
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO FOLKLORO ANSAMBLIS „SIDABRINĖ GIJA“ 

Pamilę dainą, šokį dar jaunystėje, perėmę etninį palikimą iš savo tėvų ir senolių, išsaugoję širdyse 

kaip vertybę, dabar atneša tai su meile ir pagarba mūsų dienoms, jaunajai kartai. 

Nuo 2010 m. vykdoma atvira tęstinė etninės kultūros veikla „Močiutės skrynią atvėrus“ (kartu su 

lopšelių-darželių „Eglutė“ ir „Žirniukas“ pedagogais, ugdytiniais). Ši projektinė veikla sujungia 

vaikus, jų tėvus, jaunimą, pedagogus ir vyresnio amžiaus žmones bendroms šventėms, bendram 

tikslui etninės kultūros išsaugojimui ir pardavimui augančiai kartai. 

2012 m., 2015 m. dalyvavo respublikiniame festivalyje „Atataria lamzdžiai“ Kaune. 

2005 m., 2007 m., 2013 m., 2015 m. ir 2017 m. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje 

„Saulės žiedas“. 

2007 m., 2014 m. ir 2018 m. dalyvavo Lietuvos dainų šventėje Vilniuje. 

2014 m. koncertavo Lietuvos Respublikos Seime. Koncertinė programa ne kartą rodyta per 

televizijos kanalą „LNK“.  

2014 m. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė įteikė 

padėką vadovei Vitai Taučienei-Rezgienei už ilgametį profesionalų vadovavimą ansambliui, 

kolektyvo telkimą, liaudies meno populiarinimą ir padėką ansambliui „Sidabrinė gija“ už tradicijų 

sklaidą, liaudies meno propagavimą. 

2017 m. organizavo romansų šventę „Po sidabro mėnuliu“, į kurią buvo pakviesti folkloro 

ansamblių romansų atlikėjai. 

Ansamblis „Sidabrinė gija“ (2001–2019 m.) apdovanotas 43 padėkos raštais ir 3 diplomais: LR 

Seimo padėkos raštais (2), Kauno ir Šiaulių merų padėkos raštais, tarptautinio folkloro festivalio 

„Saulės žiedas“ sertifikatais (5), Seinų (Lenkija) lietuvių bendruomenės namų padėka ir kt. 

2018 m. Dainų šventėje dalyvavo vyriausieji ansamblio kolektyvo nariai – S. Nutautas (90 m. 

šokėjas) ir P. Gedminas (99 m. dainų vedėjas), kurie buvo pastebėti žiniasklaidos ir Lietuvos 

rekordų knygos redaktorių. 

2019 m. ansamblis, kaip socialinis partneris, dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

rengiamame konkurse „Visa mokykla šoka 2019“ ir laimėjo I vietą (rengdamas bendrus renginius 

kartu su Šiaulių lopšeliu-darželiu „Eglutė“ ir perduodamas lietuvių tradicinių šokių papročius 

augančiai kartai). 

 

Vadovė Vita Taučienė-Rezgienė apdovanota: 

2007 m. Dainų šventėje, Atminimo medaliu (LR Kultūros Ministras J. Jučas ir Dainų šventės 

direktorius S. Liausa). 

2008 m. Žemaitijos festivalyje (Telšių r.), Atminimo medaliu (meras A. Petkus, prof. 

A. Bumbliauskas). 



2014 m. Dainų šventėje, Atminimo medaliu (LR Kultūros Ministras Š. Birutis ir Dainų šventės 

direktorius J. Liausa). 

2018 m. Dainų šventėje, Atminimo medaliu (Dainų šventės direktorius J. Liausa). 

 


