
 
2021 m. Renginių planas 

 
Data 

(numatoma) 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Atsakingas asmuo 

 

Vieta 

 

 

Dalyviai 

Sausis 

2020-11/12 

2021-01 

 Projektas: 

„Muzikinės istorijos iš 

kalėdinės kojinės“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura 

Dudnikienė 

 

eTwinning Šiaulių miesto   

ikimokyklinio amžiaus 

vaikai. 

2021-01-03 Teatro studija „Neribotai“ 

socialinė akcija „Gerumas 

gerumu“. 

Orinta 

Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

padaliniai 

Menų mokyklos 

bendruomenė. 

2021-01-09 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija 

šauni“  nuotolinis 

Nominacijų vakaras. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

ZOOM 

susirinkimas 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai. 

2021-01/12 Edukacinė programa 

 „Augame kartu su teatru“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 

103A) 

Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai. 

2021-01/12 Edukacinė programa 

„Miesto ženklai“. 

Daiva Rozgaitė - 

Udrienė 

Laura Pikelienė 

 

Menų mokykla, 

Šiaulių miesto 

erdvės 

Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai. 

2021-01/12 

 

Edukacinė programa 

„Lediniai Šiauliai“. 

Rasa 

Smagurauskienė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

/ 

„Sandoros“ 

progimnazija 

Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai. 

2021-01-13 Pilietinė akcija „Atmintis 

gyvas, nes liudija“. 

 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

namai. 

Menų mokyklos 

darbuotojai. 

2021-01/02 Premjera: 

Teatro studija „Neribotai“ 

spektaklis  „Irkos tragedija”. 

Orinta 

Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai. 

2021-01-25– 

02-18 

Virtuali  Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo įstaigų 

mokinių  kūrybinių darbų 

paroda „Juoda, balta ir 

raudona“. 

Akvilė Čėsnienė Menų mokykla Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai.   

2021-01 

 

Nuotolinė premjera: Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 
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Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija 

šauni“  jauniausios grupės 

spektaklis „Raganiukė“. 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 

103A) 

2021-01 Paramos akcija gyvūnų 

prieglaudai ,,Letenėlė“ . 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė 

Gyvūnų 

prieglauda 

,,Letenėlė“ 

(Sniegių km, 

Šiaulių rajonas) 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ darbuotojai. 

2021-01 

 

Motyvacinis-nuotolinis 

darbuotojų ir savanorių 

TYLOS ŽYGIS. 

 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė 

Vainagių ar 

Salduvės 

piliakalniai 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai ir 

savanoriai 

Vasaris 

2021-02 Kultūriniai mainai 

„Kalbame teatro kalba“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Zoom 

konferencija su 

mokiniais iš 

Indijos ir 

Lietuvos teatrų 

kolektyvų 

Indijos ir Lietuvos 

teatrų kolektyvų 

mokiniai, vadovai. 

2021-02 Premjera:  

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija 

šauni“  vyriausiųjų grupės 

spektaklis ,,Laiškas mano 

anūkams“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 Menų 

mokyklos teatro 

studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 

103A) 

 

2021-02 

 

Popietė: 

„Užgavėnių dainos, žaidimai, 

skanumynai“. 

Vilma 

Valiukienė, 

organizacinė 

grupė 

 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“. 

Menų mokyklos vaikų 

klubą „Kibirkštis“ 

lankantys mokiniai. 

2021-02-05 „Duonos diena“. Šv. Agotos 

duonos apsauginių amuletų 

gamyba. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

namai 

Respublikos 

neformaliojo ugdymo 

įstaigų mokiniai, 

mokytojai. 

2021-02-11 Interaktyvi paskaita -

protmūšis „Prisijunk ir 

naudok saugiai“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokykla, 

tiesioginė 

transliacija per 

Zoom/Google 

Meet/Teams ir 

Kahoot 

programėlė.  

Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-02-15 Projektas Menų mokyklos 

mokiniams „Širdelė 

draugui“. 

Daiva 

Dominauskienė 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai. 

2021-02 Edukacinis užsiėmimas 

Menų mokyklos mokiniams 

„Grafikos raiškos priemonių 

Jolita Udrienė Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai. 
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pažinimas ir praktika. 

Pieštinės monotipijos 

technika“.  

2021-02 Gimnastikos ir šokio 

stovykla 

 „Visagino žiema 2021“. 

Daina Svirskytė Visagino 

Akrobatikos 

gimnastikos 

centras 

Baleto ir gimnastikos 

studijos „Linksmosios 

pėdutės“ mokiniai. 

