
 

 

Jaunuolių liaudiškų šokių grupės 

 
Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių ansamblio „Želmenėliai“ jaunuolių grupė, vadovė 

Aleksandra Aldona Masėnienė  

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų liaudiškų šokių ansamblio ,,Malūnėlis“ 1-oji jaunuolių 

grupė, vadovė Birutė Brazdžiūtė 

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų liaudiškų šokių ansamblio ,,Malūnėlis“ 2-oji jaunuolių 

grupė, vadovė Birutė Brazdžiūtė 

 

Birštono kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Kupolė“, vadovė Birutė Brazdžiūtė 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų šokių studijos „Vijurkas“ jaunuolių grupė, 

vadovės Violeta Šleinienė, Laura Šleiniūtė 

 

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

grupė, vadovė Ramunė Zelbienė  

 

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

vadovė Sonata Jankienė 

 

Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Siaustinis“, vadovė Sonata 

Jankienė  

 

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Suvartukas“ 1-oji jaunuolių 

grupė, vadovė Ilona Baltikauskaitė 

 

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Suvartukas“ 2-oji jaunuolių 

grupė, vadovė Ilona Baltikauskaitė  

 

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė, vadovė Rima Pielikė  

 

Ignalinos kultūros ir sporto centro jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Lelijėlė“,vadovė Nijolė Žygienė 

 

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

jaunuolių grupė, vadovės Nijolė Ritvienė, Eglė Kotryna Vizbaraitė  

 

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Viltukas“, vadovė Jūratė 

Urbonienė  

 

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Šėltinis“, vadovė Virginija 

Skiparienė  

 

Kauno tautinės kultūros centro liaudiškų šokių ansamblio „Kalvelis“ jaunuolių grupė, vadovė Ilona 

Jakštytė  

 

Šilutės pirmosios gimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Atlaja“, vadovė Rita Kurpeikytė  



 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos  jaunuolių liaudiškų šokių grupė ,,Gintarėlis“,  vadovė Ina 

Skirmantienė  

 

Šiaulių Salduvės progimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Sūkurėlis“, vadovė Asta 

Rimkuvienė  

 

LSMU gimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Eglynėlis“, vadovė Eglė Glinskienė 

 

LSMU gimnazijos jaunyolių liaudiškų šokių grupė „Kupolėlė“, vadovė Eglė Glinskienė  

 

Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro vaikų  liaudiškų šokių studijos „Diemedėlis“ jaunuolių 

grupė, vadovė Loreta Lideikienė  

 

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

Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Šveikauskaitė  

 

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

Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Šveikauskaitė  

 

Šiaulių Didždvario gimnazijos liaudiškų šokių ansamblio „Šėltinis“ 3-oji jaunuolių grupė, vadovai 

Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Šveikauskaitė  

 

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Pupa“, 

vadovas Paulius Vaitkevičius  

 

Kauno r. Raudondvario kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Vėjo malūnėlis“,  vadovės 

Jolanta Zizienė, Gintarė Milieškaitė  

 

Šilalės meno mokyklos šokių studijos „Lokysta“ jaunuolių grupė, vadovė Digma Kononovienė  

 

Neringos savivaldybės Neringos meno mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupė, vadovė Rasa 

Želnytė-Šembergė  

 

Klaipėdos Sendvario progimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Suktukas“, vadovė Diana 

Mockuvienė  

 

Šilutės r. Švėkšnos ,,Saulės" gimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė ,,Saulė“, vadovė Asta 

Sapetkienė  

 

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

Ritvienė 

 

Vilniaus Sausio 13-osios vidurinės mokyklos šokių studijos „Lazdynėlis“ jaunuolių grupė, vadovė 

Marytė Rimutė Zaleckaitė  

 

Skuodo kultūros centro Mosėdžio skyriaus jaunuolių liaudiškų šokių grupė, vadovė Zita 

Šlečkuvienė  

 

 



Panevėžio r. Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Kupolėlė“, 

vadovas Jonas Marcinkevičius  

 

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Druskutis“, vadovė Valė 

Šmitienė  

 

Kauno r. Babtų kultūros centro Vandžiogalos laisvalaikio salės jaunuolių liaudiškų šokių grupė 

„Verpetukas“, vadovė Giedrė Barkauskaitė  

 

Mažeikių r. kultūros centro jaunuolių šokių grupė „Ciongs“, vadovė Vilma Slivskienė  

 


