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 „Landytinis“—pasilinksminimo šokis. Jį pirmą kartą atliko Lietuvos žemės ūkio akademijos 
tautinių šokių kolektyvas. 

Šokio muzika trijų dalių. Pirmoji ir antroji dalis yra 8 taktų, grojamos po 2 kartus. Trečioji dalis 
turi 16 taktų, grojama vieną kartą. Dalys grojamos tokia tvarka: pirmoji, antroji, pirmoji, trečioji, 
pirmoji, antroji, pirmoji, trečioji ir t. t. 

Visas šokis šokamas dvigubuoju žingsniu. Šokant laisvos vaikinų rankos—ant juosmens, 
merginų—už sijonų. 

Sceninis šokio variantas 6-iom porom išleistas knygoje „Pynimėlis“.  XV Tautinių Šokių Šventėje 
šokį atliks jaunių grupės.  Čia pateikiama šokio kompozicija pritaikyta šokti aikštėje 8-iom 
porom. 

 

ŠOKIO EIGA 

Šokio pradžiai šokėjai sustoja taip, kaip parodyta l piešinyje: keturios poros dešinėje, keturios 
kairėje scenos pusėje; vaikinai vidinėje pusėje, merginos—išorėje. Porų šokėjai susikabinę 
vidinėmis rankomis paprastai žemai. 

 

I 

Suėjimas (16 tkt.) 

1-4 taktas 

Visi šoka aštuonis dvigubuosius žingsnius pirmyn. 

4 takto pabaigoje porų šokėjai sustoja, pasisukę veidais vienas į kitą. Susidarę vaikinų ir merginų 
linijos, susikabina rankomis paprastai žemai (2 pieš.). 

5-6 taktas 

Visi vaikinai šoka tris dvigubuosius žingsnius atbuli į scenos vidurį. Vietoj ketvirto dvigubojo 
žingsnio visi minkštai nušoka ant abiejų kojų ir sukabintas rankas pakelia aukštyn. Merginos 
šoka keturis dvigubuosius žingsnius ta pačia kryptimi (2 pieš.). 
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7-8 taktas 

Vaikinai stovi vietoje, o merginos keturiais dvigubaisiais žingsniais pralenda pro vaikinų 
sudarytus vartelius į scenos vidurį: 1-oji, 2-oji, 3-oji ir 4-oji pro dešinę pakeltą vaikino ranką, 5-
oji, 6-oji, 7-oji, ir 8-oji—pro kairę (3 pieš.). 8 takto pabaigoje visi vaikinai paleidžia rankas, ir 
pirmasis jų trejetukas pasisuka veidu į žiūrovus pro kairįjį, antrasis—pro dešinįjį petį. Visi 
sustoja, kaip parodyta 3 piešinyje, susikabinę rankomis paprastai žemai. 

9-12 taktas 

Visi šoka aštuonis dvigubuosius žingsnius pirmyn (4 pieš.). 12 takto pabaigoje merginos 
paleidžia sukabintas rankas, ir lieka susikabinę tik porų šokėjai 

13-14 taktas 

Visi šoka keturis dvigubuosius žingsnius į scenos kraštus (vaikinai atbuli—5 pieš.). Vietoj 
ketvirtojo žingsnio vaikinai atlieka nuošokį ir sukabintas rankas pakelia aukštyn. 

15-16 taktas 

Vaikinai stovi vietoje, merginos keturiais dvigubaisiais žingsniais pralenda pro pakeltas jų rankas 
(6 pieš.) 16 takto pabaigoje vaikinai paleidžia rankas, pasisuka pro tą petį, pro kurį pralindo 
mergina, ir susikabina su ja dešine ranka. Sukabintas rankas poros pakelia aukštyn. 

Sukimasis po pakelta ranka (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Poros šoka keturis dvigubuosius žingsnius į scenos vidurį: vaikinai—atbuli, merginos 
besisukdamos po pakelta dešine vaikino ranka (keturiais dvigubaisiais žingsniais apsisuka per 
dešinįjį petį pusantro rato ir lieka pasisukusios veidu į scenos kraštus—7 pieš.). 2 takto pabaigoje 
visi paleidžia rankas. 

3-4 taktas 

Visi vaikinai pasisuka per dešinįjį petį pusę rato. 1-oji-4-oji vaikinai šoka keturis dvigubuosius 
žingsnius į dešinįjį scenos kraštą, 5-oji-8-oji—į kairįjį. Merginos šoka keturis dvigubuosius 
žingsnius pirmyn į scenos kraštus (8 pieš.) ir pro kairįjį petį pasisuka į vaikinus. Naujosios poros 
susikabina: mergina kaire, vaikinas dešine ranka. 

