
 

Jaunučių šokių grupių NUMERACIJA stadionuose 

 

Šokį „Tili tili dūda“ šoka visos jaunučių grupės  

Šokį „Jurgelis meistrelis“ šoka: 

 

1. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblio „Neris“ 

jaunučių grupė, vadovės Nijolė Ritvienė, Eglė Kotryna Vizbaraitė  

 

2. Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ 1-oji 

jaunučių grupė, vadovė Olga Gross  

 

3. Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ 2-oji 

jaunučių grupė, vadovė Olga Gross 

 

4. Plungės kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Suvartukas“ jaunučių grupė,  vadovė Ilona 

Baltikauskaitė 

 

5. Vilniaus savivaldybės Grigiškų kultūros centro jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Rima 

Šimkūnienė  

 

6. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Aušra“, vadovė Asta 

Vaitiekūnienė 

 

7. Kauno r. Neveronių gimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Upė“, vadovė Virginija 

Skiparienė  

 

8. Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunučių grupė, vadovė Jolanta 

Telišauskienė 

 

9. Zarasų meno mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Lietutis“, vadovė Inga Zakarauskienė 

 

10. Molėtų kultūros centro jaunučių liaudiškų šokių grupė „Molėtukas“, vadovė Audronė 

Ališkevičiūtė  

 

11. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Sigita 

Gadžij  

 

12. Šiaulių Salduvės progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Sūkurėlis“, vadovė Asta 

Rimkuvienė 

 

13. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Liuoksinis“,vadovė Asta 

Rimkuvienė 

 



14. Šilalės meno mokyklos šokių studijos „Lokysta“ jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Laima 

Andrejauskienė  

 

15. Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos liaudiškų šokių kolektyvo „Lūgnė“ jaunučių grupė, 

vadovė Rasa Kalendienė 

 

16. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro šokių studijos „Vyželė“ jaunučių grupė, vadovė Sonata 

Jankienė  

 

17. Šakių meno mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Šakietukas“, vadovė Justė Lukauskienė 

 

18. Šakių „Varpo“ mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Pynė“, vadovė Vitalija Venienė  

 

19. Pasvalio Svalios progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Bruknelė“, vadovė Nida 

Sakalauskienė 

 

20. Vilniaus lietuvių namų jaunučių  liaudiškų šokių grupė „Volungė“, vadovė Zita Damauskienė  

 

21. Marijampolės meno mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Javonėlis“, vadovė Kristina 

Brazienė  

 

22. Lazdijų meno mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė  Loreta Vyrva++ 

 

23. Kretingos r. Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė 

Janina Vaičekauskienė  

 

24. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Straksiukas“, 

vadovė Birutė Bendikienė 

 

25. Trakų meno mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Vida Bagdonienė  

 

26. Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Nemunėlis“, vadovė 

Lina Kaminskienė 

 

28. Kauno Kazio Griniaus progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Žolynėliai“, vadovė 

Idalija Braškytė  

 

29. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė ,,Gintarėlis“, vadovė Ina 

Skirmantienė  

 

Šokį „Grūdai grūdeliai“ šoka: 

 

27. Kauno tautinės kultūros centro tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ jaunučių grupė, vadovė 

Ilona Jakštytė 



 

30. Neringos savivaldybės Neringos meno mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė,   vadovės 

Jurgita Survilienė, Danguolė Dapšytė 

 

31. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Viltukas“, vadovė 

Jūratė Urbonienė 

 

32. Akmenės r. savivaldybės kultūros centro jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Birutė 

Viktoravičiūtė 

 

33. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų šokių studijos „Vijurkas“ jaunučių grupė, 

vadovė Violeta Šleinienė   

 

34. Vilniaus Gabijos gimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Gabija“, vadovė  Jurgita 

Galdikienė 

 

35. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Viržytė“, vadovė Rita 

Kurpeikytė  

 

36. Vilniaus Sausio 13-osios vidurinės mokyklos šokių studijos „Lazdynėlis“ jaunučių grupė, 

vadovė Marytė Rimutė Zaleckaitė 

 

37. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų liaudiškų šokių ansamblio ,,Malūnėlis“ jaunučių 

grupė, vadovė Birutė Brazdžiūtė 

 

38. Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ jaunučių liaudiškų šokių grupė „Sukucis“, vadovė 

Gitana Kolkienė 

 

39. Vilniaus savivaldybės Grigiškų pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Padūkėlis“, 

vadovė Aniceta Česnakauskienė 

 

40. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Trepsiukas“,vadovas 

Edmundas Alseika  

 

41. Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus jaunučių liaudiškų šokių grupė „Gandriukas“, 

vadovė Akvilė Prakapienė  

 

42. Marijampolės Petro Armino progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Aistė 

Grinevičienė  

 

44. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė ,,Spindulėlis“, 

vadovė Zita Rimkuvienė  

 

45. Panevėžio Beržų progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Aušrinė“,  vadovė Ona 

Ivanauskienė  



 

46. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir vaikų šokių studijos ,,Kibirkštėlė“ jaunučių  

liaudiškų šokių grupė, vadovė Sandra Paulavičienė  

 

47. Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Žiburėlis“, vadovė Alina 

Urbonienė 

 

48. Klaipėdos r. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė 

Vaida Zacharevičienė   

 

49. Šakių r. Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė 

Violeta Mikelaitytė  

 

50. Telšių Kranto progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Ajerėliai“, vadovė Dina 

Margalikė 

 

51. Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Lašas“, vadovė 

Jekaterina Matulevičienė  

 

52. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų šokių studijos „Vija“ jaunučių 

liaudiškų šokių grupė, vadovė Sandra Leonauskienė   

 

53. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Eglė 

Šeštakauskienė  

 

 


