
2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“  

                   Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ vyresniųjų šokių grupės 

 

VYRESNIEJI  A  (33) 
 

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos  „Nemunėlis“ vyresniųjų grupė  

Vadovė Jolanta Telišauskienė  

 

Klaipėdos m. savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

,,Vėtra“  

Vadovas Vilius Šleinius 

 

Ignalinos kultūros ir sporto centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gaja“  

Vadovė Elena Skripkauskienė 

 

Vilkaviškio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Lelija''  

Vadovė Irena Šunokienė  

 

Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis „Vilnis“  

Vadovės Marytė Rimutė Zaleckaitė, Rasa Kašėtienė  

 

Neringos sav. Nidos KTIC „Agila“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Kalnapušė“  

Vadovė Rasa Norvilienė  

 

Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“  

Vadovė Justė Lukauskienė   

 

Kauno r. Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų 

šokių grupė ,,Džiaukis“  

Vadovė Rasa Banevičiūtė  

 

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Ąžuolas“  

Vadovė Zita Vaškelienė  

 

Šilutės r. Juknaičių seniūnijos vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Juknaičiai“  

Vadovė Loreta Margarita Černeckienė  

 

Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Jotvingis“  

Vadovė Alina Kvietkauskienė  

 

Kauno r. Ramučių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Kupolio rožė“  

Vadovė Birutė Savickienė  

 

Raseinių r. kultūros centro Plikių vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Gynėvė“  

Vadovė Laura Liaskauskienė  

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto Smalininkų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų 

šokių grupė „Smalininkų Skalva“ 

Vadovas Donatas Liktas  



 

Zarasų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ežerūnas“ 

Vadovė Diana Skusevičienė  

Visagino kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gervė“  

Vadovė Diana Skusevičienė  

 

Vilniaus Mokytojų namų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šoktinis“ 

Vadovė Alma Lomsargė  

 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Trapukas“  

Vadovas Džordanas Jogimantas Aksenavičius  

 

Anykščių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė  ,,Gojus“  

Vadovė Jūratė Uselienė  

 

Kėdainių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Volungė“  

Vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė  

 

Pakruojo kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Reketys"  

Vadovė Sigutė Malinauskienė  

 

Radviliškio m. kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Šelmiai"  

Vadovas Edmundas Verpetinskas  

 

Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių ansamblio ,,Želmenėliai“ vyresniųjų grupė  

Vadovė Aleksandra Aldona Masėnienė  

 

Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Vajaunas“  

Vadovas Romualdas Laugalis  

 

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

,,Verdenė“  

Vadovas Vytautas Murauskas  

 

Trakų r. Lentvario kultūros rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Lendvarė“ 

Vadovė Rimutė Blikertienė  

 

Kauno miesto tautinio meno ansamblis „Ratelinis“  

Vadovė Margarita Tomkevičiūtė  

 

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Suktinis“  

Vadovė Laimutė Rekašienė  

 

Birštono savivaldybės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Jievaras“  

Vadovė Virginija Bankauskienė  

 

 



Trakų r. Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Nava“ 

Vadovė Rimutė Blikertienė  

 

Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Šėltinis"  

Vadovė Nida Sakalauskienė  

 

Širvintų r. savivaldybės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Viesula“  

Vadovas Ugnius Cikanas  

 

Vilniaus m. Grigiškių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Grija“ 

Vadovė Vilma Abrutytė  

 

 

 

 

 
 