5-8 taktas 

Visi vaikinai, stovėdami vietoje ir nepaleisdami sukabintų rankų, bet perkeldami jas per galvą, 
apveda aplink save merginas. Merginos šoka aštuonis dvigubuosius žingsnius (9 pieš.). 

9-16 taktas 

Kartojami 1-8 takto judesiai. 16 takto pabaigoje visi išsidėsto, kaip parodyta 10 piešinyje. 

Varteliai ir grandinėlės (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1 taktas 

Merginos pakelia sukabintas rankas aukštyn ir šoka du dvigubuosius žingsnius į scenos vidurį. 
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Vaikinai šoka du dvigubuosius žingsnius į scenos kraštus ir lenda pro pakeltą dešinę savo 
partnerės ranką (10 pieš.).  

2 taktas 

Visi pasisuka per dešinįjį petį pusę rato, linijos susikabina rankomis paprastai žemai (11 pieš.). 

3-4 taktas 

Visos linijos šoka keturis dvigubuosius žingsnius dešinėn ir pasisuka ketvirtadalį rato (11 pieš.). 

5-6 taktas 

Kartojami 1-2 takto judesiai, tik dabar pro pakeltas vaikinų rankas lenda merginos (12 pieš.). 

7-8 taktas 

Visos linijos šoka keturis dvigubuosius žingsnius kairėn (13 pieš.). 

9-16 taktas 

Kartojami 1-8 takto judesiai. 16 takto pabaigoje visi išsidėsto, kaip parodyta 14 piešinyje. Porų 
vaikinai susikabinę dešine, merginos—kaire ranka. 

Permetimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Merginos šoka keturis dvigubuosius žingsnius į scenos vidurį. Vaikinai vietoje keturiais 
dvigubaisiais žingsniais per kairįjį petį pasisuka pusę rato, lyg permesdami merginą į scenos 
vidurį (14 pieš.). 2 takto pabaigoje merginos paleidžia vaikinų rankas ir susikabina tarpusavyje 
dešinėmis rankomis (15 pieš.). 

3-4 taktas 

Vaikinai šoka keturis dvigubuosius žingsnius, apsisuka per dešinįjį petį visą ratą. 

Merginos, nepaleisdamos rankų, o tik pakeldamos jas aukštyn, dviem dvigubaisiais žingsniais 
pasikeičia vietomis, kartu apsisukdamos po vieną kartą per dešinį petį, ir pralenda pro savo pačių 
sudarytus vartelius. Paskui dviem dvigubaisiais žingsniais jos priartėja prie savo partnerio, ir 
poros susikabina: vaikinas kaire, mergina dešine ranka (16 pieš.). 

5-6 taktas 

Vaikinai šoka keturis dvigubuosius žingsnius į scenos vidurį, merginos, šokdamos keturis 
dvigubuosius žingsnius vietoje, sukasi per kairįjį petį pusę rato ir vaikinus tarsi permeta į centrą 
(16 pieš.). 

7-8 taktas 

Merginos šoka keturis dvigubuosius žingsnius, apsisuka per dešinįjį petį visą ratą. Vaikinai 
keturiais dvigubaisiais žingsniais pribėga prie savo partnerės (17 pieš.). 

9-16 taktas 

Kartojami 1-8 takto judesiai. Vaikinai permeta merginas, paskui merginos—vaikinus, ir visi 
grįžta į savo vietas. 
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16 takto pabaigoje visi sustoja, kaip parodyta 18 piešinyje. Merginos grandinėlėse po keturios 
susikabina rankomis paprastai žemai, vaikinai taip pat po keturis—1 su 2, 3 su 4, 5 su 6, 7 su 8 
pečių aukštyje, o 2 su 3 ir 6 su 7 už parankių. 

 

II 

Sparneliai (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-6 taktas 

Merginos, vedamos 4-osios ir 8-osios, šokdamos dvylika dvigubųjų žingsnių, landžioja pro 
partnerių sudaryto sparnelio vartelius (18 pieš.). Keturiais dvigubaisiais žingsniais pralenda pro 
vienus vartelius. 

7-8 taktas 

Merginų grandinėles keturiais dvigubaisiais žingsniais pasikeičia vietomis ir prieina prie kito 
besisukančio vaikinų sparnelio (19 pieš.). 

9-12 taktas 

Aštuoniais dvigubaisiais žingsniais du kartus pralenda pro kito besisukančio sparnelio vartelius 
(20 pieš.). 

13-16 taktas 

Aštuoniais dvigubaisiais žingsniais grįžta į savo vietas, pro savo besisukančio sparnelio vartelius 
pralįsdamos du kartus. 

