SAVIVALDYBIŲ MENO KOLEKTYVAMS SKIRTŲ LĖŠŲ TAUTINIŲ IR BALTŲ GENČIŲ KOSTIUMAMS PAGAMINTI
SKIRTYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO Nr. 1 PRIEDAS NR.1

Nr. Savivaldybė Žanras

1 Akmenės r.

2 Akmenės r.

Kolektyvas

Šokių kol.

Akmenės kultūros namų merginų
liaudiškų šokių grupė

Kapelos

Akmenės kultūros namų
Liaudiškos muzikos kapela
„Kamanė“
Akmenės kultūros namų
Suaugusiųjų mėgėjų teatras

3 Akmenės r.

Savivald
ybės ar
įstaigos,
skiriama
lėšų
dalis,
Eur
198,00

1925,00

Iš LNKC Siūloma
prašoma
skirti Bendras kostiumų poreikis (vyriški, Pastabos/ siūlomas
lėšų dalis, suma, moteriški arba kostiumų dalys), vnt. sprendimas ir jo motyvai
Eur
Eur

198,00

1925,00

730,00

730,00

4 Akmenės r.

Folkloro
kol.

Ventos kultūros namų Folkloro
ansamblis „Volungė“

1465,00

1465,00

5 Akmenės r.

Folkloro
kol.

Papilės kultūros namų Folkloro
ansamblis „Liepužė“

845,00

845,00

6 Akmenės r.

Chorai ir Naujosios Akmenės kultūros
vokaliniai rūmų Mišrus choras
ans.
„Cementininkas“

1512,50

1512,50

II kategorija. Prašoma ne
sijonai - 18 vnt, galvos apdangalai tautiniams sijonams.
18 vnt.
Neskirti.
Kolektyvas nedalyvavo
8 vyr.komplektai, 3 mot.komplektai apžiūroje, neturi
kategorijos.Neskirti.
mot.palaidinės ir sijonai - po 10 vnt.,
frakai - 4 vnt, vyr.fetrinės skybėlės - Teatro žanras. Neskirti.
6 vnt.
II kategorija. Skirti.
Dalyvavo Dainų šventėse ir
500,00 3 vyr.komplektai, 5 mot.komplektai kviečiamas į 2018 m. Dainų
šventę. Nėra gavę
finansavimo. Skirti.
5 vyr.komplektai, 2 mot.komplektai III kategorija.Neskirti.
II kategorija. 2015 m. gavo
finansavimą. 2018 m.
7 mot.komplektai, 3 vyr.komplektai
Dainų šventės dalyvis. Dėl
lėšų stokos neskirti.

7 Akmenės r.

Naujosios Akmenės kultūros
Šokių kol. rūmų Jaunimo liaudiškų šokių
kolektyvas

2888,50

2888,50

sijonai - 16 vnt., 10 merg.komplektų, I kategorija. Dėl lėšų stokos
10 vyr.komplektų
neskirti.

8 Akmenės r.

Naujosios Akmenės kultūros
Šokių kol. rūmų Jaunučių liaudiškų šokių
kolektyvas

2120,00

2120,00

10 merg.komplektų, 10
bern.komplektų

9 Alytaus m.

Alytaus kultūros ir
Dainų ir
komunikacijos centro Liaudies
šokių
dainų ir šokių ansamblis
ansambliai
"Dainava"

10 Alytaus m.

Chorai ir Alytaus kultūros ir
vokaliniai komunikacijos centro kamerinis
ans.
choras "Varsa"

11 Alytaus m.

Folkloro
kol.

12 Anykščių r.

Anykščių kultūros centro
Šokių kol. liaudiškų šokių kolektyvas
Vijurkas

13 Anykščių r.

Folkloro
kol.

Alytaus kultūros ir
komunikacijos centro folkloro
ansamblis "Žvangucis"

Anykščių kultūros centro
folkloro kolektyvas "Valaukis"

3150,00

3150,00 1000,00 9 vyr.kostiumai, 9 mot.kostiumai

Be kategorijos. Neskirti.
I kategorija. 2015, 2017 m.
gavo finansavimą. Siūti
archeologiniai k. Tautiniai
rūbai- labai seni, prastos
būklė. Skirti.

500,00

500,00

2 mot.kostiumai, 1 vyr.kostiumas

I kategorija. Gavo
finansavimą 2015, 2017 m.
2018 m. Dainų šventės
dalyvis. Dėl lėšų stokos
neskirti.

500,00

500,00

2 vyr.sermėgos, 1 mot.kostiumas

Naujai susibūręs
kolektyvas. Neskirti.

495,00

495,00

2505,00

400,00

merginų šokių bateliai 18 porų po 55 II kategorijos geras k-vas.
Eur
Neturi jokio apavo. Skirti.

vyriški kostiumai - 2 vnt.(liemenės,
marškiniai, kelnės, sermėga, auliniai
2505,00 1000,00 batai); mot.kostiumai: palaidinės 5
vnt., sijonai 5 vnt., sermėgos 10 vnt.,
juostos 10 vnt.

II kat. Dalyvavo visose
dainų šventėse, aktyviai
veikianti kolektyvas.
Kviečiamas į 2018 m.
Dainų šventę. Negavę
finansavimo. Skirti.

Druskininkų kultūros centro
14 Druskininkų Šokių kol. Leipalingio laisvalaikio salės
tautinių šokių grupė „Leipūnas“
Druskininkų kultūros centro
15 Druskininkų Šokių kol.
tautinių šokių grupė „Kadagys“
Elektrėnų kultūros centro Gilučių
etnografinis ansamblis "Obelėlė"

16 Elektrėnų r.

Folkloro
kol.

17 Elektrėnų r.

Chorai ir
Elektrėnų kultūros centro choras
vokaliniai
"Salve"
ans.

18 Elektrėnų r.

Chorai ir
Vievio kultūros centro Kamerinis
vokaliniai
choras „Con moto“
ans.

19 Elektrėnų r.

Chorai ir
Vievio kultūros centro Moterų
vokaliniai
choras „Vieva“
ans.

20 Jonavos s.

Folkloro
kol.

Jonavos rajono savivaldybės
filialo Kulvos kultūros centro
fokloro ansamblis "Drobulė"

2150,00

II kategorija. Itin prasta
Vyr.kostiumo dalys: surdutai 10
kostiumų būklė. Ypač
vnt., skrybelės 10 vnt., mot.kostiumo
reikalingos vyrams
2150,00 1000,00
dalys: pusbačiai 10 vnt., liemenės 10
sermėgos. Nėra gavę
vnt.
finansavimo. Skirti

1425,00

1425,00

2000,00

2000,00

5500,00

5500,00

1000,00

1000,00

vyr.kostiumo dalys: surdutai 10 vnt.,
II kategorija.Dėl lėšų stokos
., mot.kostiumo dalys: pusbačiai 10
neskirti.
vnt.,
III kategorija. nepateko į
mot.sijonai, liemenės, marškiniai,
2018 m. Dainų šventę.
prijuostės, galvos dangos po 9 vnt.
Neskirti.
15 vnt. mot.kostiumų, 10 vnt. vyr
kostiumų
Baltų g.kostiumai: moteriška
kepuraitė 16 vnt.
Moteriška skraistė 16 vnt.
Vyriškas diržo krepšys 13 vnt.
Moteriškas apgalvis 1 vnt.

2500,00

2500,00

Sijonas 20 vnt.
Liemenė 20 vnt.
Marškiniai 20 vnt.
Prijuostė 20 vnt.
Juosta 20 vnt.

