ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ RENGINIAI
2018 METAMS
Data
(numatoma)

Renginio pavadinimas

Atsakingas
Sausis
Laima
Andruškevičienė

2018-01-02–
2018-01-24

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų mokinių
kūrybos darbų parodakonkursas „Angelų pasakos“.

2018-01-02–
15

Kūrybinės raiškos studijos
„Skrydis“ ugdytinių
kūrybinių darbų paroda
„Angelo sparnai“.
Originaliausio atšvaito
rinkimai.

Jūratė Gricienė

Šiaulių moksleivių namų
vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Bildukas“ jaunųjų
artistų pasirodymas.
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dalyvavimas miesto Trijų
karalių šventėje.
Moksleivių namų ugdytinių
kūrybinių darbų paroda
„Žiemos pasakos“.

Danguolė Galinienė

Kūrybinės raiškos studijos
„Skrydis“ ugdytinių
kūrybinių darbų paroda
„Angeliukai“.
Popietė „Mergaičių higiena“.

2018-01-02–
31

2018-01-03

2018-01-06

2018-01-08–
28

2018-01-08–
22

2018-01-11

2018-01-12

Pilietinė iniciatyva „Atmintis
gyva, nes liudija“.

2018-01-15–
31

Moksleivių namų vaikų
klubo „Draugystė“
mokytojų kūrybinių darbų
paroda „Retrospektyva“.

Vieta

Dalyviai

Šiaulių
moksleivių
namai,
Civilinės
metrikacijos
skyrius
Lopšelisdarželis
„Ežerėlis“

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Draugystė“
Šiaulių
universitetas

Moksleivių namų
vaikų klubo
„Draugystė“
bendruomenė
Trečiojo amžiaus
universiteto
klausytojai

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių miesto
erdvės

Vilma Ptašinskienė

„Rasos“
progimnazija

Jūratė Gricienė

Lopšelisdarželis
„Kregždutė“

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, miestiečiai
Dailiųjų amatų,
Mados ir elegancijos
studijos „Žavesys“,
Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
ugdytiniai
Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
ugdytiniai

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė –
Udrienė
Laura Pikelienė,
Vilma Ptašinskienė,
Solveiga Bugienė,
Daiva
Dominauskienė

Moksleivių
namų klubas
„Aitvaras“
Moksleivių
namai,
Moksleivių
namų klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“
Lopšelisdarželis
„Gintarėlis“

Vilma Ptašinskienė

Vilma Ptašinskienė

Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
ugdytiniai

Mados teatro „Mūza“
mokiniai
Moksleivių namų
darbuotojai

Dailiųjų amatų,
Mados ir elegancijos
studijos „Žavesys“,
Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokytojos.

2018-01-15–
02-14

Gerumo akcija beglobiams
gyvūnams „Ištiesk pagalbos
letenėlę“.

Laura Pikelienė,
Vilma Ptašinskienė,
Solveiga Bugienė,
Daiva
Dominauskienė

2018-01-16–
02-16

Dailės studijos piešinių
paroda „Saldus sapnas“.

Jolita Udrienė

2018-01-22–
02-05

Kūrybinių darbų paroda
„Paukštelių namučiai“.

Akvilina Čėsnienė

2018-01-24

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų kūrybinių
darbų parodos – konkurso
„Angelų pasakos“
uždarymas.
Paroda „Angelai“.

2018-01

Vasaris
2018-02-05–
28
2018-02–
2018-03

2018-02

2018-02/04
2018-10/11

2018-02-09

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai,
mokinių tėveliai.

Laima
Andruškevičienė,
Daiva
Dominauskienė

Moksleivių
namai,
Moksleivių
namų klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“
Moksleivių
namų klubas
„Kibirkštis“
Šiaulių miesto
viešosios
bibliotekos
Rėkyvos
filialas
Šiaulių
civilinės
metrikacijos
skyrius

Jūratė Gricienė

L/d „Ežerėlis“

Kūrybinės raiškos
studija „Skrydis“
mokiniai

Šiaulių moksleivių namų
ugdytinių kūrybinių darbų
paroda „Aukso kruopelė“.
Šventė pirmokams „Žalia
gatvė“
(saugaus eismo akcija
„Saugiai į mokyklą-saugiai į
namus“).

