
ŠOKIŲ KOLEKTYVAI 
 

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas „Skraja“,  
vadovė Vaida Zacharevičienė 
 
Kaišiadorių rajono Kruonio kultūros centro vyresnių žmonių šokių kolektyvas „Vaivoras“, 
vadovė Aušra Kulnickienė. 
 
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos merginų šokių kolektyvas,  
vadovė Laisvė Monkevičienė, koncertmeisteris Gerimantas Rukas. 
 
Klaipėdos Gedminų progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Gedmina“ , 
vadovas Saulius Rudelis, koncertmeisterė Vaida Staugaitė-Galminienė. 
 
Klaipėdos VšĮ „Edukateka“ vaikų šokio studija „Aušrinė“, 
vadovai Lina Klepeckaitė-Diržininkienė, Saulius Rudelis. 
 
Klaipėdos VšĮ „Edukateka“ jaunimo liaudiškų šokių grupė „Samborinis“ 
vadovai Lina Klepeckaitė-Diržininkienė ir Saulius Rudelis 
 
Klaipėdos VšĮ „Edukateka“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spacierius“, 
vadovas Saulius Rudelis. 
 
Klaipėdos garbaus amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvas „Sidabrinė gija“, 
vadovė Valerija Miliauskienė. 
 
Klaipėdos Sendvario progimnazijos liaudiškų šokių grupė „Suktukas“, 
vadovė Diana Mockuvienė, koncertmeisterė Margarita Macijauskienė. 
 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro choreografijos studijos „Inkarėlis“ jaunučių 
grupė, vadovė Esmeralda Zubrickienė, koncertmeisterė Jolanta Kriaučelienė. 
 
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ vyresniųjų tautinių šokių 
kolektyvas „Vėtra“, vadovas Vilius Šleinius, koncertmeisterė Birutė Uščinaitė. 
 
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ jaunimo liaudiškų šokių 
kolektyvas „Žilvinas“, vadovė Gitana Puzinienė, koncertmeisteris Bronius Tamošaitis. 
 
Klaipėdos rajono Vėžaičių kultūros centro šokių kolektyvas „Karuselė“, 
vadovė Ingrida Sutkienė. 
 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro choreografijos studijos „Inkarėlis“ merginų  
grupė, vadovė Donata Meiliūtė-Paulauskienė, koncertmeisterė Jolanta Kriaučelienė. 
 
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos šokių studija „Smiltė“,  
vadovė Ramona Valiūtė-Žukauskienė. 
 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro choreografijos studijos „Inkarėlis“ mergaičių 
grupė, vadovas Mindaugas Padagas, koncertmeisterė Anastazija Vainoriūtė. 
 



Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Dagilėlis“, 
vadovė Zita Daugėlienė, koncertmeisterė Jurgita Platūkienė. 
 
Klaipėdos „Saulėtekio“  progimnazijos šokio kolektyvas „Saulėtekis“, 
vadovė Ligita Pladienė, koncertmeisterė Virginija Gargasienė. 
 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų šokio ansamblis „Vijurkas“, vadovės 
Violeta Šleinienė ir Laura Šleiniūtė, koncertmeisterės Dalia Balsienė ir Regina Zavadskytė. 
 
Kretingos rajono Salantų kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Salanta“,  
vadovė Alma Preibienė. 
 
Klaipėdos liaudiškų šokių kolektyvo klubo „Klaipėdos svajoklis“ liaudies šokių kolektyvas 
„Svajoklis“, vadovai Nijolė Gilienė ir Vaidotas Gilys, koncertmeisteris Jonas Petrauskas. 
 
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos choreografijos skyriaus II klasė,  
vadovė Loreta Damijonaitytė, koncertmeisteris Alfonsas Kėža. 
 
Neringos meno mokyklos jaunučių šokių grupė,  
vadovės Jurgita Survilienė ir Danguolė Dapšytė. 
 
Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vyresniojo amžiaus žmonių liaudiškų šokių grupė 
„Marguva“, vadovė Gražina Paliokienė. 
 
Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Gintarėliai“, 
vadovė Renata Rakašienė. 
 
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos tautinių ir šiuolaikinių šokių kolektyvas „Eiva“, 
vadovė Viktorija Motienė. 
 
Priekulės kultūros centro tautinių šokių grupė „Gintaras“, 
vadovė Dalia Genčiuvienė. 
 
Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studija „Šermukšnėlė“, 
vadovė Indrė Šerpytienė. 
 
Šiaulių Dainų progimnazijos suaugusiųjų liaudiškų šokių grupė „Šermukšnis“, 
vadovė Indrė Šerpytienė. 
 
Telšių rajono savivaldybės kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Džiugas“, 
vadovė Janina Reinienė, koncertmeisterė Milda Ulkštinaitė. 
 
Tytuvėnų kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Smiltelė“, 
vadovė Henrika Barkauskienė, koncertmeisterė Dovilė Zikienė. 
 
Veiviržėnų Jurgio Saulio gimnazijos vaikų šokių studija „Vija“, 
vadovė Sandra Leonauskienė. 
 
Vilniaus miesto Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro pagyvenusių žmonių 
liaudiškų šokių grupė „Šimtažiedis“, vadovė Rūta Januškevičienė. 



 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų senosios muzikos ir šokio ansamblis 
„Dolce musica“, vadovai Valdas Paulauskas ir Jurgita Mockuvienė,  
koncertmeisterė Birutė Uščinaitė. 
 