2021-02-27 Lietuvos sportinių šokių 

reitingo varžybos 

„ŠIAULIAI – 2021“. 

 

Birutė 

Malinauskienė, 

organizacinė 

grupė. 

VĮ Krepšinio 

akademija 

„Saulė“, 

Pramonės g. 13  

Lietuvos ir užsienio 

sportinių šokių 

kolektyvai.  

 

2021-02 Šiaulių stalo žaidimo klubo 

„Daiskardas“ renginys. 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Šiaulių atviras 

jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai ir 

savanoriai. 

2021-02 Stalo teniso turnyras. Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Šiaulių atviras 

jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

2021-02 Pulo turnyras. Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Šiaulių atviras 

jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Kovas 

2021-03-01– 

2021-03-25 

Respublikinė mokinių ir 

mokytojų miniatiūrų 

kūrybinių darbų paroda- 

konkursas „Laumžirgis“ 

paroda. 

 

Laima 

Andruškevičienė 

Menų mokykla Lietuvos švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, mokytojai. 

2021-03-15– 

2021-04-14 

Virtuali  Menų mokyklos 

bendruomenės Foto paroda 

„Vandens lašelių magija“. 

 

Jūratė Gricienė Menų mokyklos 

tinklalapis, 

Facebook 

paskyra. 

Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai, 

mokinių tėveliai. 

2020-03 Teatro studija „Neribotai“  

Cirko dienos minėjimas 

„Žongliruok“. 

Orinta 

Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-03 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija 

šauni“ spektaklis 

,,Gyvenimas-Sapnas-

Gyvenimas”. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 

103A) 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, visi, 

besidomintys vaikų ir 

jaunimo teatrine- 

kūrybine veikla. 
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2021-03-20 /21 Paroda-konkursas „Poezija 

Žemei“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokykla  Miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

2021-03-29– 

2021-04-12 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Gamta bunda“. 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokyklos  

struktūrinis 

padalinys 

„Kibirkštis“ 

Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos mokiniai 

2021-03 Muzikinis protmūšis. Justina 

Šiupinytė, 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Simas 

Aleknavičius 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-03 Paroda „Kovo 11-osios 

proga“ 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Šiaulių atviras 

jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai, 

Šiaulių profesinio 

rengimo centro 

mokiniai, mokytojai. 

2021 03 22 - 04 

11 

 

 

Šiaulių “Juventos” 

progimnazijos ir Šiaulių 

menų mokyklos ugdytinių 

virtualus žaidybinis 

konkursas “Surask Velykas” 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė, 

Jūratė 

Ančerevičiūtė 

Programėlė 

“Actionbound”; 

Šiaulių 

“Juventos” 

progimnazijos ir 

Šiaulių menų 

mokyklos  

naudojamos 

virtualios 

susijungimo 

erdvės 

Šiaulių “Juventos” 

progimnazijos ir 

Šiaulių menų 

mokyklos ugdytiniai.  

Balandis 

2021-04–12 

2021-05-10 

Bendradarbiaujančių Šiaulių 

„Juventos” progimnazijos ir 

Menų mokyklos mokinių 

piešinių paroda „Piešiu 

dainą“. 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokykla Menų mokyklos , 

„Juventos” 

progimnazijos 

mokiniai. 

2021-04-02 Vaikų mėgiamų knygų 

paroda su skaitymo kampeliu 

„Magiškas knygos pasaulis“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-04-03 Tarptautinis šokio festivalis-

konkursas  „Asorti – 2021“. 

 

Vilma 

Račkauskienė, 

organizacinė 

grupė. 

Kultūros centras Lietuvos ir užsienio 

šokių kolektyvai. 

2021-04 Koncertas – atvira pamoka 

Tarptautinei šokio dienai. 

Daina Svirskytė Šiaulių arena Baleto ir gimnastikos 

studijos „Linksmosios 

pėdutės“ mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

svečiai. 

2021-04 Gimnastikos ir šokio 

stovykla. 

Daina Svirskytė Klaipėda 

 

Baleto ir gimnastikos 

studijos „Linksmosios 

pėdutės“ mokiniai. 

2021 m. 

balandis-gegužė 

Konkursas: Virginija 

Puronienė, 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

Menų mokyklos 

mokiniai 
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Instrumentinės ir vokalinės 

muzikos konkursas – šventė 

„Aš ir muzika“. 

Simas 

Aleknavičius, 

Ramūnas 

Mikalauskas,  

Justina Šiupinytė. 