Daiva
Dominauskienė

Šiaulių
moksleivių
namai
Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“,
„Rasos“
progimnazija,
„Sandoros“
progimnazija

Moksleivių namų
mokiniai

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
spektaklio premjera
„Nauji karaliaus drabužiai“
pagal H. K. Anderseną
(mažiausieji).
Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Bildukas“ išvykos
su nauja koncertine
programa.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto 103
A)

Danguolė Galinienė

Šiaulių miesto
ir regiono
švietimo ir
ugdymo
įstaigos

Edukacinis užsiėmimas
mokiniams „Skiriu Lietuvai“,

Vilma Ptašinskienė

„Rasos“
progimnazija

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„BILDUKAS“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
„Rasos“
progimnazijos PUG

Danguolė Galinienė,
Solveiga Bugienė

Dailės studijos
mokiniai
Dailiųjų amatų
būrelio ugdytiniai

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

Moksleivių namų
vaikų klubo
„Kibirkštis“,
„Rasos“
progimnazijos,
„Sandoros“
progimnazijos
mokiniai, mokytojai

skirtas Lietuvos šimtmečiui
paminėti.

klasių mokiniai ir
mokytojai

Paroda „Lietuva“, skirta
Lietuvos šimtmečiui
paminėti.
Edukacinis užsiėmimas
„Siurprizas“.

Jūratė Gricienė

L/d
„Kregždutė“

Akvilina Čėsnienė,
Vilma Ptašinskienė

2018-02-13

Užgavėnių šventė „Skaniausi
blynai“.

Vilma Ptašinskienė,
Laura Pikelienė

2018-02-14

Gerumo akcijos dalyvių
beglobiams gyvūnams
„Ištiesk pagalbos letenėlę“
susitikimo-bendravimo diena
„Šiaulių letenėlėje“.

Laura Pikelienė,
Vilma Ptašinskienė,
Solveiga Bugienė,
Daiva
Dominauskienė

2018-02-20

Foto stop kadras „Mano kitas
AŠ“.

2018-02-16–
21

Gimnastikos stovykla
„Visagino žiema 2018“.

Laura Pikelienė,
Vilma Ptašinskienė,
Solveiga Bugienė,
Daiva
Dominauskienė
Daina Svirskytė

Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Draugystė“
Vaikų klubas
„Draugystė“,
Vaikų klubas
„Aitvaras“
Moksleivių
namai,
Moksleivių
namų klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“
Moksleivių
namai

2018-02-24

LSŠF reitingo varžybos
„ŠIAULIAI – 2018“
(tarptautinės).
Projektinio darbo „Ateities
rūbai“ paroda.

2018-02
2018-02-13

2018-02-27–
03-19

2018-03-07

2018-03-08–
04-11

2018-03-11

2018-03/04

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Bildukas“
„LID“- „Linksmi-išradingidraugiški“,
Respublikinė moksleivių
kūrybinių darbų paroda
„Seku seku pasaką – stebuklų
pilis“.
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
įkurtuvių šventė.
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Bildukas“
spektaklio premjera

Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai
Gegužių
progimnazijos 3c
klasės mokiniai
Šiaulių moksleivių
namų, mikrorajonų
vaikai.
Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai,
mokinių tėveliai.

Moksleivių namų
mokytojai.

Šokių studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai.

