
 

 

Jaunių liaudiškų šokių grupės  

 

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos  „Nemunėlis“ jaunių grupė, vadovė Jolanta 

Telišauskienė  

 

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė „Mituvėlė“, vadovė Kristė 

Donauskienė 

 

Šilalės meno mokyklos šokių studijos „Lokysta“ jaunių grupė, vadovė Laima Andrejauskienė  

 

Kretingos meno mokyklos vaikų šokių studijos „Ratilėlis“ 1-oji jaunių grupė,vadovė Simona 

Kutkevičienė 

 

Kretingos meno mokyklos vaikų šokių studijos „Ratilėlis“ 2-oji jaunių grupė, vadovė Simona 

Kutkevičienė   

 

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Dringelė“, vadovė Nijolė 

Žygienė 

 

Zarasų meno mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė „Lietutis“, vadovė Vanda Politaitė 

 

Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Lūgnė“, vadovė Rasa 

Kalendienė  

 

Klaipėdos r. Gargždų kultūros centro vaikų šokių studijos ,,Trepsiukas“ jaunių liaudiškų šokių 

grupė, vadovės Lilija Šepčenko, Sandra Golovnia  

 

Vilkaviškio muzikos mokyklos šokių ansamblio „Siaustinis“ jaunių liaudiškų šokių grupė, vadovė 

Sonata Jankienė  

 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė „Sūkurėlis“, vadovė Lina 

Kaminskienė  

 

Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Lašas“, vadovė Jekaterina 

Matulevičienė  

 

Šilutės r. Švėkšnos „Saulė“ gimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Saulė“, vadovė Asta 

Sapetkienė  

 

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Šaltinėlis“, vadovė Alma 

Rumšienė  

 

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Dagilėlis“, vadovė Zita 

Daugėlienė  

 

Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Versmė“, vadovas Rimantas 

Turčinskas  

 



Marijampolės meno mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė „Javonėlis“, vadovė Alina 

Kvietkauskienė  

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos ir kultūros namų liaudiškų šokių grupė „Gojelis“ 

Vadovė Živilė Patinskaitė 

 

Vilniaus „Ąžuolyno” progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Ąžuolėlis“, vadovė Nijolė 

Ritvienė  

 

Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos 1-oji jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Žalnieriukas“, vadovė Adelė 

Gružienė  

 

Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos 2-oji jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Žalnieriukas“,  vadovė Adelė 

Gružienė  

 

Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro jaunių liaudiškų šokių grupė „Žolynėlis“, vadovė Jūratė 

Kačiukevičienė  

 

Molėtų kultūros centro jaunių liaudiškų šokių grupė „Molėtukas“, vadovė Audronė Ališkevičiūtė 

 

Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos jaunių liaudškų šokų grupė ,,Liocukas“,  vadovė Edita 

Balčiūnienė  

Šakių ,,Varpo“ mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“,  vadovė Vitalija Venienė  

Vilniaus Sausio13-osios mokyklos šokių studijos „Lazdynėlis“ jaunių grupė, vadovė Marytė 

Rimutė Zaleckaitė 

Vilniaus Gabijos gimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Gabija“, vadovė Jurgita Galdikienė 

 

Kėdainių Lietuvos sporto universiteto ,,Aušros“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė 

,,Dagilis“, vadovė Danutė Pilibienė  

 

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos jaunių  liaudiškų šokių grupė „Verpstelė“, vadovė Lina 

Lesickienė  

 

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

vadovė Loreta Lideikienė  

 

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

Šerpytienė  

 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė „Viržytė“, vadovė Rita 

Kurpeikytė 

 

Šiaulių  Jovaro progimnazijos liaudiškų šokių ansamblio „Šėltinis“ 1-oji jaunių grupė, vadovai 

Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Šveikauskaitė  

 

Šiaulių  Jovaro progimnazijos liaudiškų šokių ansamblio „Šėltinis“ 2-oji jaunių grupė, vadovai 

Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Šveikauskaitė  

 



Šiaulių  Jovaro progimnazijos liaudiškų šokių ansamblio „Šėltinis“ 3-oji jaunių grupė, vadovai 

Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Šveikauskaitė 

 

Panevėžio r. Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio ir Velžio gimnazijos jaunių liaudiškų šokių 

grupė „Kupolėlė“, vadovas Jonas Marcinkevičius  

 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Ąžuoliečiai“, vadovas Vytautas 

Murauskas  

 

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

grupė, vadovė Jolanta Tendienė 

 

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Suvartukas“ 1-oji jaunių grupė,   

vadovė Ilona Baltikauskaitė 

 

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Suvartukas“ 2-oji jaunių grupė,  

vadovė Ilona Baltikauskaitė 

 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 1-oji jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Gintarėlis“, vadovė Ina 

Skirmantienė  

 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 2-oji jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Gintarėlis“, vadovė Ina 

Skirmantienė  

 

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Žolynėliai“ jaunių grupė, vadovė 

Idalija Braškytė  

 

Šakių r. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė, vadovė 

Evelina Karpavičienė  

 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Liuoksinis“, vadovė Asta 

Rimkuvienė 

 

Trakų meno mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė, vadovė Vida Bagdonienė  

 

Anykščių kultūros centro jaunių liaudiškų šokių grupė „Vijurkas“, vadovė Jūratė Šimkienė  

 

Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Gintarėliai“, vadovė Renata 

Rakašienė  

 

Telšių r. Nevarėnų kultūros centro jaunių liaudiškų šokių grupė, vadovė Inga Budginienė 

 

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Kibirkštėlė“, vadovė 

Sandra Paulavičienė  

 

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio 

„Grandinėlė“ jaunių grupė, vadovė Zita Rimkuvienė 

 

Kėdainių r. „Ryto“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Rytas“, vadovė Rūta Plučiuvienė  

 