1460,00

1460,00

8 poros mot.aulinukų, 5
mot.kostiumai

III kategorija. Neskirti
I kategorija. Gavo
finansavimą 2015,2016,
2017 m. 2018 m. Dainų
šventės dalyvis. Dėl lėšų
stokos neskirti.

II kategorija. 2018 m.
Dainų šventės dalyvis. Dėl
lėšų stokos neskirti.

III kategorija. Neskirti.

21 Jonavos s.

Jonavos rajono savivaldybės
Šokių kol. kultūros centro Vyresniųjų šokių
grupė „Varūna“

22 Jonavos s.

Kapelos

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Jonė“

23 Jonavos s.

Folkloro
kol.

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centro vaikų folkloro
ansamblis „Ramtatukai“

24 Jonavos s.

Chorai ir Jonavos rajono savivaldybės
vokaliniai kultūros centro moterų choras
ans.
"Guoba"

25 Jonavos s.

Folkloro
kol.

Jonavos rajono savivaldybės
filialo Upninkų kultūros centro
fokloro ansamblis

2040,00

2040,00

3670,00

3670,00

165,00

1927,50

992,50

165,00

1927,50

992,50

vyr.kostiumai - 4 vnt., mot.kostiumai
- 2 vnt., mot.aulinukai - 10 porų,
vyr.batai - 3 poros, taut. juostos - 4
vnt.
vyr.kostiumai - 8 vnt., mot.kostiumai
- 4 vnt., mot.aulinukai -4 poros,
vyr.batai - 8 poros.

aulinukai mergaitėms - 6 vnt.

Yra gavę finansavimą, turi
gerus kostiumus. Neskirti.
II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

II kategorija. gavo
finansavimą 2017 m.
pakankamai gerai
atrodo.Dėl lėšų stokos
neskirti.

II kategorija. 2016-2017 m.
mot.taut.kostiumai - 4 vnt., aulinukai gavo finansavimą. 2018 m.
Dainų šventės dalyvis. Dėl
- 25 poros
lėšų stokos neskirti.

Kykas - 3 vnt., mot.marškiniai - 2
vnt., mot.liemenės - 3 vnt.,
vyr.kostiumas- 1 vnt., aulinukai
III kategorija, neskirti.
moterims - 8 poros, batai vyrams - 6
poros, sijonai - 2 vnt.

Jurbarko kultūros centro folkloro
grupė "Imsriukai

26 Jurbarko r.

Folkloro
kol.

27 Jurbarko r.

Chorai ir
Jurbarko kultūros centro moterų
vokaliniai
choras "Lelija"
ans.

28 Jurbarko r.

Folkloro
kol.

29 Jurbarko r.

Kapelos

30 Jurbarko r.

31 Jurbarko r.

32 Jurbarko r.

Jurbarko kultūros centro kapela
"Santaka"

Jurbarko kultūros centro
liaudiška kapela "Mituva"
Jurbarko kultūros centro
Šokių kol. Liaudiškų šokių studijos
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė
Jurbarko kultūros centro
Šokių kol. Liaudiškų šokių studijos
„Nemunėlis“ jaunių grupė
Jurbarko kultūros centro
Šokių kol. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Mituva“

aulinukai 8 poros

II kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

1240,00

aulinukai 31 pora

II kategorija. 2017 m gavo
finansavimą. 2018 m.
Dainų šventės dalyvis. Dėl
lėšų stokos neskirti.

2950,00

2950,00

vyr.tautiniai kostiumai 10 vnt.
(sermėgos, marškiniai, liemenės,
kelnės, skrybėlės, juostos,
kaklaskarės, batai)

II kat. Gavę finansavimą
2017 m. Dėl lėšų stokos
neskirti.

920,00

920,00

moteriški tautiniai kostiumai 4 vnt.

III kategorija, neskirti.

350,00

350,00

350,00 Vyriškos kelnės 10 vnt.

I kategorijos, "Aukso
paukštės" laureatai. Skirti.

350,00

350,00

350,00 Kelnės berniukams 10 vnt.

I kategorija. Aukšto
meninio lygio. Skirti.

270,00

270,00

320,00

1240,00

320,00

Moteriški batai 9 poros

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

33 Jurbarko r.

Jurbarko r. Veliuonos kultūros
Šokių kol. centro liaudiškų šokių kolektyvas
"Veliuonietis"

920,00

920,00

I kategorija. Turi
10 mot.galvos dangų, 10
kostiumus, pakankamai
mot.liemenių, 10 mot. Marškinių, 2
gera būklė. Pernai gavęs
vyr.kelnės
finansavimą. Neskirti.

34 Jurbarko r.

Folkloro
kol.

Eržvilko kultūros centro Vaikų ir
jaunimo folkloro ansamblis
„Šebukai“

1600,00

II kat. Vaikų kolektyvas,
aktyvus ir perspektyvus,
dalyvavo Dainų šventėje ir
Berniukų kostiumas- 3 vnt.,
kituose folkloro
merg.kostiumas - 3 vnt.
1600,00 1000,00
mot.kostiumas (etnografinis) -1 vnt., renginiuose, kviečiamas
vyr.kostiumas (etnografinis) - 1 vnt. dalyvauti į 2018 m. Dainų
šventę. Negavę
finansavimo. Skirti.

35 Jurbarko r.

Folkloro
kol.

Eržvilko kultūros centro
kolektyvas „Eržvilko bandonija“

1025,00

1025,00

36

Kaišiadorių
r.

Kaišiadorių
37
r.

Kruonio kultūros centro
Šokių kol. vyresniųjų žmonių šokių
kolektyvas „Vaivoras“

Chorai ir
Kaišiadorių kultūros centro
vokaliniai
moterų choras „Nona“
ans.

5130,00

3780,00

5130,00

3780,00

I kategorija. pakankamai
mot.kostiumas (etnografinis) 2 vnt.,
gerai atrodo. Dėl lėšų
vyr.baltiniai 10 vnt.,
stokos neskirti.

Moteriški kostiumai –9 vnt.
Vyriški kostiumai – 9 vnt.
Naujas k-vas. Be
Pilno kostiumo (paprastas variantas)
kategorijos. Neskirti.
vieneto kaina – 570 Eur

Moteriški kostiumai –21 vnt.
Pilno kostiumo (paprastas variantas) III kategorija. Neskirti.
vieneto kaina – 360 Eur

38

Kaišiadorių
r.

Kaišiadorių
39
r.

40

41

Kaišiadorių
r.

Kaišiadorių
r.

Chorai ir Žiežmarių kultūros centro
vokaliniai Pakertų moterų vokalinis
ans.
ansamblis

Folkloro
kol.

Folkloro
kol.

2940,00

Kaišiadorių kultūros centro vaikų
ir jaunimo folkloro ansamblis
743,00
„Žilvita“

Rumšiškių kultūros centro vaikų
folkloro ansamblis „Strazdelis“

Žiežmarių kultūros centro
Šokių kol. tautinių šokių kolektyvas
„Skaisgija“

1050,00

1180,00

2940,00

743,00

Moteriški kostiumai 12 vnt.
Pilno kostiumo (paprastas variantas) III kategorija. Neskirti.
vieneto kaina – 490 Eur.
Sijonai vaik. 3 x 80=240
Liemenės vaik. 3x35=105
Prijuostės vaik. 3x20=60
Marškiniai vaik. 6x35=210
Liemenės vyr. 3x45=135
500,00 Sijonai mot. 3x80=240
Liemenės mot. 3x50=150
Marškiniai mot. 3x55=165
Pasijonis 3x20=60
Prijuostės 3x20=60
Karūnėlės 3x20=60

I kategorija. Gausus ir
perspektyvus kolektyvas,
2017 m. "Aukso paukštės"
laureatai, kviečiamas į
2018 m. Dainų šventę.
Skirti.

