaro rūmai, tiek ūkiniai pastatai išliko gana geros būklės., o iki pat didelio ir gražaus Avilio ežero 

per dvaro teritoriją veda senųjų medžių alėja. Ekskursijos dalyviai taip man apsilankys Kamariškių 

dvaras, įkurtame dar  XVI a. bei Antazavės dvare, kuriame šiuo metu įsikūręs tradicinių Zarasų 

krašto amatų centras. 

Svarbu ! Ekskursijoje dalyvaus Zarasų profesinės mokyklos moksleiviai. 
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kamariškių dvaro rūmų liekanos ir ūkiniai pastatai, 

Antazavės dvaro rūmai, dvaro parkas, Mukulių dvaro gyvenamasis namas, dvaro parkas, dvaro 

ūkiniai pastatai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Zarasų krašto muziejus. Atsakingas asmuo: 

muziejininkas Kęstas Vasilevskis, tel. nr. 8 675 67 213. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) ir 13 d. (sekmadienis) 

Laikas: 10.00 – 15.00 val. 

Vieta: dalyviai renkasi prie Zarasų rajono savivaldybės administracijos adresu Sėlių a. 22, Zarasai.  

Ekskursija, kurios metu bus susipažįstama su Zarasų rajono dvarais. Ekskursijos metu 

lankomas Mukulių dvaras, įkurtas XVIII a. pradžioje prie Avilio ežero kranto. Iki mūsų dienų tiek 

dvaro rūmai, tiek ūkiniai pastatai išliko gana geros būklės., o iki pat didelio ir gražaus Avilio ežero 

per dvaro teritoriją veda senųjų medžių alėja. Ekskursijos dalyviai taip man apsilankys Kamariškių 

dvaras, įkurtame dar  XVI a. bei Antazavės dvare, kuriame šiuo metu įsikūręs tradicinių Zarasų 

krašto amatų centras. 

Svarbu ! Norint dalyvauti ekskursijoje, būtina registruotis iš anksto. Tai galima padaryti parašius 

laišką el. p. kestas.vasilevskis@zarasumuziejus.lt arba paskambinus telefonu 8 675 67 213. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kamariškių dvaro rūmų liekanos ir ūkiniai pastatai, 

Antazavės dvaro rūmai, dvaro parkas, Mukulių dvaro gyvenamasis namas, dvaro parkas, dvaro 

ūkiniai pastatai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Zarasų krašto muziejus. Atsakingas asmuo: 

muziejininkas Kęstas Vasilevskis, tel. +370 675 67213 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) 

Laikas: 12.00 – 15.00 val. 

Vieta: Dalyviai renkasi prie Zarasų krašto muziejaus (D. Bukonto 20, Zarasai).   

2020 m. Europos paveldo dienoms skirta ekskursija. Vykstame į Vajasiškį kur ekskursijos 

dalyviai susipažins su Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istorija, apžiūrės jos vidų, 

varpinę. Po to vyksime į 1913 m. įkurtą medinę liaudies architektūros formų  ir klasicizmo bruožų 

turinčią Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčią. Čia apžiūrėsime tris altorius, varpinę. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija organizatoriaus kontaktiniais duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Baltriškių 

Šv. Kazimiero bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Zarasų krašto muziejus. Kontaktinis asmuo Daiva 

Juškienė, el. p.  pavaduotoja@zarasumuziejus.lt 

mailto:kestas.vasilevskis@zarasumuziejus.lt
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Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 11.00 – 15.00 val. 

Vieta: Dalyviai renkasi prie Zarasų krašto muziejaus (D. Bukonto 20, Zarasai).   

2020 m. Europos paveldo dienoms skirta ekskursija. Vykstame  į Smalvas kur ekskursijos 

dalyviai susipažins su 1857 m.  statytos Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės  bažnyčios 

istorija, pamatys Kazimiero Gorackio  tapytą Dievo Motinos Rožančinės paveikslą. Iš Smalvų 

vyksime į Tilžę, kur aplankysime 1928 m. statytą  Tilžės Švč. Mergelės Marijos Karalienės 

bažnyčią. Čia pamaldos laikomos tik lenkų kalba.  Paskutinė ekskursijos stotelė – 1928 m. 

pastatyta Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, kurioje pamaldos laikomos lietuvių ir lenkų 

kalbomis. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija organizatoriaus kontaktiniais duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės 

bažnyčia,  Tilžės Švč. Mergelės Marijos Karalienės bažnyčia, Turmanto Švč. Jėzaus Širdies 

bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Zarasų krašto muziejus  Daiva Juškienė 

pavaduotoja@zarasumuziejus.lt 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 10.00 – 15.00 val. 

Vieta: Dalyviai renkasi prie Zarasų krašto muziejaus (D. Bukonto 20, Zarasai).   

