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VIEŠŲ ERDVIŲ MENO PLENERAS 

„SAULĖS PAGROBIMAS" 

(„Degantys šarvai", T. Vincaitis (Plūgas)).





 Vaistininkystės muziejus.



ŠIAULIETIŠKI 
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Muziejaus prieigose įkurtas ir „Gyvūnijos 

sodas“, kuriame lankytojai gali pamatyti 

pitoną, žiurkinį, amūrinį, kukurūzinį, 

Taivano žalčius, driežus, krokodilus, 

net mielą mažą beždžionėlę.



TELEFONIJOS MUZIEJUS



Žemėlapis 24–25 p.



10A. Skulptūra „Chameleonas“ (G. Linkevičius)



Pinkauskaitei – Šiaulių dramos teatro aktorei



36. Skulptūrinė kompozicija 

„Algirdas Julius Greimas“

(skulptorius G. Lukošaitis, 2017)

Višinskio g. 38
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KITI LANKOMI OBJEKTAI Skulptūra „Senelis su anūkais“ Prisikėlimo aikštė
Centrinę miesto aikštę į keturias dalis dalija 

Aušros alėja ir Tilžės gatvė. Aplink šią aikštę ir 

pradėjo augti Šiaulių miestas. Šimtmečius 

aikštėje vykdavo turgai, mugės, gyva prekyba. 

Klasicistinės kompozicijos planą ši aikštė įgavo 

XVIII a. antroje pusėje, kai Šiaulių ekonomijos 

administratoriumi paskirtas Antanas 

Tyzenhauzas 1774 m. pradėjo Šiaulių 

miesto centro rekonstrukciją. 

Naujumu spindinti Prisikėlimo aikštė tiesiog 

traukia akį. Įrengi fontanai vakare sužimba 

įvairiomis šviesomis, prožektoriais iš apačios 

apšviesti ąžuolai, LED juostomis nužymėtas 

takas per aikštę iki vėliavos stiebo. Atvykite 

įvertinti atnaujintos miesto pagrindinės 

aikštės.
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Skulptūra „Geležinė lapė“, kurios autorius 

dizaineris V. Puronas, prie Talkšos ežero stovi 

nuo 2009 m. Lietuvos rekordų knygoje rašoma, 

kad tai didžiausia gyvūno skulptūra: jos svoris – 

beveik 7 tonos, ilgis – apie 15 metrų, aukštis – 

6,6 metrai. Plieninėje „Geležinės lapės“ širdyje 

(1,20 m aukščio ir 0,90 m pločio) įdėta kapsulė 

su vario plokštėje iškaltais žodžiais mūsų 

ainiams. Tai – šiauliečio dizainerio Viliaus Purono 

kūrinys Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. 

Dizaineris juokavo, kad Vilnius turi legendą apie 

geležinį vilką, o Šiauliai galės didžiuotis geležine 

lape – apsukrumo, išminties simboliu. 
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„Aš – mažasis šiaulietis?“ – mažųjų šiauliečių 

pagerbimo šventė vyksta birželio 1-ąją, 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną.







KĄ IŠSIRINKTI LAUKTUVĖMS?

Savo artimiesiems ir draugams 

parvežkite Šiaulių skonio – 

ypač tiks šokoladas, 

saldainiai, gira. Suvenyrų su 

Šiaulių miesto ir Lietuvos 

simbolika ieškokite Šiaulių 

turizmo informacijos centre. 

Užsukite – patarsime ir 

padėsime išsirinkti!



MARŠRUTAI PO ŠIAULIŲ REGIONĄ

INFORMACIJA, KĄ PAMATYTI, VEIKTI, 

KUR APSISTOTI PAVALGYTI

AUDIOGIDAS

INTERAKTYVUS ŽEMĖLAPIS

PAPILDYTA REALYBĖ



ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

Vilniaus g. 213, Šiauliai

+370 41 523 110

tic@visitsiauliai.lt 
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Leidinį parengė 

Viršelio nuotraukos autorius – Rinat Tarzumanov.

Nuotraukų autoriai: 
Andrius Lamauskas, Saulius Jankauskas,
Edvardas Tamošiūnas, Lina Pčelincevaitė, 
Rinat Tarzumanov, Aušra Bartkienė, Vytautas Anužis, 
Martynas Bujauskas, Zakiras Medžidovas, 
Rolandas Parafinavičius, Nerijus Jasudas, Danas Dovydaitis. 

Panaudota Šiaulių „Aušros“ muziejaus, 
„Rūtos“ šokolado muziejaus, 
Šiaulių kultūros centro,  
arbatinės „Valerijonas“, 
UAB „Gubernija“, 
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro ir 
Šiaulių turizmo informacijos centro vaizdo medžiaga ir nuotraukos. 

Šiaulių turizmo informacijos centras

siauliutic

visitsiauliai

Visit Siauliai


