
Tytuvėnų regioninis parkas
Parkas įkurtas siekiant išsaugoti ledynmečio palikimą  – 

išraiškingą kalvotą, pelkėtą kraštovaizdį, unikalius akmenų 
ruožus, gamtos bei kultūros paveldą. Tytuvėnuose išlikęs uni-
kalus XVII  amžiaus bažnyčios ir vienuolyno architektūrinis 
ansamblis. Šiluvoje, stebuklingo apsireiškimo vietoje, pastaty-
ta garsaus architekto Antano Vivulskio projektuota koplyčia. 
Yra ir senąją kultūrą menančių paminklų: Bridvaišio, Šiaule-
lių, Pašakarnėlio ir Kudinų (Šiaulės) piliakalniai, pilkapynai.

Šiaulėnų kraŠTo muziejus (1)
Čia surinkti įvairūs buities reikmenys, 

prietaisai, nuotraukos, istoriniai užrašai, 
kiti eksponatai. Muziejus įkurtas sename, 
1929–1930 metais statytame name. Pasta-
to centrinėje dalyje išlikusi autentiška vir-
tuvė su duonkepe krosnimi bei kaminu, 
kuriame buvo rūkoma mėsa.

Šiaulėnų bažnyčia (2)
Pirmoji medinė 

baž nyčia pastatyta 1514 
metais, o dabartinė 
mūrinė – 1869 metais. 
Jos statybą rėmė dva-
rininkas Jonas Šemeta, 
architektas buvo Ful-
gentas Rimgaila. Staty-
bos truko devynerius 
metus.

ŠemeTų koplyčia-
mauzoliejus (3)

Romantizmo sti-
liaus Šemetų koplyčia-
mauzoliejus pastatytas 
1850 metais Diktariškių 
dvaro savininko Juo-
zapo Šemetos lėšomis. 
Čia amžino poilsio 
atgulė Šemetų giminės 
atstovai.

Šiaulėnų dvaras (4)
Šiaulėnų dvaras minimas nuo 1492 metų. Jis siejamas su 

Šemetų gimine, čia užaugo kelios jos kartos. Išlikęs XIX a. 

pastatas su unikalia oranžerija, kuri jungė dvaro rūmus su 
tarnų namu. Šalia dar stovi svirnas, koplytstulpis, yra kalvės 

griuvėsiai.

dikTariŠkių 
dvaras (5)

Pirmą kartą pami-
nėtas 1674 metais. Dva-
ro rūmus pastatydino 
1820 metais Tadeušas 

Šemeta, kuriam tapus Šiaulių pavieto bajorų maršalka rūmai 
tapo kultūros centru. Greta stovi išlikę dvaro tvartas, svirnas ir 
spirito varyklos sienojai.

apžvalgos 
bokŠTas (6)

21 metro aukščio ap-
žvalgos bokštas stovi ant 
aukščiausios apylinkėse 
kalvos. Takelis nuo jo veda 
link legendomis apipinto 
Šiaulės kalno.

Šiaulės kalnas (8)
Šiaulės kalną, dar vadinamą Kudinų piliakalniu, supa kal-

vos ir pelkėtos vietovės. Sunkiai įveikiami statūs šlaitai kadaise 
galėdavo apginti ant piliakalnio subėgusius ir už aukštų tvoros 
kuorų pasislėpusius žmones. Vietiniai gyventojai jį dar vadina 

radviliškio rajono savivaldybė
www.radviliskis.lt

Tytuvėnų regioninio 
parko direkcija
Miško g. 3, Tytuvėnai, 86477, Kelmės r.
Tel. 8 427 59031
El. paštas tytuvenurp@trp.lt
www.trp.lt

Bažnyčios kalnu. Visai greta – Varpinės (arba Varpnyčios) bei 
Kartuvių kalnai. Apie juos žmonės pasakoja įvairių padavimų. 

Sakoma, jog čia buvusį miestą užpustė 
smėlis, o po didžiosiomis kalvomis slypi 
bažnyčia ir varpinė.

vilioŠių miŠko puŠis (10)
Pirmoji koplytėlė į pušį įkelta 

XIX amžiaus antroje pusėje, kai vietos 
gyventoja Anelė Vaicekauskienė, pa-
gailėjusi kertamo pušyno, išpirko vieną 
įspūdingą medį, taip jį išgelbėdama. 
Nuo to laiko ji, jos vaikai bei provaikiai 
rūpinosi pušimi, vis pakeisdavo sudūlė-
jusias koplytėles.

baublės Tven-
kinys (11)

Tvenkinys tin-
kamas maudytis, 
greta jo įrengta 
poilsiavietė, įsigi jus 
žvejybos leidimą 
galima žvejoti.

daukŠių akmuo (15)
Daukšių akmens paviršiuje 

suskaičiuojamos 33 žmogaus 
rankomis iškaltos duobutės. To-
kie akmenys dažniausiai siejami 
su senuoju lietuvių tikėjimu.

sTalmokų kaimas (19) ir karjeras (18)
Prie vienos gatvės 

išsidėstęs senas gatvinis 
kaimas, kuriame iš 12 
likusios tik 3 sodybos.     
Šalia esančiame eksploa-
tuojamame karjere kasa-
mas smėlis bei žvyras.
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