
 

 

Jaunimo A liaudiškų šokių grupės   

 

Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblio „Vytinė“ jaunimo liaudiškų šokių grupė, vadovas 

Vidmantas Mačiulskis 

 

Kretingos meno mokyklos vaikų šokių studijos „Ratilėlis“ jaunimo grupė, vadovė Simona 

Kutkevičienė  

 

Lietuvos sporto universiteto liaudiškų šokių ansamblio „Rasa“ jaunimo  grupė, vadovė Jolanta 

Marmienė   

 

Aleksandro Stulginskio universiteto jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Sėja“, vadovė Idalija 

Braškytė  

 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro šokių studijos ,,Vyželė“ jaunimo  liaudiškų šokių grupė,  

vadovė Sonata Jankienė 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai jaunimo liaudiškų šokių  grupė 

,,Žilvinas“, vadovė Gitana Puzinienė 

 

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

jaunimo  grupė, vadovės Nijolė Ritvienė, Eglė Kotryna Vizbaraitė  

 

Šiaulių  Didždvario gimnazijos liaudiškų šokių ansamblio „Šėltinis“  jaunimo grupė, vadovai 

Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Šveikauskaitė 

 

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos liaudiškų šokių jaunimo grupė, vadovė Audronė Geležinytė 

 

 Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų jaunimo  liaudiškų šokių grupė ,,Austėja“,   

vadovė Kristina Nainienė  

 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė ,,Siaustinis“, vadovė 

Kristina Nainienė  

 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos liaudiškų šokių ansamblio ,,Kanapėlė“ jaunimo  grupė,  

vadovė Kristina Nainienė  

 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto  jaunimo  liaudiškų šokių ansamblis „Žilvitis“, vadovas 

Edgaras Šnipaitis 

 

Birštono kultūros centro jaunimo  liaudiškų šokių grupė ,,Aguonėlė“, vadovė Virginija 

Bankauskienė 

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto jaunimo liaudiškų  šokių ansamblio „Vingis“ 1-oji grupė, 

vadovai Marytė Rimutė Zaleckaitė, Donatas Šiniauskas  

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Vingis“ 2-oji grupė, 

vadovai Marytė Rimutė Zaleckaitė, Donatas Šiniauskas  



 

Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblio „Vilnis“ jaunimo grupė 

Vadovės Marytė Rimutė Zaleckaitė, Rasa Kašėtienė  

 

Vilniaus m.  Naujosios Vilnios kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Vaiva“, vadovė 

Jurgita Galdikienė  

 

Vilniaus technologijų ir dizaino  kolegijos jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Sietuva“ 1-oji grupė, 

vadovas Edmundas Žička 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino  kolegijos jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Sietuva“ 2-oji grupė 

Vadovas Edmundas Žička 

 

Anykščių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė ,,Gojus“, vadovė Jūratė Uselienė  

 

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė, vadovė Nijolė Mikalajūnienė 

 

Biržų „Saulės“ gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė, vadovė Asta Vaitiekūnienė  

 

Biržų kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“, vadovė Danguolė Kalkienė 

 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė ,,Apynėlis“,   

Vadovė Nida Sakalauskienė 

 

Jonavos Senamiesčio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Juventa“, vadovė Vilma Širkaitė 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos jaunimo liaudiškų šokių grupė 

„Džigūnas“, vadovė Vilma Tiškevičienė, Aistė Jacikė  

 

Kauno kolegijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Kaukas“, vadovas Kęstutis Pušinaitis  

 

Kauno technikos kolegijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Pušynėlis“, vadovai Kęstutis Pušinaitis, 

Aurimas Tiškevičius  

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto liaudiškų šokių ansamblio „Ave vita“ 1-oji jaunimo grupė,  

vadovai Kazimieras Kondratavičius, Goda Puleikytė 

 

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto liaudiškų šokių ansamblio „Ave vita“ 2-oji jaunimo grupė,  

vadovai Kazimieras Kondratavičius, Goda Puleikytė 

 

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo  liaudiškų šokių grupė, vadovė Birutė 

Viktoravičiūtė 

 

Plungės kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Suvartukas“ jaunimo grupė, vadovė Ilona 

Baltikauskaitė 

 

Šakių kultūros  centro  jaunimo  liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“, vadovė Vitalija Venienė 

 

Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ jaunimo 

grupė, vadovė Jolanta Tendienė 



 

Molėtų r. Alantos gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Alanta“, vadovė Audronė 

Ališkevičiūtė 

 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Liuoksinis“, vadovė Asta 

Rimkuvienė 

 

Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė“ jaunimo grupė, vadovė Indrė 

Šerpytienė 

 

Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studijos „Diemedėlis“ jaunimo grupė,  

vadovė Loreta Lideikienė 

 

Kėdainių r. Akademijos kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Ainiai“, vadovė Regina 

Matulienė 

 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Atžalynas“, vadovė Danutė 

Pilibienė  

 