Kraštiniai vaikinai nuo 1 iki 16 takto sparnelius suka dešinėn dvigubuoju žingsniu, o vidury 
stovintys sukasi vietoje. Sparneliai sukami labai lėtai: per 16 taktų apsisukama 2 ratus, kitaip 
sakant, per du taktus (keturis dvigubuosius žingsnius) pasisukama ketvirtadalį rato. 

Ši figūra gražiai atrodo tik tada, kai vaikinų sparneliai ir merginų grandinėlės lygiuoja. Be to, 
labai svarbu laiku apsisukti ir pralįsti, kad sparneliai su grandinėlėmis nesusidurtų. 

16 takto pabaigoje visi išsidėsto, kaip parodyta 21 piešinyje. 

Sukimasis po ranka (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

Kartojami I posmo antrosios muzikos dalies judesiai. 16 takto pabaigoje vieni vaikinai savo 
merginas apveda visą ratą. 

Varteliai poromis (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1 taktas 

2-oji, 4-oji,6-oji ir 8-oji pora sukabintas rankas pakelia aukštyn ir šoka du dvigubuosius 
žingsnius pirmyn, 1-oji, 3-oji, 5-oji, ir 7-oji pora dviem dvigubaisiais žingsniais lenda pro jų 
sudarytus vartelius (22 pieš.). 
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2 taktas 

Visi paleidžia rankas, dviem dvigubaisiais žingsniais pasisuka per dešinįjį petį pusę rato ir vėl 
susikabina rankomis paprastai žemai (23 pieš.). 

3-4 taktas 

Visi šoka keturis dvigubuosius žingsnius nedideliu lanku dešinėn (23 pieš.) ir išsidėsto, kaip 
parodyta 24 piešinyje. 

5 taktas 

1-oji, 3-oji, 5-oji, ir 7-oji pora , pakėlusi sukabintas rankas aukštyn, šoka du dvigubuosius 
žingsnius į centrą, o scenos viduryje esanti 2-oji, 4-oji,6-oji ir 8-oji pora šoka du dvigubuosius 
žingsnius i išorę ir lenda pro jų sudarytus vartelius (24 pieš.). 

6 taktas 

Poros paleidžia sukabintas rankas, kiekvienas šokėjas dviem dvigubaisiais žingsniais per dešinįjį 
petį pasisuka pusę rato, ir vėl porų partneriai susikabina rankomis paprastai žemai. 

7-8 taktas 

Visos poros šoka keturis dvigubuosius žingsnius į dešinę (25 pieš.) ir baigia, kaip parodyta 26 
piešinyje. 

9 taktas 

2-oji, 4-oji, 6-oji ir 8-oji pora, pakėlusi sukabintas rankas aukštyn, šoka du dvigubuosius 
žingsnius į centrą, o 1-oji, 3-oji, 5-oji, ir 7-oji pora, pralįsdama pro jų sudarytus vartelius, šoka 
du dvigubuosius žingsnius į išorę (26 pieš.). 

10 taktas 

Poros paleidžia sukabintas rankas, kiekvienas šokėjas dviem dvigubaisiais žingsniais pasisuka 
per dešinįjį petį pusę rato, ir vėl porų partneriai susikabina paprastai žemai. 

11-12 taktas 

Visi šoka keturis dvigubuosius žingsnius į dešinę (27 pieš.). 

13 taktas 

1-oji, 3-oji, 5-oji, ir 7-oji pora, pakėlusi sukabintas rankas aukštyn, šoka du dvigubuosius 
žingsnius į centrą. 2-oji, 4-oji,6-oji ir 8-oji pora, pralįsdama pro jų vartelius, šoka du 
dvigubuosius žingsnius į išorę. 

14 taktas 

Visi paleidžia rankas, pasisuka per dešinįjį petį pusę rato ir vėl susikabina paprastai žemai (28 
pieš.). 

15-16 taktas 

Visi šoka keturis dvigubuosius žingsnius 28 piešinyje nurodyta kryptimi. Poros sudaro ratą: 
merginos stovi jo išorėje, vaikinai—viduje (29 pieš.). Porų šokėjai susikabinę ištiestomis 
vidinėmis rankomis. 

Permetimas ratu (16 tkt.) 
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Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Merginos šoka keturis dvigubuosius žingsnius į centrą. Vaikinai vietoje keturiais dvigubaisiais 
žingsniais pasisuka pusę rato per kairį petį (29 pieš.). 2 takto pabaigoje visi paleidžia rankas. 

