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ĮSAKYMAS 
DĖL TAUTINI Ų DRABUŽIŲ IR APAVO PAGAMINIMO 

SAVIVALDYBI Ų MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAMS 
 

2015 m. gegužės  11 d. Nr. V-34 
                                                                Vilnius 
 

Vadovaujantis LR kultūros ministro  2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-192 ,,Dėl Dainų 
švenčių tradicijos tęstinumo įgyvendinimo“  įgyvendinant Kultūros ministerijos Pasirengimo dainų 
šventėms programą, 
      n u r o d a u : 
1. Pagal Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus 2015 m. balandžio 23 d.  Nr. V-29 įsakymu 
sudarytos komisijos  „Dėl savivaldybių meno kolektyvams skirtų lėšų tautiniams kostiumams įsigyti 
skirstymo komisijos“   posėdžio, įvykusio 2015 m. balandžio 27 d. protokolą ir jo priedą  Nr. 1,  
užsakyti ir pagaminti tautinius rūbus ir apavą šiems savivaldybių meno kolektyvams: 
 

1 Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Cementininkas“ 5.500 € 
2 Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“ 2.300 € 
3 Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kamerinis choras „Varsa“ 5.200 € 
4 Elektrėnų sav. Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“ 2.200 € 
5 Kauno kultūros centro „Tautos namai“ Sutartinių giedotojų grupė „Siesutalas“ 700 € 
6 Kaunas, KTU akademinis choras „Jaunystė“  3.100 € 
7 Kauno raj. Ramučių KC Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia" 1.000 € 
8 Kelmė, liaudiška kapela „Kelmynė“  500 € 
9 Kelmė, folkloro ansamblis „Judlė“   1.000 € 
10 Kelmės raj. Tytuvėnų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Svaja“ 500 € 
11 Kėdainių kultūros centro  folkloro ansamblis „Jorija“ 600 € 
12 Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro kolektyvas „Kuršių ainiai“ 400 € 
13 Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro folkloro ansamblis „Lažupis“ 700 € 
14 Mažeikių rajono Sedos kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Rėmoliokaa“ 600 € 
15 Molėtų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Molėtai“  600 € 
16 Molėtų kultūros centro vaikų liaudiškų šokių grupė „Mol ėtukas“ 1.500 € 
17 Molėtų kultūros centro vaikų folkloro kolektyvas „Kukutis“ 1.100 € 
18 Nidos kultūros ir turizmo centro „Agila“ folkloro ansamblis „Giedružė“ 500 € 
19 Pakruojo kultūros centro  šokių grupė „Laja" 250 € 
20 Pakruojo  kultūros centro   šokių  grupė „Reketys" 1.500 € 
21 Panevėžio rajono jungtinis moterų choras 4.100 € 
22 Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro kapela ,,Gegužinė”  600 € 
23 Pasvalio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Svalia“ 400 € 
24 Pasvalio KC Joniškėlio  skyriaus pagyvenusių žmonių liaudies šokių kolektyvas  „Abrūsėlis“  600 € 
25 Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus folkloro ansamblis „Tatula“ 1.000 € 
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26 Pasvalio mišrus choras „Canticum Novum“ 3.500 € 
27 Plungės raj. kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokiti studija „Mažasis suvartukas" 1.200 € 
28 Plungės raj sav. kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Žirgineliai" 1.300 € 
29 Plungės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro Ansamblis „Gondinga" 1.500 € 
30 Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centro folkloro ansamblis „Šateikee"  600 € 
31 Prienų raj. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro suaugusiųjų folkloro kolektyvas „Jieznelė“ 700 € 
32 Radviliškio r. sav. Baisogalos kultūros namų jaunių šokių kolektyvas  2.000 € 
33 Raseinių rajono kultūros centras, mišrus choras „Šatrija" 4.000 € 
34 Šakių kultūros centro mišrus choras 4.500 € 
35 Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriaus liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ 3.000 € 
36 Šiaulių raj. sav. kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Diemedis“ 700 € 
37 Šiaulių raj. sav. kultūros centro jaunimo mišrus choras „Melomanai“ 3.000 € 
38 Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ 5.500 € 
39 Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ,,Čiučiuruks“ 1.800 € 
40 Vilkaviškio kultūros centras Folkloro kolektyvas ,,Lankupa‘‘  600 € 
41 Vilniaus m. sav. Grigiškių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Gryčia“ 1.000 € 
42 Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis 4.000 € 
43 Vilniaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“  900 € 

 
 

2. Tautinių rūbų ir apavo pagaminimo organizavimą  bendra suma 76250 Eur 
(septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų ) 
 

p a v e d u  tautodailės poskyrio vyr. specialistui – vadybininkui Robertui Žukui 
 
       

 

            
 Direktorius                                                                                     

  

 
                                  Saulius Liausa 
 




