
 

Vyresniųjų B šokių grupių NUMERACIJA stadionuose 

 

Šokius „Subatvakaris“, „Spiečiaus kadrilis“, „Šelmių polka“, „Iki paryčių“ 

(priešokis)  šoka visos vyresniųjų B šokių grupės 

 

1. Klaipėdos r. Gargždų kultūros centro šokių ir dainų ansamblio ,,Minija“ vyresniųjų liaudiškų šokių 

grupė, vadovės Birutė Oželienė, Aurelija Urbaitienė  

 

2. Palangos kultūros ir jaunimo centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Banguolis“, vadovė Janina 

Serapininenė  

 

3. Kretingos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Toncius“, vadovas Andrius 

Razmus   

 

4. Klaipėdos VšĮ „Edukateka“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spacierius“, vadovas Saulius Rudelis  

 

5. Rietavo savivaldybės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Trepsis“, vadovė Rima 

Pleškienė  

 

6. Lietuvos sporto universiteto liaudiškų šokių ansamblio „Rasa“ vyresniųjų grupė, vadovė Jolanta 

Marmienė 

 

7. Klaipėdos r. Priekulės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Gintaras“, vadovė Dalia 

Genčiuvienė  

 

8. Pagėgių savivaldybės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Marguva“, vadovė Gražina 

Paliokienė  

 

9. Šilutės r. Švėkšnos vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šalna“, vadovė Asta Sapetkienė  

 

10. Šilalės rajono Laukuvos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Laukiva“, vadovė Olga 

Jogminienė  

 

11. Raseinių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Raskila“, vadovai Rimantas Turčinskas, 

Milda Urniežienė  

 

12. Kretingos r. kultūros centro Darbėnų skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Darba“, vadovė 

Vilma Petrošienė  

 

13. Kretingos r. Salantų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė, vadovė Alma Preibienė   

 

14. Kauno r. Ežerėlio ir Samylų kultūros centrų jungtinė vyresniųjų liaudiškų šokių grupė, vadovė 

Alina Vozgirdienė  

 

15. Kauno r. Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Rokai“, 

vadovė Gintarė Milieškaitė 

 

16. Tauragės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spietlius“, vadovė Alma Rumšienė  

 



17. Šilalės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mainytinis“, vadovė Laima 

Andrejauskienė  

 

18. Kalvarijos savivaldybės Trečiojo amžiaus universiteto vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Aštuonnytis“, vadovė Eleonora Ulevičienė  

 

19. Druskininkų kultūros centro vyresniųjų B liaudiškų šokių grupė „Kadagys“, vadovai Algimantas 

Stanionis,  Izolina Stanionienė  

 

20. Druskininkų kultūros centro Leipalingio laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Leipūnas“, vadovė Asta Čmukienė  

 

21. Druskininkų kultūros centro Vieciūnų laisvalaikio salės vyresniųjų  liaudiškų šokių grupė „Avilys“, 

vadovė Indrė Čaplikienė  

 

22. VšĮ Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų vyresniųjų  liaudiškų šokių grupė ,,Pušynas“, 

vadovė Aldona Rudzienė  

 

23. Prienų r. bendruomenės „Balbieriškis“  vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ringis“, vadovas 

Raimundas Markūnas 

 

24. Joniškio kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Ratilis“ grupė, vadovas Vitoldas Krajinas 

 

25. Kaišiadorių kultūros ir meno centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Savingė“, vadovė Angelė 

Pačėsienė 

 

26. VšĮ Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vijūnas“, vadovė Angelė 

Pačėsienė 

 

27. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Alsa“, vadovė 

Birutė Viktoravičiūtė 

 

28. Kaišiadorių rajono Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Skaisgija“, vadovė 

Birutė Zubkovienė 

 

29. Jonavos kultūros centro vyresniųjų  liaudiškų šokių grupė ,,Varūna“, vadovė Rita Pilypienė 

 

30. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblio „Neris“ 

vyresniųjų grupė, vadovė Eglė Kotryna Vizbaraitė 

 

31. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto liaudiškų šokių ansamblis „Ave vita“, vadovas Kazimieras 

Kondratavičius 

 

32. Panevėžio r. Smilgių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Smilgė“, vadovė Nijolė 

Vidžiūtė 

 

33. Kelmės r. Užvenčio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Putinėlis“, vadovė Ona 

Jankauskienė 

 



34. Alytaus r. savivaldybės kultūros centro Krokialaukio skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

,,Narpulis“, vadovė Rasa Janeliūnienė 

 

35. Šakių r. Sintautų  kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Sintuola”, vadovė Vida 

Čeplevičienė 

 

36. Jonavos Senamiesčio gimnazijos bendruomenės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Junda“, vadovė 

Vilma Širkaitė 

 

37. Kauno r. Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Volungė“, vadovė Jolanta Girdauskienė 

 

38. Radviliškio r. Šeduvos kultūros ir amatų centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gintaris“, 

vadovė Joana Vasiliauskienė 

 

39. Šiaulių Dainų progimnazijos vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šermukšnis“, vadovė Indrė 

Šerpytienė 

 

40. Kaišiadorių r. Kruonio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vaivoras“, vadovė Aušra 

Kulnickienė 

 

 