1050,00

Moteriški kostiumai 6 vnt.
Vyriški kostiumai 6 vnt.
Moteriško kostiumo vieneto kaina
–200 Eur, o vyriško kostiumo
vieneto kaina –150 Eur.

1180,00

Moteriški kostiumai – 2 vnt.
Vyriški kostiumai – 2 vnt.
Moteriški marškiniai – 8 vnt.
I kategorija. Dėl lėšų stokos
Pilno kostiumo (paprastas variantas)
neskirti.
vieneto kaina 480 Eur.
Moteriškų marškinių vieneto kaina –
55 Eur.

III kategorija. neskirti.

10 kostiumų mergaitėms (5
aukštaitiški, 5 suvalkietiški)

42 Kauno m.

Folkloro
kol.

43 Kauno m.

Chorai ir
Kauno kultūros centro „Tautos
vokaliniai
12040,00
namai“ mišrus choras „Gintaras“
ans.

vyr.kostiumas - 16 vnt.,
12040,00 3500,00
mot.kostiumas - 30 vnt.

44 Kauno m.

Chorai ir Kauno kultūros centro „Tautos
vokaliniai namai“ mišrus choras
ans.
„Diemedis“

10460,00 1500,00

45 Kauno m.

Folkloro
kol.

46 Kauno m.

Chorai ir
Kauno m. mišrus choras
vokaliniai
"Leliumai"
ans.

Folkloro ansamblis "Bitula"

Kauno tautinės kultūros centro
folkloro ansamblis „Ratilėlis“

1000,00

10460,00

900,00

6900,00

1000,00

900,00

5000,00

vyr.kostiumas - 12 vnt.,
mot.kostiumas - 28 vnt.

I kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl juridinio
statuso (asociacija) ir lėšų
stokos neskirti.

II kategorija. Finansavimo
negavo. 2018 m. Dainų
šventės dalyvis. Skirti.
III-II kategorija.
Finansavimo negavo. 2018
m. Dainų šventės dalyvis.
Skirti.

Vyriškas aukštaitiškas kostiumas – 1 I kategorija, pakankamai
vnt. , Moteriškas aukštaitiškas
gerai atrodo.Dėl lėšų stokos
kostiumas – 1 vnt.
neskirti.

Asociacija. II kategorija..
vyriški kostiumai- 13 vnt., moteriški 2018 m. Dainų šventės
kostiumai - 31 vnt.
dalyvis. Dėl lėšų stokos
neskirti.

Batniavos mokyklosdaugiafunkcio centro Batniavos
suaugusiųjų folkloro ansamblis
"Karklė"

47 Kauno r.

Folkloro
kol.

48 Kauno r.

Kauno rajono Babtų kultūros
Šokių kol. centro jaunuolių liaudiškų šokių
kolektyvas „Verpetukas“

49 Kauno r.

Folkloro
kol.

Kauno rajono Babtų kultūros
centras folkloro ansamblis
„Vėrupė“

50 Kauno r.

Folkloro
kol.

Kauno r. Garliavos sporto ir
kultūros centro folkloro
ansamblis „Gegutala“

51 Kauno r.

Kauno rajono Ramučių kultūros
Šokių kol. centro vyresniųjų liaudiškų šokių
grupė „Kupolio rožė“

3000,00

3000,00

202,50

202,50

1575,00

1575,00

5000,00

1680,00

13 kostiumų (1 vyriškas, 12
moteriškų)
Berniukų kelnės 9 vienetai – 405
Eur.

II kategorijos.Dėl lėšų
stokos neskirti.

7 pilni moteriški tautiniai kostiumai III kat., neskirti.

5000,00 1000,00 15 mot.kostiumų, 2 vyr.kostiumai

1680,00

III kategorija, neskirti.

10 vnt. vyriškų kelnių
10*100 Eur - 1000 Eur
10 vnt.
juostelių vyriškiems auliniams
batams
10 * 20 Eur - 200 Eur
12 vnt. moteriškų
etnografinių švarkelių
12*180 Eur - 2160 Eur

I kat. Dalyvavo visose
Dainų šventėse, kviečiamas
į 2018 m. Dainų šventę.
Skirti.

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

10 vnt. etnografinių moteriškų
sijonų
10 vnt. etnografinių moteriškų
prijuosčių
10 vnt. moteriškų etnografinių
tautinių juostų:
10 porų vyriškų aulinių batų:
10 porų moteriškų aulinių batų

I kategorija. Gavę ne vieną
sykį, pakankamai gera
kostiumų būklė, dėl lėšų
stokos neskirti.

9 vaikiški kostiumai

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

52 Kauno r.

Folkloro
kol.

Ramučių kultūros centro
Neveronių laisvalaikio salės
folkloro ansamblis „Viešia“

53 Kauno r.

Folkloro
kol.

Samylų kultūros centro folkloro
ansamblis „Senolės“ ir vaikaičiai

54 Kėdainių r.

Akademijos kultūros centro
Šokių kol. merginų liaudiškų šokių grupė
„Austėja“

350,00

350,00

Kostiumų dalys (naginės –17 vnt.,
vainikėliai – 17 vnt., nėriniai – 60
m.)

Dėl lėšų stokos neskirti.

55 Kėdainių r.

Chorai ir
Josvainių kultūros centro moterų
vokaliniai
vokalinis ansamblis „Sonata
ans.

2080,00

2080,00

Baltų genčių moteriški kostiumai –
260 Eur x 16 vnt.

I kategorijos vokalinis
ansamblis, Dėl lėšų stokos
neskirti.

530,00

Kostiumų dalys (moteriški bateliai –
10 porų, nuometas – 1 vnt.,
II kategorija, Turi gerus
moteriški aulinukai – 1 pora,
kaklaskarės – 2 vnt., skrybėlė – 1
kostiumus. Neskirti.
vnt., vyriška sermėga – 1 vnt.,
vyriški baltiniai – 1 vnt.

56 Kėdainių r.

Kėdainių kultūros centro
Šokių kol. vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Volungė“

2 640,00

675,00

530,00

2640,00

675,00

57 Kėdainių r.

Chorai ir
Kėdainių kultūros centro
vokaliniai
kamerinis choras „Ave, Musica“
ans.

1920,00

58 Kėdainių r.

Folkloro
kol.

Kėdainių kultūros centro folkloro
1340,00
ansamblis „Jorija“

59 Kėdainių r.

Folkloro
kol.

Krakių kultūros centro folkloro
ansamblis „Žiedupė“

60 Kėdainių r.

Truskavos kultūros centro
Šokių kol.
liaudiškų šokių grupė „Vermena“

350,00

870,00

1920,00

1340,00

350,00

870,00

I kategorija. 2017 m. gavo
finansavimą moterų
Baltų genčių vyriški kostiumai – 12 kostiumams, reikia baigti
800,00
vnt.
komplektaciją. 2018 m.
Dainų šventės dalyvis.
Skirti.
Moteriškų kostiumų dalys (sijonas
su pasijoniu – 2 vnt., liemenė – 5
vnt., marškiniai – 2 vnt., prijuostės –
II kategorija, pakankamai
4 vnt., kepurėlės – 5 vnt.); Vyriškų
gerai atrodo. Dėl lėšų
kostiumų dalys: Vyriškų kostiumų
stokos neskirti.
dalys (kelnės – 6 vnt., liemenės – 6
vnt., baltiniai – 6 vnt., sermėgos – 2
vnt., skrybėlės – 2 vnt.)

