
Šiaulių miesto dienos
su VU Šiaulių akademija 

10.00–16.00 val. 
Edukacinė veikla vaikams ir suaugusiems iš rudeninių sodo augalų; 
Žaidimas-demonstracija „Vaisiai“;
Augalų mainykla ir kitos 

VU ŠA Botanikos sodo veiklos:

edukacinės veiklos bei demonstracijos.

10.45–15.55 val. VU ŠA studentų ir meninių kolektyvų koncertinė 
programa (vadovai – doc. Birutė Janonienė ir doc. Gediminas Ramanauskas): 

10.45 val. Atlikėjas Arnas Mazurevičius; 
11.00 val. Atlikėjai – Sigitas Kivilis, Kastytis Petryla, Marius Vitkauskas (gitaros);
11.45 val. Atlikėjai – Rokas Kavaliauskas (saksofonas), Maksas Perepečkinas 
(fortepijonas);
12.15 val. Choras „Studium“ ;
12.30 val. Atlikėja Akvilė Staražinskaitė;
13.00 val. Atlikėjai – Vakarė Vasiliauskaitė ir Dovydas Kaupys;
13.10 val. Ansamblis „Pavasaris“;
13.20 val. DJ Matas Kavaliauskas;
14.00 val. Atlikėja Austėja Kardašiūtė;
14.30 val. Atlikėjas Justas Glinskis;
14.45 val. Atlikėjas Rokas Šmatavičius;
15.00 val. Atlikėja Ramunė Duobienė;
15.15 val. Atlikėja Ieva Visockytė;
15.30 val. Atlikėjai – Mykolas Dankis ir Domantas Valinčius.

16. 00 val. VU ŠA STEAM centro veiklos: 
Šlykštukų gamyba. Paprastomis priemonėmis susikursite jo didenybę – šlykštuką! 
Robo taiklioji ranka. Valdydami robotą, pasitikrinsite taiklumą.Taikliausiems – 
STEAM centro dovanėlės. 

16.00 val. Liaudiška vakaronė su Augantu Braziuliu.

17.30 val. VU ŠA STEAM centro mokslo šou „Mokslo pasaka“.
Programoje – ugnis rankoje, griaudėjantys sprogimai, mokslinis dantų valymas, 
energijos eliksyras, išminties rūkas ir dar daugiau.

18.00 val. Ansamblio „Saulė“ pasirodymai (meno vadovas Darius Daknys, 
choreografinės grupės vadovė Adelė Gružienė, vokalo vadovas Eugenijus 
Andriulis).

RUGSĖJO 9 D. (PENKTADIENIS)

Nuo 12 val.  „Asmenukė su .
Nusifotografuok su SAULE, kelk nuotrauką po konkurso įrašu
VU ŠIAULIŲ AKADEMIJA feisbuko paskyroje ir laimėk šaunių prizų!  

#KONKURSAS VU ŠA simboliu “SAULE

Gaidžio laikrodžio aikštė, Šiauliai



Šiaulių miesto dienos
su VU Šiaulių akademija 

10.00–16.00 val. 
Edukacinė veikla vaikams ir suaugusiems – atlapo puokštelės gamyba iš sodo 
augalų;
Žaidimas-demonstracija „Vaisiai“; 
Augalų mainykla.

VU ŠA Botanikos sodo veiklos:

10.00 val. Sportinis užsiėmimas. 
K

11. 00 val. 

11.30–13.30 val.  Koncertinė programa. Atlikėjai – Rokas Kavaliauskas 
(saksofonas) ir Arnas Mazurevičius (vokalas, DJ). 

12.00 val. 

13.30–14.00  val. VU ŠA STEAM centro mokslo šou „Mokslo pasaka“.
Programoje – ugnis rankoje, griaudėjantys sprogimai, mokslinis dantų valymas, 
energijos eliksyras, išminties rūkas ir dar daugiau.

amuolio žongliravimas futbolo treniruokliu su Kūno kultūros ir sporto pedagogikos 
studijų programos studentais (vadovas Rytis Alūzas). 

VU ŠA STEAM centro mokslo šou „Mokslo pasaka“.
Programoje – ugnis rankoje, griaudėjantys sprogimai, mokslinis dantų valymas, 
energijos eliksyras, išminties rūkas ir dar daugiau. 

VU ŠA STEAM centro veiklos: 
Šlykštukų gamyba – paprastomis priemonėmis susikursite jo didenybę – šlykštuką! 
Robo taiklioji ranka – valdydami robotą, pasitikrinsite taiklumą.Taikliausiems – 
STEAM centro dovanėlės. 

12.00–13.30 val. Sportinis užsiėmimas. 
Irklavimas concept treniruokliu su Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų 
programos studentais (vadovas Rytis Alūzas). 

RUGSĖJO 10 D. (ŠEŠTADIENIS)

Gaidžio laikrodžio aikštė, Šiauliai

Nuo 12 val.  „Asmenukė su VU ŠA simboliu 
“. Nusifotografuok su SAULE, kelk nuotrauką po 

konkurso įrašuVU ŠIAULIŲ AKADEMIJA feisbuko paskyroje 
ir laimėk šaunių prizų! 
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