šauni“ (Vytauto 

g. 103A) 

2021-04 

 

Mados ir teatro studijos 

,,Mūza“ edukacinės – 

kūrybinės dirbtuvės 

Salduvės, Dainų 

progimnazijų mokiniams. 

Daiva Rozgaitė – 

Udrienė, Laura 

Pikelienė 

Menų mokykla, 

Salduvės, Dainų 

progimnazijos 

Mados teatro ,,Mūza“, 

Salduvės, Dainų 

progimnazijų 

mokiniai. 

2021-04 Šiaulių miesto pradinių 

klasių mokinių ,,Šviesoforo“ 

konkursas. 

Solveiga Bugienė, 

Aidas Steponaitis  

Menų mokykla  Šiaulių miesto 

pradinių klasių 

mokiniai. 

2021-04 Akcija „NEŠIUKŠLINK, jei 

radai surink“. 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Kurtuvėnų 

regioninis 

parkas 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Gegužė 

2021-05-03–         

2021-05-27 

Tarptautinė mokinių 

kūrybinių darbų paroda- 

konkursas 

 „Miško dvasia III. Augalai“.  

 

Jolita Udrienė Menų mokykla Šalies ir užsienio 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2021-05 Menų sintezės festivalis 

„LAISVĖ. Kurti, mąstyti, 

gyventi”. 

Akvilina 

Čėsnienė 

Menų mokykla, 

Zubovų parkas 

Menų mokyklos 

bendruomenė. 

2021-05 Šiuolaikinių šokių kolektyvo 

„Asorti“ 25 m. gimtadienio 

šventė. 

 

Vilma 

Račkauskienė  

Šiaulių kultūros 

centras 

/ 

Šiaulių arena 

Šiuolaikinių šokių 

kolektyvo „Asorti“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, draugai, 

svečiai. 

2021-05 Varžybos „Svingo taurė“. 

 

Valdas Bytautas Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Sportinių šokių klubo 

„SVINGAS“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai. 

2021-05 Baigiamasis kolektyvo 

koncertas „Volta – 2021“. 

 

Birutė 

Malinauskienė 

„Rasos“ 

progimnazija 

Sportinių šokių 

kolektyvo „Šiaulių 

Volta“ mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai, 

draugai. 

2021-05 

 

Koncertas: 

„Mums smagu, kai mes 

kartu!“, skirtas Tarptautinei 

šeimos dienai. 

Simas 

Aleknavičius, 

Justina Šiupinytė 

 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ (Vytauto 

g. 103 A) 

Gitaros ir dainavimo 

studijos mokiniai, 

mokinių tėvai, svečiai. 

2021-05-15 „Šeimos piknikas“, skirtas 

tarptautinei šeimos dienai. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

ŠU botanikos 

sodas 

Menų mokyklos 

bendruomenė: tėvai, 

vaikai, darbuotojai. 

2021-05-28 Koncertas mokinių tėvams ir 

Menų mokyklos 

bendruomenei bei 

pedagogams  „O! 

Vasara…“ 

Ramūnas 

Mikalauskas 

Lieporių 

gimnazija 

Pop grupės „Poco a 

Poco“ mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

svečiai. 
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2021-05/06 Premjera: 

Teatro studijos „Neribotai“ 

jaunųjų spektaklis 

(pavadinimas nežinomas ). 

Orinta 

Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Teatro studijos 

„Neribotai“ mokiniai, 

visi, 

besidomintys vaikų ir 

jaunimo teatrine- 

kūrybine veikla. 

2021-05/06 Mados ir teatro studijos 

„Mūza“ pavasario-vasaros 

kolekcijos pristatymas. 

Laura Pikelienė, 

Daiva Rozgaitė - 

Udrienė 

Menų mokykla,  

miesto renginiai 

pagal 

galimybes. 

 

2021-05 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija 

šauni“  jauniausios grupės 

spektaklis (pavadinimas yra 

tikslinamas). 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 

103A) 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, visi, 

besidomintys vaikų ir 

jaunimo teatrine- 

kūrybine veikla. 

2021-05 Koncertas: 

 „Pasitinkant vasarą“. 

  

Vilma Valiukienė Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Vokalinio 

instrumentinio 

ansamblio „Mozaika“  

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

 2021-05 

 

Koncertas: 

„Pavasario garsų aidai“. 

Virginija 

Puronienė 

Menų mokykla Ansamblio „Natos“ 

mokiniai, mokinių 

tėvai, svečiai. 