Birutė
Malinauskienė,
organizacinė grupė.
Solveiga Sirvydė

Visaginas
Akrobatikos
gimnastikos
centras
VšĮ Krepšinio
akademija
„Saulė“
Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“

Kovas
Danguolė Galinienė,
organizacinė grupė

Moksleivių
namai

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai,
mokinių tėveliai

Laima
Andruškevičienė,
Jūratė Gricienė

Šiaulių
moksleivių
namai

Lietuvos švietimo ir
ugdymo įstaigų
mokiniai, mokytojai

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto
103A)
Moksleivių
namų vaikų

Šiaulių moksleivių
namų bendruomenė,
kviestiniai svečiai

Danguolė Galinienė

Lietuvos ir užsienio
sportinių šokių
kolektyvai.
Rūbų dizaino
studijos mokiniai

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos

„Pasaka – tai stebuklingas
veidrodis“.

klubas
„Kibirkštis“

2018-03

Bendras projektas su Šiaulių
kultūros centro kolektyvais:
publicistinis vaidinimas
„Šaltinis“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto
103A)

2018-04-16–
05-21

Piešinių paroda „Kuriame
pagal mados dizainerius“.

Solveiga Sirvydė

2018-03-19

„Rasos“ progimnazijos PUG
mokinių paroda „Vaikystės
džiaugsmas“.

Vilma Ptašinskienė

2018-03-20–
04-20

Piešinių paroda „Purienos
žiedas“.

Jolita Udrienė

2018-03-20–
04-10

Piešinių paroda „Savitas
mados piešinys“.

Solveiga Sirvydė

Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“
Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Draugystė“
Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“
Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“

2018-04

Moksleivių namų ugdytinių
muzikos konkursas
„Aš ir muzika“.
Dienos stovykla „Aš
mergaitė“.

2018-04-03–
04-06

2018-04-16–
05-30

2018-04-20

2018-04-21

Balandis
Virginija Puronienė,
org. grupė.
Daina Svirskytė

„BILDUKAS“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla
Rūbų dizaino
studijos mokiniai

„Rasos“
progimnazijos PUG
mokiniai
Dailės studijos
mokiniai

Rūbų dizaino
studijos mokiniai

Šiaulių
moksleivių
namai
Šokio klubas
„Flamingas“,
Vilniaus 137,
Moksleivių
namai
Moksleivių
namai

Moksleivių namų
mokiniai
Šokių studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai.

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų mokinių
koliažų paroda „Keturios
kartos“, skirta Lietuvos
šimtmečiui paminėti.
Edukacinis užsiėmimas
mokiniams „Skelbiu
pavasarį“.

Akvilina Čėsnienė,
Vilma Ptašinskienė

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

Vilma Ptašinskienė

Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Draugystė“

„Rasos“
progimnazijos PUG
mokiniai

Atvira pamoka Moksleivių
namų mokiniams, mokinių
tėveliams:
„Pavasarinis dekoras“.

Violeta Tarandienė

Moksleivių
namai

Moksleivių namų
mokiniai, mokinių
tėveliai, mokytojai

2018 m.
Balandžiobirželio mėn.

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
Performansai įvairiose miesto
erdvėse.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2018-04

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
savos kūrybos spektaklis
„Visas pasaulis prieš tave“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2018-04

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
savos kūrybos spektaklis
„Grėsmė“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto 103
A)

2018-04/05

Susitikimas su liaudies
meistru ir lietuvių liaudies
dainų propaguotoju Albertu
Martinaičiu, liaudies dainų
mokymas –praktikumas
,,Lietuva mano širdy“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės
100 metų paminėjimui.
Konferencija
,,Neformali veikla. Po
pamokų atrandu save!“

Valerija Berteškienė
Simas Aleknavičius

Moksleivių
namai

Sigita Statkienė

Moksleivių
namai

Šiaulių miesto pradinių klasių
mokinių ,,Šviesoforo
konkursas“.
Šiaulių miesto ir regiono
švietimo ir ugdymo įstaigų
meninio skaitymo ir
dainuojamosios poezijos
konkursas ,,Nuostabi meilės
jėga“.

Solveiga Bugienė

2018-04

2018-04

2018-04

2018-05

Kūrybinės dirbtuvės Mamos
dienai:
„Sūrus“ paveikslėlis“.