Kostiumų dalys (2 surdutai,
1 batų pora)

Vyriškų kostiumų dalys (vyriški
marškiniai – 8 vnt., sermėgos – 2
500,00
vnt., vyriškos liemenės – 2 vnt.,
vyriški batai – 8 poros)

II kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

I kategorija, aktyvus, aukšto
meninio lygio k-vas, kelių
konkursų prizininkas ir
laureatas. Skirti.

61 Kėdainių r.

Folkloro
kol.

Truskavos kultūros centro
folkloro ansamblis

470,00

62 Kelmės r.

Folkloro
kol.

Kelmės kultūros centro Folkloro
ansamblis „Taduja“

1643,50

63 Kelmės r.

Folkloro
kol.

Kelmės kultūros centro Folkloro
ansamblis „Judlė“

2296,00

64 Kelmės r.

Chorai ir
Kelmės kultūros centro mišrus
vokaliniai
choras „Cantio“
ans.

65 Kelmės r.

Šokių kol.

Folkloro
kol.

66 Klaipėdos m.

470,00

Moteriškų kostiumų dalys (batai –
10 porų, juostos – 8 vnt.)

II kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

I kategorija. "Aukso
2 vnt. moteriškų rūbų komplektų , 1
paukštės" laureatai.
prijuostė, 2 vnt. mot.marškiniai, 2
Dalyvavo Dainų šventėse ir
1643,50 1000,00
vnt. mot liemenės, 3 vnt. kelnės, 2
kviečiamas į 2018 m.
vnt. vyr.marškiniai, 2 vnt. gūnios
Dainų šventę. Skirti.
1 vnt. mot. komplektas, 4 vnt. mot I kategorija. Gavę
sermėgos, 5 vnt. kelnėes, 2 vnt. vyr. finansavimą, pakankamai
2296,00
sermėgos, 1 vnt. skrybėlė, 5 vyr.
gera kostiumų būklė.
batai, 9 vnt. mot. batai
Neskirti.

3326,00

3326,00

Kelmės kultūros centro merginų
liaudiškų šokių grupė

720,00

720,00

Klaipėdos miesto savivaldybės
etnokulktūros centro Tradicinės
instrumentinės muzikos
ansamblis „Senoliai“

3100,00

3100,00

4 vnt. vyr. komplektai, 13 vnt.
mot.komplektų

III kategorija. Neskirti.

16 vnt. mot. batų

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

Moteriškas kostiumas -3 vnt.
Vyriškas kostiumas -5 vnt.

I kat. Dėl lėšų stokos
neskirti.

67 Klaipėdos r.

68 Kretingos r.

69 Kretingos r.

Folkloro
kol.

Gargždų kultūros centro
folklorinis ansamblis
CYRULĖLIS

Folkloro
kol.

Kretingos rajono kultūros centro
Šukės skyriaus folkloro
kolektyvas „Šukupis“

Folkloro
kol.

Kretingos rajono kultūros centro
Vydmantų skyriaus folkloro
kolektyvas „Žemčiūga“

Kretingos rajono kultūros centro
70 Kretingos r. Šokių kol. vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Toncius“

71 Kretingos r. Šokių kol.

Salantų kultūros centro
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė

4 žemaitiški mot.komplektai
(sijonas, prijuostė, palaidinė,
II kat. Dėl lėšų stokos
liemenė, skarelė) ir kostiumo dalys:
neskirti.
6 vnt. sijonai, 1 vnt. liemenė, 5 vnt.
palaidinė, 6 vnt. skarelė

2735,00

2735,00

2047,50

I kategorija. Dalyvavo
1 moteriškas kostiumas. – 700 Eur visose Dainų šventėse,
puikiai pasirodė apžiūroje
5 vyriški kostiumai. – 500 Eur
ir paruošė itin įdomią
1 skarelė ,1 vnt. skarel. – 45 Eur
2047,50 1000,00
5 skrybėlės, 1 vnt. skryb. – 75 Eur programą, kviečiamas
dalyvauti į 2018 m. Dainų
5 poros vyr. batų, 1 pora – 80 Eur
šventę. Nėra gavę
5 juostos į batus, 1 vnt. – 15 Eur
finansavimo. Skirti.

1062,50

5900,00

3400,00

1062,50

2 mot. liemenės
1 vnt. – 150 Eur
5 didelės skaros, 1 vnt. – 200 Eur
7 juostos į batus, 1 vnt. – 15 Eur
9 poros mot. Batų, 1 pora – 80 Eur

5900,00

20 vnt. tautinių kostiumų:
10 vnt. moteriškų, 1 vnt. – 550 Eur
II kategorija. Turi gerus
10 vnt. vyriškų 1 vnt. – 500 Eur
10 porų moteriškų batų, 1 pora – 80 kostiumus. Neskirti.
Eur
10 vnt. skrybėlių, 1 vnt. – 50 Eur

3400,00

8 vnt. vyriškų surdutų,1 vnt. – 300
Eur
8 vnt. moteriškų kostiumų, 1 vnt. –
550 Eur

II kategorija. Dalyvavo
Dainų šventėse, 2014 m.
gavęs finansavimą,
pakankamai gerai atrodo.
Neskirti.

Naujas, be kategorijos kvas. Neskirti.

72 Kupiškio r.

Folkloro
kol.

Kupiškio kultūros centro folkloro
ansamblis "Kupkiemis"

73 Kupiškio r.

Folkloro
kol.

Kupiškio kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela
"Kupiškio krošto muzikontai"

74 Lazdijų r.

75 Lazdijų r.

76 Lazdijų r.

Kapelos

Veisiejų kultūros namų folkloro
ansamblis „Packavėlė“

Chorai ir
Lazdijų kultūros centro kamerinis
vokaliniai
choras „Gaustas“
ans.

Folkloro
kol.

Lazdijų kultūros centro folkloro
ansamblis „Dainuviai“

680,00

620,00

500,00

489,00

642,00

680,00

Mot.batai - 17 porų

I kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

620,00

vyr.rūbai (kelnės, marškiniai,
liemenės, juostos, kaklaskarės) - 3
kompl., vyr.batai - 4 poros

Naujai susibūręs
kolektyvas. Neskirti.

1 moteriškas tautinis kostiumas, 1
vyriškas tautinis kostiumas

I kategorija. 2017 m. gavo
finansavimą moterų
kostiumams. Dėl lėšų
stokos neskirti.

500,00

489,00

642,00

400,00 11 kelnių archeol.kostiumams

11 žalvario apgalvių
4 komplektų žalvarinių papuošalų
archeologiniam kostiumui
(apyrankės, sagės , smeigtukai)
2 vyriškos ir
1 moteriška liemenės

II kategorija. 2016 m. gavo
finansavimą 2018 m.
Dainų šventės dalyvis.
Reikia baigti
komplektaciją. Skirti

II kategorijos, pakankamai
gerai atrodo. dėl lėšų stokos
neskirti.

77 Lazdijų r.

Folkloro
kol.