Ekskursija. Vykstame į   1650 m. pastatytą Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčią. Ją 

gabių meistrų rankos surentė naudojant tik kirvį, o durų lentų sutvirtinimui - kaltinius vinis. 

Bažnyčios interjeras įrengtas 1713 m. Jame gausu vertingų baroko stiliaus puošmenų: bareljefų, 

horeljefų, skulptūrų, spirališkų kolonų, originalios medinės ornamentikos. Varpinė čia stovi nuo 

XVII a. vidurio. Nuo 1808 m. bažnyčia priklauso katalikams. Susipažinę su Stelmužės bažnyčios 

istorija keliausime į  1786 – 1787 m. Pranciškaus Molio lėšomis statytą, o 1891 m. brolių Jono ir 

Pranciškaus Prūsokų lėšomis išdekoruota ir atnaujintą   Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. 

Iš čia pasuksime į Avilius, kur apžiūrėsime  Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią ir išgirsime 

jos net 1712 m. siekiančią pastatymo istoriją. Paskutinė šios ekskursijos vieta – Antazavės Dievo 

Apvaizdos bažnyčia,  pastatyta 1794 m. dvaro savininkės Kunigundos Valavičiūtės-Pliaterienės 

rūpesčiu. Čia pamatysime tris altorius, varpinę. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija organizatoriaus kontaktiniais duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčia, 

Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, Antazavės 

Dievo Apvaizdos bažnyčia. 
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Zarasų krašto muziejus  Daiva Juškienė 

pavaduotoja@zarasumuziejus.lt 

 

VILNIAUS REGIONAS 

 

ŠALČININKŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Vilniaus g. 49, Šalčininkai. 

Edukacinė ekskursija po tvarkomus kultūros paveldo objektus. Planuojama aplankyti 

tvarkomus ar tik sutvarkytus, bet dar neįveiklintus, kultūros paveldo statinius. Renginio tikslas 

supažindinti lankytojus su paveldo objekto prikėlimo procesu, specialistų (projektuotojų, tyrėjų, 

statybininkų ir restauratorių) darbu. Aplankius tris objektus yra planuojami pietūs Jašiūnų dvaro 

rūmų restorane (lankytojai susimoka patys) arba iškyla Vilkiškių dvaro sodybos teritorijoje 

(priklauso nuo oro sąlygų).     

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, 

fragmentų ledainės liekanos, Vilkiškių dvaro sodybos fragmentų rūmai, Jašiūnų dvaro sodybos 

oficina. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, 

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, tel. nr. 8 380 30 163, 

el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt 

 

ŠVENČIONIŲ R. SAV. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Sirvėtos regioninis parkas, Kačėniškės piliakalnis. 

Ekskursija ,,Atrask piliakalnį iš naujo“. Kačėniškės piliakalnis- išskirtinė Šiaurės Nalšios 

aukštumos kalva. Ekskursijos metu nuo įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės keliausime 

piliakalnio link, pakeliui susipažįstant su objekto aplinka. Piliakalnio aikštelėje kalbėsime apie 

atliktus archeologijos tyrimus bei aptarsime pasakojimus, legendas apie šią vietą, piliakalnio 

pavadinimo kilmę. 

Svarbu ! Reikalinga išankstinė registracija organizatoriaus kontaktais. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kačėniškės piliakalnis,Varciakalnis (Alkas) Kaukų 

kalnelis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Sirvėtos regioninio parko direkcija, vyr. 

kraštotvarkininkas Marius Semaška, tel. nr. 8 387 47 524. 
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Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 9.00 val. 

Vieta: Cirkliškio dvaras ir dvaro parkas (Švenčionių r. sav.).  

EPD renginio pavadinimas: „Cirkliškio dvaro ir parko istorija“, kurio metu vyks paskaita – 

ekskursija su viktorina Cirkliškio dvaro rūmuose ir Cirkliškio dvaro parke. Atvykusieji renkasi 

Cirkliškio dvare. Trumpa dvaro istorija (skaidrės – mokytoja Janina Raslanienė). Trumpa dvaro 

parko istorija (skaidrės – mokytoja Lida Gaižutienė ir Švenčionių PRC mokinė Natalija Iliuk). 

Filmukas apie Cirkliškio dvarą anglų kalba (mokytoja Dovilė Maslianikienė). Viktorina, susijusi 

su dvaro parko istorija (mokytoja Lida Gaižutienė). Ekskursija į Cirkliškio dvaro parką 

pažintiniu taku iki senovės lietuvių piliakalnio, vadinamo Perkūno kalnu (Valstybinių miškų 

urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius). 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Cirkliškio dvaro rūmai, Cirkliškio dvaro parkas, jo 

pažintinis takas, Lietuvių senovės piliakalnis – Perkūno kalnas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Švenčionių profesinio rengimo centras. Atsakingas 

asmuo neformaliojo švietimo organizatorė Danutė Kavaliukaitė  – tel. Nr. 861829043, el. pašto 

adresas: danakava@inbox.lt 

Bendraorganizatoriai: Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinys, 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė Giedrė Viščionytė, tel. nr. 8 387 66 367, el. p. 

giedre.viscionyte@svencionys.lt 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 9.00 – 13.00 val. 