Aldona Margienė,
Laura Pikelienė

Gegužė
Jūratė Gricienė

Šiaulių miesto
erdvėse
(bulvare,
Kaštonų
alėjoje,
aikštėje prie
savivaldybės ir
kt.)
Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto 103
A)

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai

Įstaigos, vykdančios
veiklas po pamokų
(mokyklos,
neformaliojo
ugdymo įstaigos,
bibliotekos, dienos
centrai....)
Šiaulių jaunųjų Šiaulių miesto
technikų
pradinių klasių
centras.
mokiniai
Šiaulių
Šiaulių miesto ir
moksleivių
regiono švietimo ir
namai
ugdymo įstaigų
6-12 kl. mokiniai.

Moksleivių
namai

Saviraiškos būrelių,
studijų mokiniai,
mokinių tėveliai,
mokytojai

2018-05

Mergaičių ansamblio
koncertas
,,Skamba lakštingalų
smuikai“.
Vaikų choro ,,Diemedėlis“
koncertas, skirtas Motinos
dienai ,,Dainuoju mamai“.

Virginija Puronienė

Moksleivių
namai

Mergaičių ansamblio
mokiniai, tėvai,
miesto visuomenė

Valerija Berteškienė,
Simas Aleknavičius

Vaikų choro
,,Diemedėlis“
mokiniai, tėvai,
miesto visuomenė
Pop grupės „POCO a
POCO“ mokiniai,
mokinių tėveliai,
kviestiniai svečiai
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Bildukas“ ir
Sanatorinės
mokyklos mokiniai
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai

2018-05-04

Koncertas „Gėlės mamai“.

Ramūnas
Mikalauskas

P. Višinskio
bibliotekos
konferencijų
salė
Vieta
derinama

2018-05

IX bendras projektas su
Sanatorine mokykla
„Vaidiname – draugaujame
kartu“.

Danguolė Galinienė,
Aušra Navickienė

Sanatorinė
mokykla

2018-05

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dalyvavimas 11-ame
tarptautiniame teatrų
festivalyje-laboratorijoje
„Mažoji Melpomenė“
Plungėje.
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dalyvavimas Lietuvos
šimtmečio dainų šventės
„Vardan tos“ teatro dienos
„Sau, tautai, žmonijai“
vaidinimų apžiūroje,
pristatant publicistinį
vaidinimą „Šaltinis“.
Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
savos kūrybos spektaklis

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Plungės
kultūros
centras

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Telšiai

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto 103
A)

2018-05

Kolektyvo baigiamasis
koncertas „Šiaulių Volta –
2018“.

Birutė Malinauskienė

Šiaulių
„Rasos“
progimnazija

2018-05

Varžybos „SVINGAS –
2018“.

Valdas Bytautas

Moksleivių
namų klubas
„Kibirkštis“

2018-05

Mikrorajono pavasario šventė
„Pavasario saulė prašvito
meiliai - 1“.

Laura Pikelienė,
Daiva
Dominauskienė,
organizacinė grupė

Kaštonų alėja

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla
Sportinių šokių
kolektyvo
„ŠIAULIŲ VOLTA“
mokiniai, mokinių
tėveliai, kviestiniai
svečiai.
Sportinių šokių klubo
„SVINGAS“
mokiniai, mokinių
tėveliai.
Moksleivių namai,
Moksleivių namų
klubai: „Aitvaras“,
„Draugystė“,

2018-05-04

2018-05

2018-05

2018-05

Mikrorajono pavasario šventė
„Pavasario saulė prašvito
meiliai - 2“.

Solveiga Bugienė,
Vilma Ptašinskienė,
organizacinė grupė

Prie vaikų
klubo
,,Kibirkštis“

2018-05

Šventė „Vasaros sutiktuvės“.

Vilma Ptašinskienė

Moksleivių
namų klubas
„Draugystė“

2018-06

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dvyliktokų išleistuvės.