Seirijų kultūros namų kapela
„Savi“

750,00

750,00

4 vyr.kostiumai

Naujai susikūręs
kolektyvas. Neskirti.

78 Lazdijų r.

Kapelos

Teizų laisvalaikio salės kapela

890,00

890,00

1 moteriškas tautinis kostiumas, 4
vyriškas taut.kostiumai

Naujas k-vas, turi
kostiumus. Neskirti.

1803,00

7 vyr.juostos, 7 vyr.skrybėlės, 6
vyr.sermėgos, 7 mot.marškiniai, 5
suvalk.prijuostės, 7 mot.juostos

III kategorija. Neskirti.

2000,00

Moteriškos sermėgos 16 vnt.

II kategorija. Gavę pernai
finansavimą. Sermėgos šiuo
metu ne itin būtina
kostiumo detalė. Neskirti.

Etnografinis ne visas moteriškas
tautinis kostiumas (marškiniai,
1000 liemenė, sijonas, prijuostė) - 5 vnt.,
vyr.batai - 7 vnt, mot.prijuostės - 7
vnt.

II kategorija, perspektyvus,
aktyviai veikiantis vaikų ir
jaunimo kolektyvas.
Dalyvavo 2014 m. Dainų
šventėje ir kviečiamas į
2018 m. Skirti.

Marijampolė Folkloro
79
s
kol.

80

Marijampolės Trečiojo amžiaus
universiteto folkloro ansamblis
„Senapilė“

Marijampolė
Marijampolės kultūros centro
Šokių kol.
s
šokių grupė "Arabeskas"

1803,00

2000,00

Mažeikių rajono Sedos kultūros
centro vaikų ir jaunimo folkloro
ansamblis „Rėmoliokaa“

1330,00

1330,00

Pagėgių savivaldybės Kultūros
Pagėgių
centro vyresnio amžiaus žmonių
82
Šokių kol.
r.savivaldybė
liaudiškų šokių kolektyvas
"Marguva"

225,00

225,00

81 Mažeikių r.

Folkloro
kol.

moteriška avalynė -10 porų

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

Folkloro
83 Pagėgių sav.
kol.

Pagėgių savivaldybės Kultūros
centro folkloro kolektyvas
„Kamana“

350,00

84 Pakruojo r.

Šokių kol.

Pakruojo kultūros centro merginų
3400,00
liaudiškų šokių grupė

85 Pakruojo r.

Folkloro
kol.

Linkuvos kultūros centro vaikų
folkloro ansamblis "Ratinėls"

668,00

350,00

Moteriška avalynė -14 porų

17 mot.kostiumų

3400,00

668,00

11 vnt.

II kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

II kategorija. Turi
kostiumus. Dėl lėšų stokos
neskirti.

III kategorija. Neskirti.

Kultūros centro Panevėžio
Dainų ir
bendruomenių rūmai Vyresniųjų
86 Panevėžio m. šokių
liaudiškų šokių grupė
ansambliai
,,Miestelėnai“

87 Panevėžio m. Šokių kol.

Kultūros centro Panevėžio
bendruomenių rūmai Vyresniųjų
liaudiškų šokių grupė ,,Verdenė“

Kultūros centro Panevėžio
bendruomenių rūmai
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
88 Panevėžio m. Šokių kol. grupė ,,Gija“

7700,00

7700,00

Baltų genčių kostiumai 20 vnt.
(10 mot., 10 vyr.)
Tautinė sermėga vyr., 10 vnt.
Tautinė liemenė vyr., 12 vnt.
Marškiniai vyr.12 vnt.
Marškiniai mot.10 vnt.
Kelnės vyr.2 vnt.
Skrybėlė vyr.6 vnt.
Tautinė juosta mot., 5vnt.
Tautinė kaklaskarė vyr. 10 vnt.
Tautiniai auliniai vyr., 4 por.
Tautinė prijuostė mot., 10 vnt.
Kepurėlės mot.10 vnt.
Nuometėliai 12 vnt.
Tautiniai kostiumai:
mot. 1 vnt.,
vyr. 1 vnt.

1000,00

1000,00

Tautinė liemenė mot., 10 vnt.
Tautiniai auliniai
vyr., 10 por.

500

500

Tautinė sermėgutė mot.
6 vnt.

II kategorija, prašoma baltų
genčių kostiumams, turi
tautinius kostiumus, yra
gavę finansavimą
ankstesniais metais
tautiniams. Dėl lėšų stokos
neskirti.

I kategorija, jau yra gavęs
finansavimą. Dėl lėšų
stokos neskirti.

II kategorija. Dėl lėšų
stokos Neskirti.

Vadoklių kultūros centro folkloro
89 Panevėžio r. Folkloro kol.
6000,00
ansamblis ,,Rūtela“

90 Panevėžio r. Kapelos

Vadoklių kultūros centro kapela
"Susiedai"

Chorai ir
Miežiškių kultūros centro moterų
91 Panevėžio r. vokaliniai
choras
ans.

Miežiškių kultūros centro
92 Panevėžio r. Folkloro kol.
folkloro ansamblis ,,Ringis“

2000,00

6000,00

2000,00

Vyr. tautinių kostiumų dalys
(6 vnt.; marškiniai, liemenės,
juostos, skrybėlės, batai, kelnės, 2
vnt. sermėgos). Mot. tautinių
kostiumų dalys
(13 vnt.; marškiniai, liemenės,
sijonai, pasijoniai, juostos, galvos
dangos)
Vyr. tautinių kostiumų dalys
(6 vnt.; marškiniai, liemenės,
juostos, skrybėlės, batai, kelnės)

III kategorija. Neskirti.

III kategorija. Neskirti.

6000,00

Mot. tautinių kostiumų dalys (31
6000,00 2500,00 vnt.; marškiniai, liemenės, sijonai,
pasijoniai, juostos, galvos dangos)

I- II kategorijos trijų
vokalinių ansamblių
koncertinis kolektyvas,
puikiai parengęs 2018 DŠ
repertuarą ir pelnęs
aukščiausią įvertinimą.
Skirti.

1000,00

Mot. ir vyr. tautinių kostiumų dalys
(vyr. marškiniai (2 vnt.), batai (2
1000,00 1000,00 poros), liemenės
(3 vnt.). Mot. liemenės 3 vnt., galvos
dangos 2 vnt.), marškiniai 2 vnt.)

II kat. Dalyvavo visose
Dainų šventėse, "Aukso
paukštės" laureatai,
kviečiamas dalyvauti į
2018 m. Dainų šventę. Nėra
gavę finansavimo. Skirti.

Smilgių kultūros centro folkloro
93 Panevėžio r. Folkloro kol.
ansamblis ,,Ulyčia"

1000,00

1000,00

Smilgių kultūros centro folkloro
kapela "Aušrinė"

700,00

700,00

94 Panevėžio r. Kapelos

95 Panevėžio r. Šokių kol.

Smilgių kultūros centro tautinių
šokių grupė "Smilgė"

Krekenavos kultūros centro
96 Panevėžio r. Folkloro kol.
folkloro ansamblis ,,Lokauša“

Liūdynės kultūros centro Velžio
97 Panevėžio r. Šokių kol. padalinio liaudiškų šokių grupė
,,Kupolėlė“

2000,00

800,00

2000,00

Mot. ir vyr. tautinių kostiumų dalys
(vyr. liemenės (2 vnt.), marškiniai (3 II kategorija. Dėl lėšų
vnt.). Mot. galvos dangos 2 vnt.),
stokos neskirti.
liemenės (2 vnt.), marškiniai (3 vnt.)
mot.kostiumo dalys (sijonas,
liemenė, marškiniai)

Mot. ir vyr. tautinių kostiumų dalys.
(vyr. liemenės (4 vnt.), marškiniai (4
vnt.), surdutai
2000,00 1200,00
(6 vnt.) Mot. liemenės (2 vnt.),
marškiniai (5 vnt.), galvos dangos (6
vnt.)

