
 

 

Merginų šokių grupių NUMERACIJA stadionuose 

 
Šokius „Girnelės“, „Parugė“, Finalą „Vieversio rytas“ šoka visos merginų šokių 

grupės. 

 

Šokio „Sukis, mano kedeli“ I variantą šoka: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 

šokių grupės 
 

Šokio „Sukis, mano kedeli“ II variantą šoka: 

7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 36, 38, 40, 41, 42 šokių grupės 

 

1. Klaipėdos VšĮ „Edukateka“ vaikų šokio studijos „Aušrinė“ merginų grupė, vadovai Saulius 

Rudelis, Lina Klepeckaitė-Diržininkienė  

 

2. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Ramona Valiūtė-

Žukauskienė 

 

3. Marijampolės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Arabeskas“, vadovė Daina 

Misiukevičienė  

 

4. Šilalės r. savivaldybės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Laima 

Andrejauskienė 

 

5. Klaipėdos r. Vėžaičių kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Karuselė“, vadovė Ingrida 

Sutkienė 

 

6. Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupės „Eiva“ ir 

Dituvos pagrindinės mokyklos merginų jungtinė liaudiškų šokių grupė, vadovės Viktorija Motienė, 

Dalia Genčiuvienė  

 

7. Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos merginų liaudiškų šokių grupė ,,Lūgnė“, vadovės 

Romutė Trusova, Virginija Subelienė 

 

8. Marijampolės meno mokyklos merginų liaudiškų šokių grupė „Javonėlis“, vadovė Daina 

Misiukevičienė  

 

9. Marijampolės meno mokyklos merginų liaudiškų šokių grupė „Javonėlis“, vadovė Kristina 

Brazienė 

 

10. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro choreografijos studijos ,,Inkarėlis“ merginų 

liaudiškų šokių grupė, vadovė Donata Meilutė-Paulauskienė 

 



11. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Eglė 

Šeštakauskienė  

 

12. Šilalės meno mokyklos šokių studijos „Lokysta“ merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė 

Digma Kononovienė 

 

13. Kalvarijos gimnazijos ir Lazdijų meno mokyklos jungtinė merginų liaudiškų šokių grupė, 

vadovė Loreta Vyrva 

 

14. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupės „Jurginėlis“ ir meno 

mokyklos merginų liaudiškų šokių grupės jungtinis kolektyvas, vadovės Loreta Vasikonytė, Evelina 

Sadauskienė 

 

15. Šilutės pirmosios gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė „Atlaja“, vadovė Rita Kurpeikytė 

 

16. Alytaus jaunimo centro šokių studijos ,,Rūta“ merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Rūta 

Mekišaitė  

 

17. Varėnos moksleivių kūrybos centro merginų liaudiškų šokių grupė „Mikitukas“, vadovė 

Jolanta Stankevičienė  

 

18. Varėnos r. Matuizų ir Merkinės kultūros centrų jungtinė merginų liaudiškų šokių grupė 

„Versmė“, vadovės Jurgita Keršienė, Irena Čaplikienė 

 

19. Vilniaus m. Grigiškių kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Vilma Abrutytė 

 

20. Kėdainių r. Truskavos kultūros centro šokių grupės „Vermenėlė“ ir Panevėžio r. Paįstrio 

kultūros centro šokių grupės „Verbelė“ jungtinis merginų kolektyvas, vadovė Nijolė Vidžiūtė 

 

21. Šakių r. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė, 

vadovė Evelina Karpavičienė  

 

22. Ukmergės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė ,,Vilkmergė“, vadovė Regina 

Zabielienė  

 

23. Anykščių kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė ,,Vija“, vadovė Jūratė Šimkienė  

 

24. Anykščių kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė ,,Saulašarė“, vadovė Irma Baukytė 

 

25. Jonavos Senamiesčio gimnazijos merginų šokių studija ,,Juventa“, vadovė Vilma Širkaitė   

 

26. Kėdainių r. Akademijos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Austėja“, vadovė 

Regina Matulienė 

 



27. Vilkaviškio muzikos mokyklos šokių ansamblio „Siaustinis“ merginų liaudiškų šokių grupė, 

vadovė Vilija Jakubauskė  

 

28. Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė ,,Norija“, vadovė Vilija 

Jakubauskė 

 

29. Joniškio r. Žagarės gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė, vadovas Andrius Petkauskas 

 

30. Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Audronė Geležinytė  

 

31. Kelmės r. Tytuvėnų kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė,  vadovė Henrika 

Barkauskienė 

 

32. Kupiškio kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė ,,Račiupėlis“, vadovė Joana 

Jankauskienė  

 

33. Akmenės r. savivaldybės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Birutė 

Viktoravičiūtė 

 

34. Akmenės r. savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namų merginų liaudiškų šokių 

grupė, vadovė Nijolė Milaševičienė  

 

35. Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė „Vaivora“, vadovė Vida 

Čeplevičienė  

 

36. Kauno Kazio Griniaus progimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė „Žolynėliai“, vadovė 

Idalija Braškytė 

 

37. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos vaikų šokių studijos „Kibirkštėlė“ merginų liaudiškų 

šokių grupė, vadovė Sandra Paulavičienė 

 

38. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos merginų liaudiškų šokių grupė,vadovė Laisvė 

Monkevičienė  

 

39. Pakruojo kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Leokadija Juodagalvienė 

 

40. Mažeikių Gabijos gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė „Gabija-Džesi“, vadovė Simona 

Gargasienė  

 

41. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos merginų šokių grupė „Laikas“, vadovė Jūratė 

Valatkienė 

 

42. Kelmės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė Dijana Bakšienė 

 