2021-05 Akcija „SUSTOK-

PAGALVOK-PADARYK  

gerą darbą“ 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Individualios ir 

nuotolinės 

erdvės. 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

2021-05 Dviračių žygis  Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Kurtuvėnų 

regioninis 

parkas. 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Birželis 

2021-06/07 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija 

šauni“  12-tokų išleistuvės. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

Šiaulių jaunimo 

centras (Vytauto 

103A) 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai 

2021-06 Festivalis: 

Baltijos šalių dainos ir šokio 

festivalis „Vasaros šėlsmas“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

Vieta derinama Baltijos šalių vaikų ir 

jaunimo kolektyvai 

2021-06 Vasaros poilsio stovykla 

„Trys dienos, dvi naktys 

Virvytėje“. 

Vilma 

Ptašinskienė, 

Jovita Gendvilė 

 

Mažeikių r., 

Užventės k., 

Virvytės g. 31.  

Šiaulių menų 

mokyklos mokiniai 

2021-06 Šventė „Metų geriausieji“. Vilma 

Ptašinskienė, 

Jovita Gendvilė 

 

Derinama Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai. 

2021-06/09 Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų paroda 

Solveiga Bugienė Menų mokykla  Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 
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saugaus eismo tema „Būki 

kelyje budrus“. 

2021-06 Praktinis – motyvacinis  

seminaras 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Šiaulių atviras 

jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Rugpjūtis 

2021-08 Vasaros šokio  stovykla 

Visagine. 

Daina Svirskytė Visagino 

akrobatikos 

sporto mokykla 

Baleto ir gimnastikos 

studijos „Linksmosios 

pėdutės“ mokiniai. 

2021-08 Vasaros poilsio dienos 

stovyklos. 

Vilma 

Ptašinskienė, 

Jovita Gendvilė 

 

Menų mokyklos 

klubas 

„Kibirkštis“, 

Menų mokykla. 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai 

2021-08 Vasaros stovykla ,,Augame 

kartu su teatru”. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Vieta bus 

patikslinta 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai. 

2021 m.   

rugpjūtis–

rugsėjis 

Šiaulių menų mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų 

paroda mieste. 

Daiva 

Dominauskienė, 

dailės ir 

technologijų 

mokytojų  

metodinės grupės 

nariai 

Miesto parodų 

vitrinos 

Menų mokyklos  

mokiniai. 

Rugsėjis 

2021-09 XIII Tarptautinis teatrų 

festivalis „Baltoji varnelė“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis, 

organizacinė 

darbo grupė 

Šiaulių 

valstybinis 

dramos teatras, 

Šiaulių kultūros 

centras, Šiaulių 

menų mokykla, 

Šiaulių miesto 

erdvės 

Lietuvos ir užsienio 

teatro kolektyvai. 

2021-09/12 Mados ir teatro studija 

,,Mūza“ 

Rudens – žiemos madų 

kolekcijos kūrimas ir 

pristatymas. 

Daiva Rozgaitė – 

Udrienė,  

Laura Pikelienė 

Menų mokykla, 

 miesto 

renginiai. 

Menų mokyklos, 

miesto mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai. 

2021-09/11 Saugaus eismo mokymo 

akcija pirmokams „Saugiai į 

mokyklą, saugiai į namus“. 

Solveiga Bugienė,  

Aidas Steponaitis  

Menų mokyklos 

klubas 

„Kibirkštis“, 

Menų mokykla. 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2021-09 Išvyka į atvirą Druskininkų 

jaunimo centrą. 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė 

Druskininkų 

atviras jaunimo 

centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai, 

savanoriai, atviro 

Druskininkų jaunimo 

centro dalyviai. 

2021-09 Praktinis - motyvacinis 

seminaras 

Laura Norbutienė, Šiaulių menų 

mokyklos 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 
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Justina 

Krištopaitytė 

struktūrinis 

padalinys 

„Šiaulių atviras 

jaunimo 

centras“ 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Spalis 

2021-10-01–03 Pilietinė akcija – praleisk 

savaitgalį su seneliais ar 

pagyvenusiai kaimynais 

„Dalinuosi savo džiugesiu”.   

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

erdvė 

Menų mokyklos 

bendruomenė: vaikai, 

seneliai, darbuotojai, 

tėvai. 

2021-10 Menų mokyklos darbuotojų 

kūrybinių darbų paroda  

„Tai, ką sukuria širdis“. 

Daiva 

Dominauskienė 

Menų mokykla Menų mokyklos 

darbuotojai. 

2021-10 Meninės raiškos užsiėmimai 

mokinių seneliams. 