Vieta: Abejučių stovyklavietė Asvejos regioniniame parke. 

Abejučių stovyklavietėje vyks edukacija ,,Pažintis su mano krašto piliakalniais“. Šia tema bus 

organizuota viktorina apie Švenčionių krašto piliakalnius bei lankomi archeologinio paveldo 

objektai. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Abejučių piliakalnis, Abejučių pilkapynas Asvejos 

regioniniame parke. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Švenčionių  rajono Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos 

istorijos mokytoja Danguolė Grincevičienė, tel. nr.  8 387 53 150, el. p. 

d.grinceviciene@rytogimnazija.eu 

Bendraorganizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, 

jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Viščionytė, tel. nr. 8 387 66 367, el. p. 

giedre.viscionyte@svencionys.lt 
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Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Adutiškio bažnyčia (Postavų g 5, Adutiškis). 

Ekskursija ,,Pažintis su Adutiškio miestelio kultūriniu paveldu“, kurios metu bus 

susipažinsime su bažnyčioje esančiomis dailės vertybėmis, bažnyčios istorija, joje tarnavusiais 

kunigu B. Krikštaponiu ir vargonininku L.Bieliniu. Bus lankomos Adutiškio miestelio kapinės, 

analizuojami antkapiniai paminklai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Nalšios muziejus, Nadežda Spiridonovienė, tel. nr. 8 

618 77 415. 

Bendraorganizatoriai: Adutiškio pagrindinė mokykla, Adutiškio parapijos klebonas Kunigas 

Deimantas Braziulis. 

 

TRAKŲ R. SAV 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Lentvario dvaro parkas. 

Doc. dr. Vytauto Petrušonio pranešimas „Žemės rojaus“ idėja Lentvario dvaro sodybos 

parke ir senų, Lentvario Tiškevičių šeimos bei Lentvario dvaro sodybos parko nuotraukų paroda.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: E. F. Andrė  parkas Lentvaryje. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Lentvario kultūros rūmai Alicija Ramaneckienė, 

tel. nr. 8 655 36 775, el. p. lentvariokultura@gmail.com 

 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

Laikas: 15.30 val. 

Vieta: Lentvario geležinkelio stotis (Geležinkelio g. 13, Lentvaris). 

Lietuvos geležinkelio muziejaus vadovės Vitalijos Lapėnienės pranešimas „Lentvario 

geležinkelio linijos bei stoties atsiradimo istorija“. Renginys vyks lauko erdvėje prie Lentvario 

geležinkelio stoties. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Lentvario geležinkelio mazgas stotis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Lentvario kultūros rūmai Alicija Ramaneckienė, 

tel. nr. 8 655 36 775, el. p. lentvariokultura@gmail.com 
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Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Lentvario kultūros rūmai (Klevų al. 20, Lentvaris). 

Dr. Jolantos Širkaitės pristatymas apie Lentvario dvare buvusią senosios dailės kolekciją, 

kurią sukaupė Vladislovas Tiškevičius. 

Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Lentvario dvaras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Lentvario kultūros rūmai Alicija Ramaneckienė, 

tel. nr. 8 655 36 775, el. p. lentvariokultura@gmail.com 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia (Mokyklos g. 17, 

Lentvaris). 

Prof. dr. Giedrės Jankevičiūtės pranešimas  „Lentvario bažnyčia ir jos dekoras: 1905-1943“ ir 

Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel choro koncertas.  

Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei 

bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Lentvario kultūros rūmai Alicija Ramaneckienė, 

tel. nr. 8 655 36 775, el. p. lentvariokultura@gmail.com 

 

Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) 

Laikas: 13.00 val. 

Vieta: Lentvario parko ir apylinkių teritorijoje.  

„Encounter“ orientacinis žaidimas. Orientacinio žaidimo komandos gaus smagias užuominas, 

atlikdami vis naujas ir intriguojančias užduotis, susijusias su Lentvario mieste vertingais kultūros 

ir gamtos paveldo objektais. Žaidimas vyks Lentvario E. F. Andrė istoriniame parke. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija organizatoriaus kontaktiniais duomenimis. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: E. F. Andrė  parkas Lentvaryje, Lentvario Viešpaties 

Apreiškimo Švč. Mergelei bažnyčia, Lentvario geležinkelio stotis. 
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Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Lentvario kultūros rūmai Alicija Ramaneckienė, 

tel. nr. 8 655 36 775, el. p. lentvariokultura@gmail.com 

 

UKMERGĖS R. SAV. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Prie Ukmergės piliakalnio. 