800,00

2000,00

Mot. galvos dangos (4 vnt.),
liemenės (3 vnt.), marškiniai (2
vnt.), sijonai (2 vnt.)

III kategorija, neskirti.
I kategorijos aktyvus
kolektyvas. Nėra gavęs
jokiofinansavimo. Turi jau
gerokai sudėvėtus
kostiumus. Skirti.

II kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

Bern. ir merg. tautinių kostiumų
dalys. Bern. maršk.(6 vnt.), liemenės
(6 vnt.), kelnės (4 vnt.), juostos (2
II kategorija. Dėl lėšų
vnt.). Merg. maršk. (4 vnt.),
stokos Neskirti.
liemenės (5 vnt.), batai
(6 poros)

Liūdynės kultūros centro
98 Panevėžio r. Šokių kol. Dembavos padalinio liaudiškų
šokių grupė ,,Svaja“

99 Panevėžio r. Kapelos

Liūdynės kultūros centro
Dembavos padalinio kapela
"Demba"

Chorai ir
Paįstrio kultūros centro moterų
100 Panevėžio r. vokaliniai
choras
ans.

101 Panevėžio r. Kapelos

102 Panevėžio r. Kapelos

Naujamiesčio kultūros centrodailės galerijos kapela
,,Sudramala“

1500,00

1500,00

1000,00

1000,00

Mot. ir vyr. tautinių kostiumų dalys.
(vyr. liemenės (4 vnt.), marškiniai (4
II kategorija. Dėl lėšų
vnt.), surdutai
(6 vnt.) Mot. liemenės (2 vnt.),
stokos Neskirti.
marškiniai (5 vnt.), galvos dangos (6
vnt.)
Vyr. tautinių kostiumų dalys
(4 vnt.; marškiniai, liemenės,
III kategorija, neskirti.
juostos, skrybėlės, batai). Mot.
tautinių kostiumų dalys (4 vnt.;
Toks choras kategorijos
neturi. Registruoti Paįstryje
du III kategorijos vok
ansamliai, kurie 2018 m
DŠ dalyvaus jungtinio
choro sudėtyje. Šiam
jungtiniam chorui 2015 m.
skirta 4100 finansavimas
Dėl lėšų stokos neskirti.

3 000,00 3 000,00

Mot. tautinių kostiumų dalys
(marškiniai, liemenės, sijonai,
juostos, galvos dangos)

1 000,00 1 000,00

Vyr. tautinių kostiumų dalys (3 vnt.
II kategorija. Dainų šventės
liemenės, juostos, skrybėlės, batai).
dalyviai.Dėl lėšų stokos
Mot. tautinių kostiumų dalys (5 vnt.;
neskirti.
liemenės, sijonai, galvos dangos)

Tiltagalių kultūros centro kapela
1 000,00 1 000,00
,,Lėvena“

Vyr. tautinių kostiumų dalys
(7 vnt. skrybėlės, batai). Mot.
tautinių kostiumų dalys (4 vnt.;
marškiniai, sijonai, galvos dangos)

II kategorija. Dainų šventės
dalyviai. Dėl lėšų stokos
neskirti.

103 Panevėžio r. Kapelos

Ramygalos kultūros centro
kapela ,,Ramgala“

Pasvalio kultūros centro folkloro
ansamblis ,,Rags“

104 Pasvalio r.

Folkloro
kol.

105 Pasvalio r.

Chorai ir
Pasvalio kultūros centro mišrus
vokaliniai
choras ,,Canticum novum“
ans.

106 Pasvalio r.

Pasvalio kultūros centro Ustukių
Šokių kol. skyriaus vyresniųjų liaudiškų
šokių grupė „Šėltinis“

107 Pasvalio r.

Pasvalio kultūros centro Daujėnų
skyriaus liaudiškos muzikos
kapela ,,Smiltelė“

Kapelos

1000,00

2200,00

300,00

1700,00

1600,00

1000,00

Vyr. tautinių kostiumų dalys
(3 vnt. skrybėlės, batai). Mot.
tautinių kostiumų dalys (8 vnt.;
galvos dangos, juostos)

II kategorija. Dainų šventės
dalyviai.Dėl lėšų stokos
neskirti.

2200,00

15 vnt. moteriškų sermėgų, 2 vnt.
sijonai

I kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

15 vnt. karūnėlių

II kategorija. 2015 ir 2016
m. gavo finansavimą. Dėl
lėšų stokos neskirti.

300,00

1700,00

Prijuostės - 9 vnt., moteriškos
II kategorija. Dėl lėšų
liemenės - 9 vnt., moteriški šokių
batai - 9 poros, vyriškų šokių batų - stokos Neskirti.
9 poros, vyriškos skrybėlės - 9 vnt.

1600,00

Kelnės - 6 vnt., vyriški batai - 6
poros, moteriški marškiniai - 5 vnt., II kat. Dainų šventės
moteriškos liemenės -5 vnt., sijonai - dalyviai. Dėl lėšų stokos
5 vnt., prijuostės - 5 vnt. tautinės
neskirti.
juostos - 12 vnt.

108 Pasvalio r.

Pasvalio kultūros centro
Joniškėlio skyriaus pagyvenusių
Šokių kol.
žmonių liaudies šokių kolektyvas
„Abrūsėlis“

109 Plungės r.

Plungės rajono savivaldybės
Dainų ir
kultūros centro vaikų ir jaunimo
šokių
liaudiškų šokių ansamblis
ansambliai
„Žirginėliai“

110 Plungės r.

Plungės rajono savivaldybės
kultūros centro vaikų ir jaunimo
Šokių kol.
liaudiškų šokių studija „Mažasis
Suvartukas“

111 Plungės r.

Plungės rajono savivaldybės
Žlibinų kultūros centro liaudiškų
Šokių kol.
šokių pagyvenusių žmonių
kolektyvas „Sausdravielis“

112 Prienų r.

Folkloro
kol.

Prienų kultūros Ašmintos
laisvalaikio salės folkloro grupė
„Ošvenčia“

1800,00

Vyriški marškiniai - 8 vnt., vyriškos
liemenės - 8 vnt., vyriškos skrybėlės III kategorija.Vienas iš
8 vnt., vyriškos kelnės - 8 vnt.,
praščiausis kostiumus
1800,00 1000,00
moteriškos palaidinės - 8 vnt.,
turintis kolektyvas, skirti.
moteriškos liemenės - 8 vnt.,
tautinės juostos - 16 vnt.

3000,00

Gavęs beveik kiekvienais
metais finansavimą,
pakankamai gera kostiumų
būklė, buvo
atnaujinami.Dėl lėšų
trūkumo neskirti.

2000,00

1480,00

4500,00

3000,00

Vyr. liemenės, vyr.kelnės,
mot.liemenės, mot.sijonai,
mot.pasijoniai - po 12 vnt.

2000,00

Žemaitiškos prijuostės,
vyr.liemenės, mot.žemaitiški sijonai, I kategorija. Skiriama
mot.žemaitiškos liemenės - po 14
kasmet. Neskirti.
vnt.