Vilma 

Račkauskienė  

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, mokinių 

seneliai 

2021-10-28 

/ 

2021-11-25 

Respublikinė švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių   ir 

mokytojų kūrybinių darbų 

paroda „Tapyk pagal 

dailininkus“. 

Daiva 

Dominauskienė 

Menų mokykla Lietuvos švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, mokytojai. 

2021-10 Neformaliojo švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

respublikinė konferencija: 

„Kūrybiškumą skatinančių 

veiklų organizavimas 

neformaliojo ugdymo 

įstaigose“. 

Sigita Statkienė, 

org. grupė 

Menų mokykla Neformaliojo švietimo 

ir ugdymo įstaigų 

mokytojai. 

2021-10 Meno mokykla naujų narių 

krikštynų šventė „PIATIK“. 

Vilma 

Ptašinskienė, 

Jovita Gentvilė, 

org. grupė. 

Tikslinama Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai. 

2021-10 Išvyka į atvirą Palangos 

jaunimo centrą. 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė 

Palangos atviras 

jaunimo centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai, 

savanoriai, atviro 

Palangos jaunimo 

centro dalyviai. 

2021-10 Nuotolinis protmūšis per 

kahoot (rėmėjai Šiaulių 

miesto policija) 

Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė 

Facebook erdvė 

-  Šiaulių atviras 

jaunimo centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai ir kiti 

suinteresuoti asmenys. 

Lapkritis 

2021-11-05 „Pyragų mugė“, renginys 

skirtas Tarptautinei pyragų 

dienai paminėti. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų 

mokykla/Parkas

/Miesto 

bulvaras 

Menų mokyklos 

bendruomenė ir buvę 

Menų mokyklos 

darbuotojai 
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2021-11-16 Pilietinė akcija „Tarptautinė 

tolerancijos diena“. 

 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokykla, 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

namai. 

Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-11-30 Spalvoto meduolio diena. 

 

Rasa 

Smagurauskienė 

 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai. 

2021-11 Kalėdinis konkursas.  Laura Norbutienė, 

Justina 

Krištopaitytė, 

Savanorė Jolita 

Mykolaitytė. 

 

Facebook erdvė 

-  Šiaulių atviras 

jaunimo centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai ir kiti 

suinteresuoti asmenys. 

Gruodis 

2021-12-01–24 Menų mokyklos „Advento 

kalendorius“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

kolektyvo 

patalpos. 

Menų mokyklos 

mokiniai, mokytojai. 

2021-12 Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių  

kūrybinių darbų paroda 

„Linksmųjų besmegenių 

šalyje“. 

Jūratė Gricienė Menų mokykla Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2021-12-07– 

2021-12-24 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Žiemos pasaka“. 

 

Vilma 

Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Kibirkštis“ 

Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos mokiniai. 

2021-12 Sportinių šokių kolektyvo 

„Šiaulių Volta“ kalėdinis 

vakaras. 

 

Birutė 

Malinauskienė 

Baras „Pegasas“ Sportinių šokių 

kolektyvo „Šiaulių 

Volta“ mokiniai, 

mokinių tėveliai. 

2021-12 Kalėdiniai renginiai „Kalėdų 

stebuklai“. 

 

Vilma 

Račkauskienė 

Menų mokykla Šiuolaikinių šokių 

kolektyvo „Asorti“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, svečiai. 

2021-12 Varžybos „Nykštukų 

Kalėdos“. 

 

 

 

Valdas Bytautas Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Sportinių šokių 

kolektyvo „Svingas“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, svečiai. 

2021-12 Konkursas: 

Baltijos šalių vaikų ir 

jaunimo populiariosios 

muzikos festivalis-konkursas 

„Dainuok, žiemužėle 2021“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

Šiaulių kultūros 

centras 

Baltijos šalių vaikų ir 

jaunimo vokaliniai 

kolektyvai, grupės, 

solistai, svečiai, 

miestiečiai. 
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2021-12 

 

Koncertas: 

-          ,,Nykštukų Kalėdos“; 

-         ,,Skambančios Kalėdos“ 

 (pagal amžiaus grupes) 

Simas 

Aleknavičius, 

Justina Šiupinytė 

 

Menų mokykla, 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ (Vytauto 

g. 103A) 

Gitaros ir dainavimo 

studijos mokiniai, 

mokinių tėvai, svečiai. 

2021-12 Koncertas:  

„Skambančios Kalėdos“.             

Virginija 

Puronienė 

Menų mokykla Ansamblio „Natos“ 

mokiniai, mokinių 

tėvai, svečiai. 

 

 

 


