
SUAUGUSIŲJŲ MIŠRŪS CHORAI 
 
 
Kaišiadorių kultūros centro mišrus choras „Do-diez“, vadovė Laima Mažuolytė, 
koncertmeisteris Danas Juškevičius. 
 
Kauno bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ choras „Gaida“,  
vadovas Arvydas Paulauskas. 
 
Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mišrus choras „Ainiai“, vadovas Mindaugas Šikšnius, 
koncertmeisterė Goda Palskytė.  
 
Kauno tremtinių choras „Ilgesys“, vadovė Bronė Paulavičienė,  
chormeisteris Mindaugas Šikšnius.  
 
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choras,  
vadovė ir koncertmeisterė Laura Gedgaudaitė 
 
Klaipėdos Lietuvos pensininkų sąjungos pajūrio bendrijos mišrus choras „Bočiai“,  
vadovė Janina Žemaičiūnienė, chormeisterė Alė Baipšienė, koncertmeisterė Ieva Šličiuvienė. 
 
Klaipėdos pagyvenusių žmonių mišrus choras „Alna“, vadovė Olga Lebedeva.  
 
Klaipėdos savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“,  
vadovas Artūras Dambrauskas, chormeisteris Ramūnas Baršauskas. 
 
Klaipėdos savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda“,  
vadovas Kazys Kšanas, chormeisterė Sonata Kleibienė, koncertmeisterė Miglė Mosėnienė. 
 
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis, 
koncertmeisterė Žydronė Malinauskaitė.  
 
Kretingos rajono kultūros centro buvusių tremtinių choras „Atminties versmė“,  
vadovė Kristina Rimienė.  
 
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis mišrus choras „Kristale“,  
vadovė Kristina Rimienė, koncertmeisterė Goda Čaraitė.  
 
Lietuvos edukologijos universiteto akademinis mišrus choras „Ave vita“,  
vadovas Kastytis Barisas, chormeisterė Gintarė Barisaitė,  
chormeisteris ir koncertmeisteris Rimvydas Mitkus. 
 
Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras, vadovė Judita Taučaitė,  
chormeisterė Greta Gustaitė.  
 
Naujosios Akmenės kamerinis choras, vadovė Meilutė Girskienė.  
 
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovas Edmundas Jucevičius, 
koncertmeisteris Vincas Paulauskas.  
 



Panevėžio kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų mišrus choras „Čiūto“,  
vadovė Dalia Gaspariūnienė.  
 
Plungės mišrus choras „Plungė“, vadovė Rita Urniežienė, koncertmeisterė Judita Stankutė. 
 
Plungės rajono Kulių kultūros centro suaugusiųjų mišrus vokalinis ansamblis,  
vadovė Giedrutė Idzelienė.  
 
Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centro suaugusiųjų mišrus choras,  
vadovė Neringa Bernadickienė.  
 
Rokiškio kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė“, vadovė Jurgita Raugienė.  
 
Skuodo rajono kultūros centro mišrus choras „Apuolė“, vadovė Kristina Rimienė.  
 
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo mišrus choras „Melomanai“,  
vadovės Jovita Bražukienė, Nerilė Bernotienė, koncertmeisterė Danutė Streckienė.  
 
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro „Gija“, vadovė Jovita Bražukienė, 
koncertmeisterė Danutė Streckienė.  
 
Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų mišrus choras „Heide“, vadovas Valteris Matulis.  
 
Vilkaviškio kultūros centro mišrus kamerinis choras „Uosija“, vadovė Laima Venclovienė, 
koncermeisterė Lina Rekevičienė. 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras „Gabija“,  
vadovė Rasa Viskantaitė, chormeisterė Erika Žilinskaitė,  
koncertmeisteris ir chormeisteris Mantvydas Drūlia. 
 
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios mišrus choras „Ave verum“, vadovas Vydmantas Ruzgys, 
koncertmeisterė Dovilė Grušnienė. 
 
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Gelmė“, vadovė Jūra  Nastajienė, 
koncertmeisterė Neringa Morgačiova. 



 