2020 m. Europos paveldo dienų atidarymas, projekto ,,Įsuk paveldo ratą“ pristatymas. 

Renginio metu vyks įvairios edukacijos, užsiėmimai, Ukmergės kultūros centro folkloro kolektyvų 

,,Dagilėlis“ ir ,,Pyniava“ sutartinių giedotojų grupių koncertai.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Ukmergės piliakalnis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Ukmergės kultūros centras, režisierė Laima 

Jančiauskaitė,  tel. nr. 8 646 90121, el. p. rezisiere@kc.ukmerge.lt. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Prie Ukmergės kultūros centro (Kauno g. 8, Ukmergė). 

Sutartinių giedotojų grupės ,,Trys keturiose“ koncertas ir paskaita ,,Sutartinių raudos“, 

lektorė prof. D. Vyčinienė. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: ,,Skambantis ąžuolas“. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Ukmergės kultūros centras, režisierė Laima 

Jančiauskaitė,  tel. nr. 8 646 90121, el. p. rezisiere@kc.ukmerge.lt. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 18.00 val. 

Vieta: Ukmergės senamiestis. 

Pažintinis naktinis pasivaikščiojimas po Ukmergės senamiestį. Ekskursiją veda prof. V. 

Vaitkevičius. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija tel. nr. 8 646 90121, el. p. 

rezisiere@kc.ukmerge.lt iki rugsėjo 17 d.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Senasis Ukmergės teismo pastatas, Šv. Apaštalų 

Petro ir Povilo bažnyčios šventorius, Dumbrių namo kiemas, Ukmergės piliakalnio papėdė. 

mailto:rezisiere@kc.ukmerge.lt
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Organizatorius ir daugiau informacijos: Ukmergės kultūros centras, režisierė Laima 

Jančiauskaitė,  tel. nr. 8 646 90121, el. p. rezisiere@kc.ukmerge.lt. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Renkamasi prie Ukmergės kultūros centro (Kauno g. 8) 

,,Įsuk paveldo ratą“ Ukmergės rajone. Ekskursija autobusu maršrutu: Ukmergė – Vepriai- 

Siesikai - Ukmergė. Vietose vyks Europos paveldo dienų vėliavų pakėlimai, pažintiniai 

pasivaikščiojimai, edukacijos, susipažinimas su sutartiniu giedojimu. Kelionėje lydės Ukmergės 

kultūros centro folkloro kolektyvų ,,Pyniava“ ir ,,Dagilėlis“ sutartinių giedotojų grupės.  

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribota, būtina išankstinė registracija tel. nr. 8 646 90121, el. p. 

rezisiere@kc.ukmerge.lt iki rugsėjo 17 d.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Veprių dvaro pastatai, senoji dvarvietė, bažnyčia, 

Siesikų pilis. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Ukmergės kultūros centras, režisierė Laima 

Jančiauskaitė,  tel. nr. 8 646 90121, el. p. rezisiere@kc.ukmerge.lt. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 19.00 val. 

Vieta: Lokinės dvaras, Lokinės k. Siesikų sen. Ukmergės r.  

Prie apleisto dvaro pastato vyks akcija ,,Siluetas laukuose“. Pastato apšvietimas - raginimas 

atkreipti dėmesį į apleistus paveldo objektus.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Lokinės dvaras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Ukmergės kultūros centras, režisierė Laima 

Jančiauskaitė,  tel. nr. 8 646 90121, el. p. rezisiere@kc.ukmerge.lt. 

 

VILNIUS 

 

Rugsėjo 10 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 13.30 – 16.30 val. 

Vieta: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios I aukštas (Savičiaus g. 15, Vilnius). 

Architektūros dirbtuvių „Bendrystės ir socialinių inovacijų hub‘as „Ramintojos“ pastate“ 

rezultatų pristatymas. 

mailto:rezisiere@kc.ukmerge.lt
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektas: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras. 

Direktorė Lina Blažytė  tel. nr. 8 609 9791, el. p. lina.blazyte@vrm.lt. 

Bendraorganizatorius: Religinė bendruomenė Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia.  

Partneriai: Ateities visuomenės institutas, MASH studio. 

 

Rugsėjo 10 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 16.30 – 18.00 val. 

Vieta: Lietuvos Mokslų Akademija (Gedimino pr. 3, Vilnius). 

2020 m. Europos paveldo dienų atidarymo renginys. Renginio metu vyks liaudies muziką 

moderniai atliekančios grupės Okata koncertas. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribotas. Dalyvių registracija vyks iki rugsėjo 8 d. el. p. EPD@btgroup.lt 

ir tel.nr. +370 606 04003. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos. 

