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Šiuo metu galima suskaičiuoti beveik 100 žirgynų,  
išsibarsčiusių per visą Lietuvą. Kasmet surengiama 
vis daugiau tarptautinius standartus atitinkančių 
įvairių rungčių žirgų sporto varžybų.

Žirgininkystės atstovų bei besidominčių žirgininkyste 
skaičius pamažu auga, o žirgininkystės kultūra tampa 
prieinama ir įdomi vis didesniam ratui žmonių, todėl 
rengiamos parodos tikslas  –  supažindinti visuomenę 
su žirgininkystės kultūros pagrindais, nuo ko ji prasidėjo 
ir kokia yra dabar Lietuvoje, populiarinti žirgininkystę 
Lietuvoje bei pristatyti jos privalumus skirtingose 
gyvenimo srityse – sporte, darbe ir laisvalaikyje. 

Ateityje tai turėtų tapti tradiciniu žirgininkystės 
kultūrą vienijančiu renginiu, kuriame susitinka 
verslo ir žirgininkystės atstovai.

Renginys skirtas visuomenei, ypač jaunoms šeimoms, 
auginančioms vaikus. Paroda, žirgų pasirodymai 
ir žirgininkystės kultūros ekspozicija bus sutelkta 
vienoje vietoje, tad lankytojas galės susipažinti 
su šia kultūra iš arti ir iš įvairių aspektų.  

PRAMOGINIS  
EDUKACINIS RENGINYS,  
KURIAME LANKYTOJAI 
SMAGIAI PRALEIS SAVAITGALĮ 
IR GAUS NAUJŲ ŽINIŲ

PIRMASIS 
SUSIPAŽINIMAS SU 
ŽIRGININKYSTĖS KULTŪRA 



RENGINIO DALYS

PARODOS  
TEMINĖS GRUPĖS

PARODA – verslo įmonės, žirgynai, žirginio inventoriaus 
tiekėjai, žirginio sporto varžybų organizatoriai, prekybinin-
kai, prabangos prekių atstovai ir kt.

 5 SALĖS PLANAS

VEISLINIŲ ŽIRGŲ IR ŽIRGININKYSTĖS 
KULTŪROS EKSPOZICIJA.  
Šioje dalyje bus pristatomi skirtingų veislių žirgai, 
auginami tiek Lietuvoje, tiek užsienyje bei žirgininkystės 
kultūra sporto, darbo ir laisvalaikio kontekste.

PASIRODYMŲ AIKŠTĖ  
Pasirodymų aikštėje vyksiantys šou su žirgais apims tas pačias tris sritis  –  sporto, darbo ir laisvalaikio. Sportas 
apims  tarptautinės žirgų federacijos (FEI) kultivuojamų žirginio sporto rungtis, darbo temą atspindės 
istoriškai darbinėje aplinkoje pritaikomumą pristatantys pasirodymai su žirgais, o laisvalaikį –   pramoginiai 
pasirodymai su žirgais.

 » Žirgynai ir jojimo klubai 

 » Jojimo inventorius ir apranga 

 » Žirgų treniravimas 

 » Žirgų paieška rinkoje ir prekyba 
žirgais 

 » Pažengusių raitelių treniruotės 

 » Pradedančiųjų raitelių treniruotės 
raiteliams, pramoginis jojimas 

 » Žirgų laikymo paslaugos 

 » Žirgų transportavimo priemonės 
ir paslaugos 

 » Žirgų priežiūros priemonės, 
pašarai, papildai ir aksesuarai 

 » Veterinarijos paslaugos 

 » Varžybų organizavimas 

 » Įvairios žirginio sporto rūšys 

 » Fotosesijos su žirgais 

 » Švenčių ir renginių su žirgais 
organizavimas 

 » Ekskursijos ir edukacijos 

 » Ir kita 
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KAINOS 
IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

SUSISIEKIME
KOMERCINĖ PARODINĖ DALIS  
GRETA KERIENĖ  
+370 615 67682

RENGINIAI IR STRATEGINĖS 
PARTNERYSTĖS  
ĄŽUOLAS MARMA  
+370 690 55282

El.paštas zirguparoda@litexpo.lt

ORGANIZATORIUS
DAUGIAU INFORMACIJOS
WWW.LITEXPO.LT

100 EUR + PVMDalyvio registracijos mokestis

55 EUR + PVM/1 kv.m.

Tuščio parodinio ploto 
nuoma salėje iki 30 kv.m.

50 EUR + PVM/1 kv.m.

Užsakant 30 kv.m.  
ar daugiau

20 EUR + PVMStandartinio stendo įrengimas

KVIEČIAME 
DALYVAUTI
REGISTRACIJA Į 
PARODĄ INTERNETU 
WWW.LITEXPO.LT

Dalyviai į parodą registruojami  
iki 2019 lapkričio 11 d. 

Lietuvos parodų ir 
kongresų centras

https://www.litexpo.lt/lt/parodos/zirgai-2019

