
RENGINIO PROGRAMA 
 

Renginio vedėjas-moderatorius Dominykas Vaitiekūnas. 
 

10.00–10.30 val. Renginio atidarymas, muzikinis rekordas (DALYVAUJA VISI!!!) 

10.30–11.30 val. Dominyka Venciūtė 

11.30–12.30 val. Ignas Bakėjus 

12.30–13.00 val. Pertrauka 

13.00–14.00 val. Benediktas Vanagas 

14.00–15.00 val. Vidas Bareikis 
 

Vieta: ŠIAULIŲ ARENOS DIDŽIOJI SALĖ. 
 

 



KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 

 

Vieta: ŠIAULIŲ ARENOS 1 AUKŠTO ERDVĖS. 

Laikas: 10:30 – 14:15 val. (po 45 min.) 

Srautų skaičius: 4 (po 10-15 moksleivių sraute).  

 

1. „Filmų valdymas smegenų bangomis“.  

2. „Eksperimentai su LED šviestukais“.  

3. „Statybos meno galerija“. 

4.  „5D modeliavimas“. 

5. „Nuotoliniu būdu valdomų modelių konstravimas ir varžybos“. 

6. „Superbiuras“.  

7. „Organizmo fizinių ir funkcinių galimybių pažinimas“. 

8. „Pirmoji pagalba“. 

9.  „Užkariauk mėnulį“. 

10. „Grandininė reakcija: kaip uždirbti milijardą“. 

11.  „ŠVK studentų sukonstruotos transporto priemonės: pažink ir 
išbandyk“. 

12.  „Interaktyvus simuliatorius“. 

 



RENGINIO DRAUGAI 
 

Vieta: ŠIAULIŲ ARENOS 1-2 AUKŠTO ERDVĖS. 

Laikas: 10:30 – 15:00 val.  

  
  

• Šiaulių jaunųjų technikų centras 

• Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija 

• VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras 

• Šiaulių jaunųjų turistų centras 

• Aikido aikikai Šiaulių centras, rytų kovos menų centras 

• Šiaulių Didždvario gimnazija/ tarptautinio bakalaureato 

programa 

• Užimtumo tarnyba 

• Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

• Šiaulių „Saulėtekio" gimnazija 

• Lietuvos šaulių sąjunga gen. P. Plechavičiaus šaulių 

6-oji rinktinė 

• Klubas „Tarp savų" 

• Šiaulių fechtavimo klubas ,,Geležinė kaukė“ 

• UAB „Kalba.Lt“ 

• VšĮ Išmanioji mokykla 

• Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

• Šiaulių Didždvario gimnazija / radijo klubas 

• Steam programų jungtinis stendas 

• Šiaulių Simono Daukanto gimnazija 

• Šiaulių Ragainės progimnazija 

• Rolando Parafinavičiaus paroda 

• STEAM konferencija 

• Muzikinės kūrybinės dirbtuvės / Ritmas kitaip 

• ROKO ORKESTRAS 

• Eduplius 

• Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija" 

• UAB „MENAR“ 

• Sanatorinė mokykla 

• Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros 

agentūra 

• Lietuvos moksleivių sąjunga 

• Šokių mokykla „EXTREME“ 

• Šiaulių „Aušros“ muziejus 

• Šiaulių profesinio rengimo centras 

• Asociacija Bacio modeliai 

• Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka 

• Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

• Šiaulių universitetas 

• Šiaulių sporto gimnazija 

• VšĮ „Matlogos“ 

• Didždvario gimnazija / Molio laboratorija 

• ??? 

• ??? 

• ??? 