 

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Vitražo manufaktūra (Stiklių g. 6). 

XVI a. rūsių pristatymas ir edukacinis užsiėmimas amatų dirbtuvėje.  

Renginys skirtas  šeimoms - vaikams nuo 5 iki 15 metų su tėvais ir/ar seneliais (prioritetas).  

Unikalių  XVI a. rūsių restauravimo pristatymas ir pritaikymas vitražo galerijai-dirbtuvei. Gatvės 

pavadinimas yra esminis šio amato atsiradimo Lietuvoje liudininkas. Sužinosite apie „Stiklo 

kelią“, apie vitražą, garsinantį Lietuvą Europoje ir visame pasaulyje. Vyks vitražo kūrybos, 

unikalių vitražo meno technologijų ir gamybinių procesų pristatymas. Vaikai turės galimybę 

dalyvauti  edukaciniame užsiėmime.  

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribotas (apie 20 žm.), todėl būtina išankstinė registracija el. p. 

info@stainedglass.lt  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Stiklių g. 6 rūsiai, vitražo amatas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VSAA, Irena Sakalauskienė, tel. nr. 8 521 22 535, el. 

p. i.sakalauskiene@vsaa.lt 

Bendraorganizatorius: VšĮ „Vitražo manufaktūra“  

 

mailto:lina.blazyte@vrm.lt
mailto:EPD@btgroup.lt
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Rugsėjo 11 d. (penktadienis) 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Gintaro muziejai galerijos (Šv. Mykolo g. 8 ir Šv. Mykolo 12). 

Rūsių ir radinių pristatymas, edukacinis užsiėmimas amatų dirbtuvėje.   

Renginys skirtas  šeimoms - vaikams nuo 5 iki 15 metų su tėvais ir/ar seneliais (prioritetas). 

Dviejuose gintaro muziejuose – galerijose vyks paskaita – ekskursija tema „Kultūros 

paveldas ir edukacija“. Renginio metu bus pristatoma Vilniaus senamiestyje esančių gintaro 

galerijų pastatų istorija, radiniai, turėsite galimybę pamatyti geriausiai visoje Rytų Europoje 

išsilaikiusią XV-XVI a. keramikos degimo krosnį, didžiausią pasaulyje archeologinį gintaro 

rinkinį, sužinoti apie senovines alkavietes, išgirsti meniškai pateiktą Baltijos gintaro pristatymą. 

Išvysite vieną iš seniausių amatų - gintaro apdirbimą. Vaikai turės galimybę dalyvauti 

edukaciniame užsiėmime.  

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija el. p. bgmc@ambergallery.lt 

, tel. nr. 8 607 89 131. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šv. Mykolo g. 8 ir 12 rūsiai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VSAA, Irena Sakalauskienė, tel. nr. 8 521 22 535, el. 

p. i.sakalauskiene@vsaa.lt 

Bendraorganizatorius: Baltijos gintaro meno centras. 

 

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 

Laikas: 11.30 val. 

Susitikimo vieta: Pranciškonų vienuolyno kiemas (Trakų g. 9) 

Bendraorganizatorius: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka. 

Ekskursija „Sena-nauja-sena. Trakų gatvė“. Ekskursijos metu su vaikais tyrinėsime, kaip seni 

ir griūvantys pastatai yra išsaugomi, restauruojant juos ir taip prikeliant naujam gyvenimui. 

Susitikimo metu vaikų lauks ne tik įdomios istorijos, bet ir įtraukiančios užduotys. Vietų skaičius 

ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Ekskursija skiriama 7-12 metų vaikams. Vaikai 

renginyje dalyvauja su vienu lydinčiuoju suaugusiuoju. Ekskursijos trukmė: 1,5 val. 

Svarbu ! Būtina išankstinė dalyvių registracija el. p. daina.semiene@gmail.com. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pranciškonų bažnyčia ir vienuolynas, 

A.Mickevičiaus biblioteka – buvę Tiškevičių rūmai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VSAA, Daina Šėmienė, tel. 8 686 90 863, el. p. 

d.semiene@vsaa.lt 
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Bendraorganizatorius: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka. 

 

Rugsėjo 12 d. ir 19 d.  (šeštadieniai) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Bernardinų kapinės. 

2020 m. Europos paveldo dienų metu organizuojamos edukacinės ekskursijos po Bernardinų 

kapines. Ekskursijos metu bus pristatyti švietėjai ir akademikai bei jų atminimą įamžinantys 

paminklai. Ekskursijos trukmė ~ 2 val. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribojamas, būtina išankstinė registracija. Registracijos pradžia 

rugsėjo 9 d. el. p. epd.info@kpd.lt. Susitikimo vieta bus nurodoma tik užsiregistravusiems 

dalyviams. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Bernardinų kapinės. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos. 