1480,00

vyr.batai, tautinės juostos,
kaklaskarės, mot.skarelės,
mot.aulinukai - po 10 vnt.,
vyr.kostiumas - 1 vnt.

4500,00

10 vnt. mot.kostiumų, 4 vnt. nepilnų
kostiumų mergaitėms ir 4 vnt.
III kategorija. Neskirti.
nepilnų kostiumų berniukams

III kategorija. Neskirti.

113 Prienų r.

Folkloro
kol.

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Pakuonio laisvalaikio
salės folkloro grupė „Obelėlė“

5700,00

5700,00

10 vnt. mot.tautinių kostiumų, 4 vnt.
nepilnų kostiumų vaikinams ir 4 vnt. III kategorija. Neskirti.
nepilnų kostiumų merginoms

114 Prienų r.

Folkloro
kol.

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Šilavoto laisvalaikio salės
folkloro grupė „Akacija“

2800,00

2800,00

8 vnt. etnografinių rankų darbo
mot.kostiumų

115 Prienų r.

Folkloro
kol.

Balbieriškio kultūros ir
laisvalaikio centro folkloro
ansamblis "Dūmė"

3810,00

7 vyr.kostiumai, 4 mot.kostiumai.
Naujai susibūtęs
Mot.kostiumų dalys: marškiniai,
juostos, galvos dangos, batai - po 10 kolektyvas. Neskirti.
vnt.

116 Prienų r.

Folkloro
kol.

Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro folkloro ansamblis
"Pasaga"

Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centro vaikų folkloro ansamblis
"Jieznelė"

117 Prienų r.

Folkloro
kol.

118 Raseinių r.

Raseinių rajono kultūros centro
Šokių kol.
šokių kolektyvas „Raskila"

3810,00

11700,00

550,00

705,00

11700,00

550,00

705,00

500,00

III kategorija. Neskirti.

17 vnt. pilnų mot.kostiumų, 12 vnt.
pilnų vyr.kostiumų, 8 vnt. nepilnų
vyr.kostiumų, 8 vnt. nepilnų
mot.kostiumų

Naujai susibūręs
kolektyvas. Neskirti.

8 poros mot.batelių, 8 poros
vyr.aulinių

I kategorija. Vienintelis
vaikų ansamblis Prienų
rajone, puikiai pasirodė
apžiūroje, dalyvavo 2014
m. Dainų šventėje,
kviečiamas į 2018 m.
Dainų šventę. Skirti.

skrybėlės su juostele - 10 vnt.,
avalynė mot. - 10 vnt., čebatai
vyrams - 4 vnt.

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

119 Raseinių r.

Šokių kol.

120 Raseinių r.

Raseinių rajono kultūros centro
šokių kolektyvas „Gynėvė"

260,00

Raseinių rajono kultūros centro
choreografinė grupė prie
pučiamųjų orkestro

2240,00

Raseinių rajono kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela
„Dubysa"

1612,50

121 Raseinių r.

Kapelos

122 Raseinių r.

Chorai ir
Raseinių rajono kultūros centro
vokaliniai
mišrus choras "Šatrija"
ans.

123 Rietavo r.

Folkloro
kol.

124 Rokiškio r.

Chorai ir
Rokiškio kultūros centro moterų
vokaliniai
choras
ans.

Rietavo savivaldybės kultūros
centro Tverų filialo folkloro
ansamblis "Kermušie"

260,00

Kepures galima įsigyti savo
mot.kepurės- 8 vnt., sietuvės - 8 vnt. lėšomis, sėtuves yra gavę
centralizuotai. Neskirti.

2240,00

mot.skraistė, galvos apdangalas,
suknelė - po 16 vnt.

Prašoma ne tautiniams ar
baltų genčių kostiumams,
neskirti.

1612,50 1500,00

moteriškų rūbų komplektas 5 vnt.,
vyr.rūbų komplektas - 1 vnt.

I kategorija. Dainų švenčių
dalyviai. Skirti

Surdutai - 19 vnt.

II kategorijos choras. 20152016-2017 gavo
finansavimą
4000+3000+3000 Eur.Dėl
lėšų stokos neskirti.

vyriški kostiumai ir jų dalys

Be kategorijos. Nepateko į
2018 m. Dainų šventę.
Neskirti.

22 vnt. moteriškų kostiumų (Baltų
genčių)

I kategorijos choras. Dėl
lėšų stokos neskirti.

2327,50

2327,50

600,00

600,00

3300,00

3300,00

125 Šakių r.

Chorai ir
Šakių kultūros centro mišrus
vokaliniai
choras „Lituanica“
ans.

4060,00

4060,00 2200,00 10 mot, 4 vyr. kostiumai

I kategorijos choras. 2015
m gavo 4500 Eur, 2018 m.
chorų atrankoje pelnė
aukščiausią įvertinimą,
ruošiasi tarptauniam
konkursui. 2018 DŠ dalyvis
-prie mikrofonų). Skirti

II kategorija. Perspektyvus
kaimo vaikų ir jaunimo
kolektyvas. Nuolat
dalyvauja Dainų šventėse
kviečiamas į 2018 m.
Dainų šventę. 2014 m.
gavęs finansavimą. Skirti.

126 Šakių r.

Folkloro
kol.

Griškabūdžio kultūros centro
vaikų ir jaunimo folkloro
kolektyvas „ Užnovietis“

1500,00

1500,00 1000,00 2 moteriški,

127 Šiaulių m.

Šokių kol.

Šiaulių kultūros centro šokių
ansamblis "Želmenėliai"

1280,00

1280,00 1000,00 sijonai ir mot.liemenės po 12 vnt.

128 Šiaulių m.

Šokių kol.

Šiaulių kultūros centro liaudiškų
šokių grupė "Vajaunas"

2200,00

2200,00

129 Šilalės r.

Chorai ir Šilalės r. sav. kultūros centro
vokaliniai mišrus choras „Šilalės krašto
ans.
choras“

1000,00

1000,00

3 vyriški kostiumai

I kategorija. reikia baigti
komplektavimą. Skirti.

mot. Tautiniai kostiumai - 4 vnt,
mot.sermėgos ir didelės skaros - po
4 vnt.

I kategorija.Turi gerus
kostiumus. Yra gavęs
finansavimą. Neskirti.

Moteriškos suknelės – 24 vnt.
Vyriškų kostiumų dalys: Peteliškė,
nosinaitė – 8 vnt.

IV kategorijos choras.
Neskirti

130 Šilalės r.

131 Šilalės r.

Folkloro
kol.

Šilalė/Šilalės r. sav. Kultūros
centro vaikų ir jaunimo folkloro
ansambliai „Gers smuoks“ (Vad.
Ilona Raudonienė)

2344,00

2344,00

Folkloro
kol.

Šilalė/Šilalės r. sav. Kultūros
centro folkloro ansamblis
„Veringa“ (Vad. Jolanta
Kažukauskienė)

3439,00

3439,00

Vyriškų kostiumų detalės:
Sermėgos – 4 vnt.
Skrybėlės – 6 vnt.
Auliniai batai – 6 vnt. Kaklaskarės –
6 vnt.
Moteriškų kostiumų detalės:
III kategorija. Neskirti.
Bateliai – aulinukai 6 poros Rangės
– 10 vnt.
Sijonai – 3 vnt.
Liemenės – 4 vnt.
Prijuostės – 6 vnt.
Sermėgėlė – 1 vnt.
Mot. kostiumo dalys:
Sijonai - 7 vnt.
Prijuostė - 7 vnt.
Liemenė - 7 vnt.
Skara - 4 vnt. x
III kategorija. Neskirti.
Bateliai - 6 poros
Batai – aulinukai - 4 poros
Sermėgėlės - 4 vnt .Vyr. kostiumas:
Liemenė - 4 vnt.
Marškiniai
- 4 vnt.
Moterims:
bateliai-aulinukai – 8 poros;

132 Šilalės r.