2018-06

Baltijos šalių dainos ir šokio
festivalis „Vasaros šėlsmas“.

2018-06

Šventė „Metų geriausieji“.

2018-06–
2018-09

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų mokinių
kūrybinių darbų paroda
saugaus eismo tema „Būki
kelyje budrus“.

2018-07-01–
16

Dalyvavimas:
IX Tarptautinis konkursasfestivalis G. Salukvadzės
atminimui.
Dalyvavimas:
2018 m. Lietuvos šimtmečio
dainų šventė „Vardan tos..“
(Šokių diena).
Dalyvavimas:
2018 m. Lietuvos šimtmečio
dainų šventė „Vardan tos..“
(Teatro diena).

2018-07-01–
06

2018-07-01–
06

2018 m.
rugpjūtis–
rugsėjis

Šiaulių moksleivių namų
mokinių kūrybinių darbų
paroda mieste.

2018-08

Vasaros poilsio dienos
stovyklos.

Birželis
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

„Kibirkštis“
Moksleivių namai,
Moksleivių namų
klubai: „Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“
Moksleivių namų
klubo „Draugystė“
mokiniai, mokytojai,
mikrorajono
bendruomenė.

Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto 103
A)
Pakruojo
dvaras

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
vaikai ir jaunimas

Derinama

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai

Moksleivių
namai

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

Gruzija,
Batumis

Šokių studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai

Vilma Račkauskienė

Vilnius

Šiuolaikinių šokių
kolektyvo „Asorti“
mokiniai

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Vilnius

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
vaikai ir jaunimas

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė
Laura Pikelienė,
Daiva
Dominauskienė
Solveiga Bugienė

Liepa
Daina Svirskytė

Rugpjūtis
Daiva
Miesto parodų
Dominauskienė,
vitrina
Dailės ir technologijų
mokytojų metodinės
grupės nariai
Laura Pikelienė,
Vilma Ptašinskienė,
Solveiga Bugienė
Rugsėjis

Moksleivių
namų klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“

Baltijos šalių vaikų ir
jaunimo kolektyvai

Moksleivių namų
mokiniai

Mikrorajono vaikai

2018-09

Moksleivių namų mokytojų,
darbuotojų kūrybinių darbų
paroda.

Daiva
Dominauskienė

2018-09

XII Tarptautinis teatrų
festivalis „Baltoji varnelė“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
organizacinė darbo
grupė

2018-09

Pilietinė akcija „Laisvė
dviračiui“.

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė –
Udrienė

2018-09/11

Saugaus eismo mokymo
akcija „Saugiai į mokyklą,
saugiai į namus“ Šiaulių
miesto pirmokams.
Būrelių mugė „Pasimatuok
būrelį“.

Solveiga Bugienė

2018-09

2018-10-01–
30

Piešinių paroda „Lapų šokis“.

2018-10-09–
29

Šiaulių moksleivių namų
ugdytinių kūrybinių darbų
paroda „Sraigės kelias“.
Moksleivių namų naujų narių
krikštynų šventė „KITAIP“.

2018-10

2018-10

Knygos ,,DIEMEDĖLIO“
dainos IV“ pristatymas
(numatoma).

2018-10

Šviesos žygis.

2018-10

Varžybos „Rudenėlio taurė“.

Vilma Ptašinskienė,

Spalis
Jolita Udrienė

Moksleivių
namai,
Šiaulių
apskrities
Povilo
Višinskio
viešoji
biblioteka
Šiaulių dramos
teatras,
Šiaulių
jaunimo
centras
(Vytauto 103
A)
Miesto erdvės

Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“
Moksleivių
namų klubas
„Draugystė“

Moksleivių namų
mokytojai,
darbuotojai

Šalies ir užsienio
vaikų ir jaunimo
teatrų kolektyvai

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai,
mokinių tėvai,
mokytojai
Šiaulių miesto
pietinės dalies pirmų
klasių mokiniai
Mikrorajono vaikai

Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“
Moksleivių
namai

Dailės studijos
mokiniai

Danguolė Galinienė,
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
org. grupė.
Valerija Berteškienė

Tikslinama

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai.