 

Rugsėjo 12 d. ir 19 d. (šeštadieniai) 

Laikas: 11.00 val. 

Vieta: Vainių rūmai (Dominikonų g. 11). 

Ekskursija suaugusiems po restauruojamus Vainių rūmus. Objektų tyrimo ir restauravimo 

pristatymas. Rūmų pavadinimas kultūros vertybių registre yra „Pastatų kompleksas, vad. Pociejų 

rūmais“, tačiau teisingiau juos vadinti Vainių arba Vainių Jasienieckių rūmais, nes šie juos pastatė 

ir valdė ilgiau, nei rūmus paveldėję Pociejai. Rūmais pastatai vadinami nuo XVII a. A. Pociejus 

rūmus paveldėjo XVIII a., o 1816 – 1940 m. rūmus valdė Umiastovskių giminė. Restauratorius 

Robertas Zilinskas pristatys turtingą pastato istoriją ir architektūrinių tyrimų metu atskleistus 

atradimus. 

Svarbu ! 

Registracija 09 12 d. 11.00 val. renginiui: 

https://docs.google.com/forms/d/1tfk1X2kAj6ac0Iwylq-WAJvDYbs9FhsEhyUHL205dek/edit 

Registracija 09 19 d. 11.00 val. renginiui:  

https://docs.google.com/forms/d/17bbQUE3knyqRIjD9ICXsSIb6M9sZeyLN_M1_OiguCLM/ed

it 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vainų rūmai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VSAA, Jūratė Raugalienė, tel. nr. 8 601 05 488, el.p. 

j.raugaliene@vsaa.lt. 

Bendraorganizatorius: Restauratorius Robertas Zilinskas, UAB „Atodangos“  

mailto:epd.info@kpd.lt
https://docs.google.com/forms/d/1tfk1X2kAj6ac0Iwylq-WAJvDYbs9FhsEhyUHL205dek/edit
https://docs.google.com/forms/d/17bbQUE3knyqRIjD9ICXsSIb6M9sZeyLN_M1_OiguCLM/edit
https://docs.google.com/forms/d/17bbQUE3knyqRIjD9ICXsSIb6M9sZeyLN_M1_OiguCLM/edit
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Rugsėjo 12 d. ir 19 d. (šeštadieniai) 

Laikas: 15.00 val. 

Vieta: Buvusi areštinė (T. Kosciuškos g. 1). 

Išskirtinė ekskursija: Vilniaus karinė tvirtovė: paslaptys ir atradimai.  Pasivaikščiojimo po 

pilių teritoriją metu supažindinsime ne tik su pilių teritorijos kaita nuo XIV a. iki XIX a., kuomet 

pilių teritorijoje buvo įrengta carinė  tvirtovė, bet ir su žinosite kokią reikšmę anuomet turėjo 

šiandien mums įprasti objektai – Gedimino kalnas, Žemutinės pilies įtvirtinimai, ir ten buvęs 

politinių kalinių kalėjimas – areštinė nr. 14, kurioje buvo kalinami ir 1863–1864 m. sukilimo 

dalyviai. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija el. p. arestine@lnm.lt.  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: buvusios areštinės pastatas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Lietuvos nacionalinis muziejus. 

 

Rugsėjo 15 d. (antradienis) ir  17-18 d., (ketvirtadienis-penktadienis) 

Laikas: 11.00 val. ir 13.00 val. 

Vieta: Bažnytinio paveldo muziejus (Šv. Mykolo g. 9). 

Edukacinis užsiėmimas moksleivių grupėms „Tyrinėju, atrandu Vilniaus vienuolynų 

paslaptis“. Vaikai susipažins su svarbiausių Vilniaus vienuolijų (augustinų, benediktinių, 

bernardinių, bonifratrų, dominikonų, jėzuitų, karmelitų, misionierių, pranciškonų, vizičių) istorija 

ir su jomis sietinų vienuolynų ir bažnyčių kompleksais. Praktinėje dalyje įsisavins grafikos  sausos 

adatos techniką ir litografijos spaudos procesą. Kiekvienas vaikas gaus peršviečiamą plastiką ir 

vienos iš vienuolijų bažnyčių nuotrauką. Uždėjęs plastiką ant nuotraukos sukurs, išraižys savo 

litografiją, kurią ir atsispaus. Bus galima sukurti ir atsispausti visų Vilniaus vienuolynų ir jų 

bažnyčių vaizdus, kiekviena moksleivių grupė susidarys visų Vilniaus vienuolynų litografijų 

rinkinį.  

