
 

 

Pagyvenusiųjų šokių grupių NUMERACIJA stadionuose 

 

Šokį „Steponėlio patrepsėlis“ šoka visos pagyvenusiųjų šokių grupės. 

 

Šokio „Oi, žiba žiburėlis“ nešoka 41, 42, 43 grupės 
      

Užsienio lietuvių šokyje „Ak, norėtum grįžti“ dalyvauja šios pagyvenusiųjų šokių 

grupės 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40 

 

1.VšĮ Lazdijų kultūros centro Teizų laisvalaikio salės pagyvenusiųjų šokių grupė „Trepsiukas“, vadovė 

Angelė Laukionienė  

 

2. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Vajaunas“, vadovė 

Ligita Gediminienė  

 

3. Tauragės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Vėjava“, vadovė Birutė 

Sagatauskienė  

 

4. Joniškio kultūros centrro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansamblis ,,Jievaras“,  vadovas Vitoldas 

Krajinas 

 

5. Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Šimtažiedis“, vadovė Rūta 

Januškevičienė  

 

6. Panevėžio r. Liūdynės kultūros centro Dembavos padalinio pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė 

„Svaja“, vadovė Dainora Venslovienė 

 

7. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolinis“, 

vadovė Jovita Mikutavičienė  

 

8. VšĮ Lazdijų kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Lazdija“, vadovė Janina 

Dereškevičienė  

 

9. Šiaulių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“, vadovė Vanda 

Verkulienė  

 

10. Plungės r. Žlibinų kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Sausdravielis“, vadovė 

Loreta Vaitkutė  

 

11. Kelmės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“, vadovė Dijana 

Bakšienė 

 

12. Klaipėdos miesto pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Sidabrinė gija“, vadovė  Valerija 

Miliauskienė   

 

13. Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Lankesa“, vadovė Virginija 

Čereškienė-Beviršė 

 



14. Šakių kultūros centro Girėnų laisvalaikio salės pagyvenusiųjų liaudiškų šokių  grupė „Girėnai“, 

Vadovė Vitalija Venienė 

 

15. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Gija“,  

Vadovė Dainora Venslovienė 

 

16. Kėdainių r. Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Vermena“, vadovė 

Dainora Venslovienė 

 

17. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Sidabra“,  

vadovė Kristina Nainienė 

 

18. Marijampolės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Sidabra“,  

vadovė Virginija Sagulina   

  

19. Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialo pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė 

„Dobilas“, vadovė Vanda Verkulienė 

 

20. Klaipėdos r. Gargždų kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Minija“  pagyvenusiųjų liaudiškų 

šokių grupė, vadovės Birutė Oželienė, Aurelija Urbaitienė    

 

21. Palangos kultūros ir jaunimo centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansamblis „Bočiai“, vadovė 

Janina Serapinienė  

 

22. Kretingos r. kultūros centro Kartenos skyriaus pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė, 

vadovė Janina Vaičekauskienė    

 

23. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Jurginėlis“, 

vadovas Audrius Grebenkovas 

 

24. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Ainiai“, vadovas 

Darius Žilinskas  

 

25. Šakių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Vijūras“, vadovas Donatas Liktas 

 

26. Varėnos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Kadagys“, vadovė Ramunė 

Butkienė  

 

27. Ukmergės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Eglūnas“, vadovė Virginija 

Butvilavičienė 

 

28. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Kanapėlė“, 

vadovė Dainora Venslovienė 

 

29. Vilniaus miesto pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Ainiai“, vadovė Nijolė Turčinavičienė  

 

30. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansamblis ,,Linas“, 

vadovė Zita Rimkuvienė 

 

31. Utenos mokytojų pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Levindra“, vadovė Audinga Kvaselytė 



  

32. Švenčionių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Trepsis“, vadovė Jolanta 

Razmienė  

 

33. Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Diemedis“, vadovė 

Egidija Šėgždaitė  

 

34. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Džiugas“, 

vadovė Janina Reinienė 

  

35. Kretingos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Rangė“,  vadovas Andrius 

Razmus    

 

36. Radviliškio m. kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Patrepsėlis“,  

vadovė Romutė Vaškevičienė 

 

37. Jurbarko r. Veliuonos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ir dainų ansamblis 

„Veliuonietis“, vadovė Adelė Baublienė   

 

38. Pakruojo kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Laja“, vadovė Leokadija 

Juodagalvienė  

  

39. Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Abrūsėlis“, 

vadovė Lina Bžeskienė 

  

40. Vilniaus m. Naujosios Vilnios kultūros centro pagyvenusiųjų  liaudiškų šokių grupė 

„Linksmuoliai“, vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė  

 

41. BĮ Alytaus r. savivaldybės kultūros centro Miroslavo skyriaus pagyvenusiųjų liaudiškų šokių 

grupė „Svirtis“, vadovė Rasa Janeliūnienė 

 

42. Švenčionių r. Švenčionėlių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Senjorai“, 

vadovė Vida Vilutienė  

 

43. Kupiškio kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Susiedai“, vadovė Dalia 

Senvaitienė 

 


