
A tribūna 
 

21. Kauno kultūros 
centro vyresnių 
žmonių mišrus 

choras „Ainiai“, 
vadovė Giedrė 

Visockienė (26+1) 

Telšių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus 
choras „Tremties aidai“,  

vadovė Milda Ulkštinaitė (20+1) 

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių 
asociacijos mišrus choras, vadovė Erika 

Ostrenkova (35+1) 

21. 

20. 20. 

19. 19. 

18. Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

kultūros centro 
„Žvejų rūmai“ 
mišrus choras 

„Atminties gaida“, 
vadovas Vytautas 
Saikauskas (24+1) 

Palangos kultūros 
ir jaunimo centro 
jūros šaulių vyrų 
choras, vadovas 

Rimgaudas 
Juozapavičius  

(12+1) 

Kupiškio kultūros 
centro mišrus choras 

„Bočiai“, vadovė 
Rasa Rugaitytė 

(xx+1) 

Radviliškio rajono 
Baisogalos kultūros 
centro mišrus choras 

„Naktikovas“, 
vadovės Neringa 
Bernadickienė ir 

Rasa Vaigauskaitė  
(21+2) 

Klaipėdos rajono Kretingalės kultūros 
centro mišrus choras „Rūtenis“,  

choro vadovė Gintarė Stankūnaitė  
(17+1) 

18. 
17. 17. 

16. 16. 

15. 
Rokiškio kultūros 
centro tremtinių 

choras „Vėtrungė“, 
vadovė Jurgita 

Raugienė (30+1) 

Tauragės kultūros 
centro Skaudvilės 

krašto choras, 
vadovė Birutė 

Liūnienė  
(20+1)  

Skuodo rajono 
kultūros centro 
bočių choras 
„Harmonija“, 

vadovė Audronė 
Anužienė (24+1) 

Šiaulių rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Ginkūnų filialo 
mišrus choras 

„Šaltinis“, vadovė 
Birutė 

Andriukaitienė 
(22+1 

Rietavo savivaldybės kultūros centro 
suaugusiųjų mišrus choras „Jūrava“, 

vadovė Vytautė Jonuškienė  
(22+1)  

15. 
14. 14. 

13. 13. 

12. Vilniaus Dainos mylėtojų klubo mišrus 
choras „Alumni Vilnenses“, vadovas 

Algimantas Kriūnas  
(45+2) 

Vilniaus kolegijos šokių ir 
dainų ansamblio „Voruta“ 

vokalo grupė, vadovė 
Auksė Stankevičienė  

(10+1)  

Vilniaus lietuvių namų 
kamerinis choras, vadovė 

Judita Taučaitė (27+1) 

Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 
centro mišrus choras 
„Gija“, vadovė Jovita 

Bražukienė (23+1) 

12. 
11. 11. 
10. 10. 

9. 
Kopenhagos 

(Danija) 
mišrus 
choras 

„Credo“, 
vadovas dr. 

Dainius 
Jakubauskas 

(10+1) 

Tauragės 
kultūros 
centro 

dainų ir 
šokių 

ansamblio 
„Jūra“ 
mišrus 
choras, 
vadovė 
Edita 

Bartkienė  
(18+1) 

Šilutės 
mišrus 
choras 

„Pamario 
aidas“, 
vadovė 
Nijolė 

Sniečkuvienė  
(15+1) 

Telšių kultūros 
centro mišrus choras 

„Žemaičiai“, 
vadovas Gintaras 
Vaitkaitis (26+1) 

Šilalės rajono 
savivaldybės 

kultūros centro 
Didkiemio 

laisvalaikio centro 
mišrus muzikos 

ansamblis, vadovas 
Aivaras Šimkus  

(7+1) 

Klaipėdos miesto savivaldybės 
kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus 

choras „Klaipėda“, vadovai Miglė 
Mosėnienė ir Kazys Kšanas (30+2) 

9. 
8. 8. 

7. 7. 

6. Vilkaviškio kultūros centro 
mišrus kamerinis choras 
„Uosija“, vadovė Laima 

Venclovienė  
(18+1) 

Šiaulių rajono savivaldybės 
Kuršėnų kultūros centro 
mišrus choras „Ventus“, 
vadovė Hana Mockienė  

(19+1)  

Ukmergės kultūros centro 
mišrus choras „Vyturys“, 
vadovas Antanas Pocius  

(30+1) 

Mažeikių rajono savivaldybės 
kultūros centro mišrus choras 

,,Draugystė“, vadovas Ričardas 
Grušas (40+1)  

6. 
5. 5. 
4. 4. 

3. 
Panevėžio kultūros centro Panevėžio 
bendruomenių rūmų mišrus choras 

„Čiūto“, vadovė Dalia Gaspariūnienė  
(30+1) 

Šilutės kultūros ir 
pramogų centro 
mišrus vokalinis 
ansamblis „Vox 

libri“, vadovė Rasa 
Golubovskienė  

(15+1)  

Kauno technologijos 
universiteto mišrus 

choras 
„Absolventas“, 

vadovas Viktoras 
Masevičius (27+1) 

Plungės mišrus choras „Plungė“, 
vadovė Rita Urniežienė (28+1)   

3. 
2. 2. 

1. 1. 

 
 