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribojamas, būtina išankstinė registracija. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Šv. Mykolo bažnyčia ir bernardinių vienuolynas, 

kiti Vilniaus senamiestyje esantys vienuolynai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Bažnytinio paveldo muziejaus, edukacinių programų 

vadovė Violeta Indriūnienė, tel. nr. 8 526 97 803, el. p. edukacija@bp muziejus.lt. 

 

Rugsėjo 16 d. (trečiadienis) 

mailto:arestine@lnm.lt
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Laikas: tikslinama. 

Vieta: Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (Antakalnio g. 1, Vilnius). 

Edukacinė ekskursija „Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia: karo ir taikos motyvai 

sieninėje lipdyboje“. Ekskursijos ves prof. dr. Libertas Klimka. Ekskursijos trukmė ~ 1 val. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribojamas, būtina išankstinė registracija. Registracijos pradžia 

rugsėjo 9 d. el. p. epd.info@kpd.lt. Susitikimo vieta bus nurodoma tik užsiregistravusiems 

dalyviams. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos. 

 

Rugsėjo 16 d. (šeštadienis) 

Laikas: 17.30 val. 

Vieta: Buvusi areštinė (T. Kosciuškos g. 1). 

Speciali ekskursija: Už Areštinės durų. Areštinė T. Kosciuškos gatvėje – IXI amžiaus pastatas, 

statytas kaip uždaro kariuomenės komplekso dalis, ir visą savo gyvenimą jis išlaikė savo funkciją. 

Kadaise buvęs dvaras, vėliau čia buvo kalinami sukilimo veikla kaltinami lietuviai. Du šimtus 

metų buvęs uždaras pastatas pakvies Jus tyrinėti „kalbančias sienas“, lankytojams neatvertas 

erdves, ir unikalius vidinius kiemelius. Po ekskursijos turėsite galimybę aplankyti laikiną Lietuvos 

nacionalinio muziejaus parodą „Pažadinti: Gedimino kalne rastų sukilėlių istorija“. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija el. p. arestine@lnm.lt. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: buvusios areštinės pastatas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Lietuvos nacionalinis muziejus. 

 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) 

Laikas: 9.00 – 12:00 val. 

Vieta: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios I aukštas (Savičiaus g. 15, Vilnius). 

Renginys – diskusija „Sumanios ir atviros visuomenės kūrimas, įveiklinant buvusį 

Augustinų vienuolyno kompleksą“. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Buvęs Augustinų vienuolyno kompleksas ir Švč. 

Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Asociacija Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, 

atsakingas asmuo Dovilė Kriukelytė, tel. nr. 8 612 96 913, el. p. dovile.adele@outlook.com 

mailto:epd.info@kpd.lt
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Bendraorganizatoriai: VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras, Religinė bendruomenė Švč. 

Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia.  

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Vilniaus puodžių cechas (Užupio g. 9). 

Pristatymas ir edukacinis užsiėmimas amatų dirbtuvėje.  

Renginys skirtas  šeimoms - vaikams nuo 5 iki 15 metų su tėvais ir/ar seneliais (prioritetas). 

Vilniaus puodžių cecho pristatymas - puodininkystės ir keramikos tradicijos, pirmoji lipdytinė ir 

viduramžių buitinė keramika, koklininkystė - Vilniaus pasididžiavimas (viena turtingiausių 

Europoje gotikinių ir renesansinių koklių kolekcija). Vyks amato demonstravimas. Dalyvaujantys 

renginyje  turės galimybę paminkyti molį ir susikurti vienetinį gaminį.   

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribojamas, būtina išankstinė registracija el. p. info@pottery.lt,tel. nr. 8 

659 99 040. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Užupio g. 9 patalpos, koklininkystės amatas. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VSAA, Irena Sakalauskienė, tel. nr. 8 521 22 535, el. 

p. i.sakalauskiene@vsaa.lt 

Bendraorganizatorius: Vilniaus puodžių cechas. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 17.00 val. 

Vieta: Senųjų amatų dirbtuvės (Savičiaus g. 10). 

Edukacinis užsiėmimas amatų dirbtuvėse.  

Renginys skirtas šeimoms - vaikams nuo 5 iki 15 metų su tėvais ir/ar seneliais (prioritetas). 

Pristatomas patalpų pritaikymas Senųjų amatų dirbtuvei įrengti bei Vilniaus miesto amatų 

meistrystės istorija nuo pat pirmųjų Gedimino laiškų, kuriais didysis kunigaikštis kvietė meistrus 

iš Europos. Bus plačiau supažindinama su audimo amatais, bus proga pabandyti austi XIX a. 

staklėmis ar juostų audimo įrankiais. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribojamas, būtina išankstinė registracija el. p. vdaainfo@gmail.com, 

tel. nr. 8 684 13902 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Savičiaus g. 10 patalpos, pritaikytos gaivinti 

senuosius amatus.  

mailto:info@pottery.lt
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Organizatorius ir daugiau informacijos: VSAA, Irena Sakalauskienė, tel. nr. 8 521 22 535, el. 

p. i.sakalauskiene@vsaa.lt 

Bendraorganizatorius: Senųjų amatų dirbtuvės. 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 12.00 val. 