3-4 taktas 

Vaikinai keturiais dvigubaisiais žingsniais apsisuka vietoje pilna ratą per dešinįjį petį. Merginos 
šoka keturis dvigubuosius žingsnius ratu į kairę (30 pieš.) iki 2-ojo vaikino (viena praleidžia) ir 
susitinka nauja vaikiną: Porų šokėjai susikabina: vaikinai dešine ranka, merginos kaire. 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai, tik dabar merginos „permeta“ vaikinus ir sukasi vietoje per kairį, o 
vaikinai šoka į centrą ir ratu į dešine iki 2-iosios merginos (31-32 pieš.).  

9-16 taktas 

Kartojami 1-8 takto judesiai. 16 takto pabaigoje visi išsidėsto, kaip parodyta 33 piešinyje, 
susikabinę rankomis paprastai žemai. 

  

III 

Varteliai ratu (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Poros šoka keturis dvigubuosius žingsnius ratu į kaire (33 pieš.). 

3-4 taktas 

1-oji, 3-oji, 5-oji, ir 7-oji pora, stovėdama vietoje, pakelia sukabintas rankas aukštyn. 2-oji, 4-
oji,6-oji ir 8-oji pora, šokdama keturis dvigubuosius žingsnius pirmyn, pralenda pro vartelius (34 
pieš.). 

5-6 taktas 

Visos poros šoka keturis dvigubuosius žingsnius ratu pirmyn (35 pieš.). 

7-8 taktas 

Kartojami 3-4 takto judesiai, tik vartelius sudaro tos poros, kurios lindo, o lenda tos, kurios 
sudarė vartelius (36 pieš.). 

9-10 taktas 

Visos poros šoka keturis dvigubuosius žingsnius ratu pirmyn. 

11-12 taktas 

Kartojami 3-4 takto judesiai. Šokėjai pradeda sudaryti vieną eilę link žiūrovus. Į eilę veda ta pora 
kuriai yra patogiau.  

13-16 
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Visos poros šoka aštuonius dvigubuosius žingsnius toliau. Šios figūros pabaigoje poros sudaro 
vieną eilę (37 pieš.). Į eilę veda ta pora kuriai yra patogiau.  

Sukimasis po pakelta ranka vienoje eilėje (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Visi šoka keturis dvigubuosius žingsnius į scenos gilumą. (37 pieš.). 

3-4 taktas 

Visi šoka keturis dvigubuosius žingsnius avanscenos link (38 pieš.). Pabaigoje merginos paduoda 
vaikinams kairę ranką. Vaikinai susikabina su merginomis dešinėmis rankomis (39 pieš.). 

5-8 taktas 

Vaikinai šoka aštuonis dvigubuosius žingsnius vietoje, merginos—aplink savo partnerį (39 pieš.). 
8 takto pabaigoje merginos pasisuka veidu j vaikinius, ir poros susikabina dešinėmis rankomis. 

9-16 taktas 

Kartojami 1-8 takto judesiai. 16 takto pabaigoje visi šokėjai sustoja dviem eilėm scenos priekyje, 
susikabinę rankomis paprastai žemai (40 pieš.). 

Pabaigos varteliai (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Vaikinai šoka tris dvigubuosius žingsnius atbuli j scenos gilumą. Vietoj ketvirto dvigubojo 
žingsnio minkštai nušoka ir sukabintas rankas pakelia aukštyn. 

Merginos šoka du dvigubuosius žingsnius atbulos į scenos gilumą, paleidžia rankas ir dviem 
dvigubaisiais žingsniais priartėja prie vaikinų. 

3-4 taktas 

Vaikinai stovi vietoje, merginos aštuoniais smulkiais bėgamaisiais žingsniais šoka kiekviena 
aplink savo partnerį: į gilumą lenda pro dešinę jo ranką, grįžta pro kairę. (41 pieš.). 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai. Eilės atsiduria scenos gilumoje. 8 takto pabaigoje sukabintas rankas 
pakelia merginos.  

9-10 taktas 

Merginos stovi vietoje. Vaikinai trim dvigubaisiais žingsniais pralenda pro pakeltą dešinę 
merginos ranką (42 pieš.). Vietoj ketvirto dvigubojo žingsnio minkštai nušoka ir sukabintas 
rankas pakelia aukštyn  

11-12 taktas 

Vaikinai stovi vietoje, merginos lenda pro tuos pačius vartelius, trim dvigubaisiais žingsniais 
pralenda ir vietoj ketvirto dvigubojo žingsnio minkštai nušoka ir sukabintas rankas pakelia 
aukštyn (43 pieš.). 
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13-16 taktas 

Kartojami 8-12 takto judesiai. 

Pabaigoje merginos, išlindusios pro vartelius, susikabina rankomis ir pakelia jas pečių aukštyje  
(44 pieš.). Paskui visi nuleidžia rankas ir nusilenkia. 
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