Laisvalaikio
klubas „Mega“

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė –
Udrienė
Valdas Bytautas

Centrinis
miesto
bulvaras
Moksleivių
namų klubas
„Kibirkštis“

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai,
miesto muzikiniai
kolektyvai,
kviestiniai svečiai
Moksleivių namų
bendruomenė

Solveiga Sirvydė

Lapkritis

Šiaulių moksleivių
namų mokiniai

Sportinių šokių klubo
„SVINGAS“
mokiniai, mokinių
tėveliai

Jolita Udrienė

Moksleivių
namai

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

2018-11

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų moksleivių
piešinių paroda
„Geometrija“.
Tolerancijos diena.

Laura Pikelienė

Moksleivių namų
mokytojai, mokiniai.

2018-11-12

„Žibintų paradas”.

Vilma Ptašinskienė,
Solveiga Bugienė

Šiaulių
moksleivių
namai
Lieporių
mikrorajonas
Moksleivių
namai–
Šiaulių
vyskupijos
pastoracinis
centras
Ginkūnų
Zubovų rūmai

Moksleivių namų
mokiniai

2018-11-05–
12-01

Gruodis
Violeta Tarandienė

2018-12-05–
2019-01-20

Šiaulių moksleivių namų
ugdytinių kūrybinių darbų
paroda „Nykštukų puota“.

2018-12

Baltijos šalių vaikų ir
jaunimo populiariosios
muzikos konkursas
„Dainuok, žiemužėle 2018“.

Laura Dudnikienė,
Stanislava
Rusevičienė.

2018-12

Vaikų choro ,,Diemedėlis“
koncertas „Vaikystės
kalėdos“.

Valerija Berteškienė,
Simas Aleknavičius

2018-12

Mergaičių ansamblio
koncertas „Prie Kalėdų
ugnelės“.

2018-12

Varžybos „Nykštukų
Kalėdos“.

Valdas Bytautas

2018-12

Miuziklas „Madagaskaras“.

Daina Svirskytė

2018-12

Šventė „Pasitinkam 2019“.

Organizacinė grupė

Kas 2 mėn.

Laikraščio ,,Laisvoji popietė“
kūryba, leidyba, sklaida.

2018 m.

Šventiniai, tradiciniai
kolektyvų koncertai,
renginiai, skirti Šv. Kalėdų,
Motinos bei Tėvo dienai
paminėti.

Sigita Statkienė,
Jaunųjų žurnalistų
būrelio mokiniai,
Moksleivių
namų seniūnų taryba.
Muzikos, šokių,
saviraiškos, teatro,
dailės ir technologijų
mokytojų metodinių
grupių nariai.

Virginija Puronienė

P. Višinskio
bibliotekos
konferencijų
salė
Moksleivių
namai

Moksleivių namų,
mikrorajono
bendruomenė

Baltijos šalių vaikų ir
jaunimo vokaliniai
kolektyvai, grupės,
solistai, svečiai,
miestiečiai
Vaikų choro
,,Diemedėlis“
mokiniai, tėvai,
miesto visuomenė
Mergaičių ansamblio
mokiniai, tėvai,
miesto visuomenė

Moksleivių
namų klubas
„Kibirkštis“

Sportinių šokių klubo
„SVINGAS“
mokiniai, mokinių
tėveliai
L/D „Ežerėlis“ Šokių studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai.
Klubas
Moksleivių namų
„Havana“
bendruomenė
www.siauliumn Informacija teikia visa
.lt
Moksleivių namų
bendruomenė.

Individualiai
kiekvieno
mokytojo
pasirinkta.

Šiaulių moksleivių
namų kolektyvų
mokiniai, mokinių
tėveliai, kviestiniai
svečiai.