Vieta: Bažnytinio paveldo muziejus (Šv. Mykolo g. 9). 

Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Vilniaus vienuolynų žemėlapis“. Veiks Bažnytinio paveldo 

muziejaus parengta paroda „Dangaus miestas“.  

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribojamas, būtina išankstinė registracija. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vilniaus senamiestyje esantys vienuolynai ir 

bažnyčios. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Bažnytinio paveldo muziejaus, edukacinių programų 

vadovė Violeta Indriūnienė, tel. nr. 8 526 97 803, el. p. edukacija@bp muziejus.lt.  

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 

Laikas: 16.00 val. 

Vieta: Bažnytinio paveldo muziejus (Šv. Mykolo g. 9). 

Vilniaus senamiestyje vyks orientacinis-edukacinis žaidimas „Dingusi architektūra“. 

Žaidimo dalyviai, pasiskirstę komandomis spręs užduotis, atras ir identifikuos „dingusius“ 

pastatus ir gyvai pažins vienuolijų istoriją. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribojamas, būtina išankstinė registracija. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vilniaus senamiestyje esantys vienuolynai ir 

bažnyčios. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Bažnytinio paveldo muziejaus, edukacinių programų 

vadovė Violeta Indriūnienė, tel. nr. 8 526 97 803, el. p. edukacija@bp muziejus.lt. 

 

 
Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Vieta: Signatarų namai (Pilies g. 26). 
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Speciali ekskursija: Signatarų namai, anksčiau žinomi kaip Štralio namas - istorinis 

pastatas. Vieta, kur gimė Lietuvos nepriklausomybė. 

Svarbu ! Būtina išankstinė registracija tel. nr. 8 523 14 437 arba el. p. signataru.namai@lnm.lt  

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Signatarų namai. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Lietuvos nacionalinis muziejus. 

 

 

Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) 

Laikas: 14.00 val. 

Renginio vieta: Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros gotikinė salė, 1 aukštas (Stiklių g. 4) 

UNESCO Pasaulio paveldo metams skirto leidinio vaikams pristatymas ir speciali viktorina 

„Pasaulio paveldas ir aš“. Šiemet Lietuvoje minint UNESCO Pasaulio paveldo metus bei 

švenčiant Europos paveldo dienas, šeimas su vaikais kviečiame atvykti į naujo leidinio vaikams 

„Paveldukas Vilniaus senamiestyje“ pristatymą. Vaikų lauks pažintis su garsiu visame pasaulyje 

personažu Patrimonito (Pavelduku) bei žinių apie pasaulio paveldą Lietuvoje viktorina, kurios 

metu pasirodžiusieji geriausiai bus apdovanoti specialiais prizais. Renginio trukmė: 1 val. 

Svarbu ! Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija el. p.: 

daina.semiene@gmail.com 

Organizatorius ir daugiau informacijos: VSAA, Daina Šėmienė, tel. nr. 8 686 90 863, el. p. 

d.semiene@vsaa.lt. 

 

VILNIAUS R. SAV. 

 

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 10.00 val. 

Vieta: Vladislavo Sirokomlės muziejus (V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškės). 

Paskaita – diskusija „Poeto draugai: knygų pardavėjas Ševelis Kinkulkinas“. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vladislavo Sirokomlės muziejus 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Vladislavo Sirokomlės muziejus, tel. nr. 8 524 36 402. 

Bendraorganizatorius: Vilniaus krašto poetai (H. Mažul, V. Piotrovič, J. Šostakovski), Vilniaus 

r. Rukainių gimnazija, Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla. 
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Rugsėjo 18 d. (penktadienis) 

Laikas: 13.00 val. 

Vieta: Tradicinių amatų centras Houvalto dvare (Algirdo g. 4 , Maišiagalos mstl.). 

2020 m. Europos paveldo dienoms skirti renginiai: 

1. Seminaras-paskaita ,,Tautinis paveldas-įkvėpimo ir kūrybiškumo šaltinis šiandien žmogui“. 

2. Paroda ,,Unikalių gintarinių papuošalų paroda“. 

3. Edukacija ir paroda. Karpinių paroda ,,Saulės kelionė dangaus skliautu“. 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Houvalto dvaras. 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Tradicinių Amatų Centras Houvalto Dvare 

Maišiagaloje, Agata Granicka, tel. nr. 8 673 01 432, el. p. maisagalosamatai@gmail.com 

Bendraorganizatorius: Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija. 

 

 

___________________________________ 