Šilalė/Šilalės r. sav. kultūros
centro vyresnio amžiaus žmonių
Šokių kol. liaudiškų šokių grupė
1480,00
"Mainytinis' (Vad. Laima
Andrejauskienė)

1480,00

Vyriški kostiumai:
Sermėgos 4 vnt
Skrybėlės – 8 vnt.
liemenė – 8 vnt
kaklaskarės 8 vnt.

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

133 Šilalės r.

Šilalės r. sav. kultūros centro
jaunimo liaudiškų šokių
Šokių kol. kolektyvas jaunimo grupė
„Mainytinis“ (vad. Laima
Andrejauskienė)

510,00

510,00

134 Šilalės r.

Šilalės r. sav. Kultūros centro
Kvėdarnos kultūros namų
Šokių kol.
tautinių šokių kolektyvas
„Kadagys“ (Vad. Giedrė Fasci)

1788,00

1788,00

135 Šilalės r.

Šilalės r./Šilalės r. sav. Kultūros
centro Laukuvos kultūros namų
Šokių kol. vidurinio amžiaus šokių
kolektyvas „Laukiva“ (Vad. Olga
Jogminienė)

908,00

908,00

136 Šilalės r.

137 Šilalės r.

Kapelos

Vyriškos liemenės 8 vnt. Vyriškos II kategorija. Dėl lėšų
kelnės 8 vnt.
stokos neskirti.

Moterims:
Mot. Batai – 8 poros Kepurėlės – 8
vnt.
Vyrams:
Sermėgos 8 vnt.
Skrybėlės – 8 vnt.
Juostelės batams 8 poros
Juostelės ant vyriškų batų 8 poros
Skrybėlės - 8 vnt.
Baltiniai - 8 vnt.
Kaklaskarės - 8 vnt .
Moteriški bateliai 8 poros

Šilalės r. sav. kultūros centro
Laukuvos kultūros namų
suaugusių liaudiškos muzikos
1155,00
kapela „Laukuva“ (Vad. Alfredas
Šniaukas)

1155,00

7 vyriški kostiumo komplektai:
Liemenės - 7 vnt.
Marškiniai - 7 vnt .
Kelnės - 7 vnt.
Batai - 7 poros
Skrybėlės - 7 vnt.

Šilalės meno mokyklos
Pučiamųjų instrumentų orkestras 2000,00
(Vad. Mikas Karosas)

2000,00

vyr.liemenės 25 vnt.

Pirmą kartą dalyvaus
šventėje. Naujai
susibūręs.Neskirti.

III kategorija, neskirti.

III kategorija, neskirti.

Pučiamųjų žanras.
Neskirti.

138 Šilutės r.

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

139 Šilutės r.

Šilutės r. Švėkšnos vyresniojo
Šokių kol. amžiaus žmonių liaudiškų šokių
grupė „Šalna“

140 Šilutės r.

Chorai ir Šilutės kultūros ir pramogų
vokaliniai centro vokalinis moterų
ans.
ansamblis „Vaivora“

141 Širvintų r.

Folkloro
kol.

Širvintų r.savivaldybės kultūros
centro Kernavės filialo folkloro
ansamblis "Medgrinda"

Dainų ir
Švenčionių miesto kultūros
142 Švenčionių r. šokių
centro dainų ir šokių ansamblis
ansambliai "Aukštaitija"

Švenčionių miesto kultūros
143 Švenčionių r. Šokių kol. centro pagyvenusiųjų žmonių
šokių kolektyvas "Trepsis"

1000,00

880,00

2000,00

1000,00

tautinių kostiumų dalys: mot.batai Turi pakankamai gerus
9 poros, mot.palaidinės - 9 poros,
vyriški batai- 9 poros, vyr.batai - 9 kostiumus, neskirti.
vnt., vyr.liemenės- 9 vnt.

880,00

Tautinių kostiumų dalys:
mot.liemenės - 10 vnt,
Dėl lėšų stokos neskirti.
mot.palaidinės - 10 vnt, vyriški batai
- 2 poros, mot.batai - 1 pora.

2000,00

suknelės - 14, stilizuotos
klaipėdietiškos skaros- 14 vnt.

II kategorijos vokalinis
ansamblis. 2018 DŠ
nedalyvauja. Dėl lėšų
stokos neskirti.

Baltų genčių: vyr.kostiumai - 14
vnt., mot.kostiumai - 10 vnt.

III kategorija.Neskirti.

5023,00

5000,00

4000,00

Turime užbaigti formuoti 12
moteriškų,
12 vyriškų archeologinių kostiumų
4000,00 3000,00 (vytinės juostėlės apdailai, žalvaris,
antgalvis, kostiumų siuvimas,
šokėjų avalynė)

3000,00

3000,00

8 aukštaitiški tautiniai kostiumai
moterims, nuometai, šokėjų
avalynė.8 aukštaitiški tautiniai
kostiumai vyrams, ilgos sermėgos,
fitrinės skrybėlės, šokėjų avalynė.

I kategorijos, niekuomet
nėra gavęs finansavimo.
Ansamblių vakarui
reikalingus archeologinius
kostiumus pradėjo siūtis
savo lėšomis. Skirti.
II kategorija. Kostiumai dar
pakankamai geros būklės.
Dėl lėšų stokos neskirti.

144 Švenčionių r.

145 Telšių r.

146 Trakų r.

147 Trakų r.
148 Trakų r.

Folkloro
kol.

Folkloro
kol.

Švenčionėlių miesto kultūros
centro Vaikų folkloro kolektyvas
„Eršketėlis“

Telšių r.savivaldybės kultūros
centro folkloro ansamblis
"Spigėns"

Trakų kultūros rūmų jaunimo
Šokių kol.
šokių kolektyvas

Chorai ir
vokaliniai
ans.
Folkloro
kol.

5000,00

5000,00

21 kostiumas

II kategorija. Dėl lėšų
stokos neskirti.

II kategorija. Dalyvavo
2014 m. Dainų šventėje,
Vyr.sermėgos - 5vnt., mot.kostiumai gerai pasirodė apžiūroje,
500,00
kviečiamas į 2018 m.
- 2 vnt.
Dainų šventę. Nėra gavę
finansavimo. Skirti.

1000,00

1000,00

2750,00

Moteriškas kostiumas, dalys: sijonai
10 vnt. – 1000 Eur,
pasijonis 10 vnt.- 200 Eur, prijuostė
10vnt.-800 Eur, liemenė 10vnt.- 700
Eur, karūna 10vnt.-400 Eur, batai
2750,00 2000,00
10vnt.- 600 Eur.
Vyriškas kostiumas, dalys:
kelnės 10vnt.-600 Eur, liemenės
10vnt.-600 Eur,batai 10vnt.- 600 Eur.

Grendavės moterų vokalinis
ansamblis ,,Versmė

1500,00

1500,00

6 mot.kostiumai

Dusmenų folkloro kolektyvas
,,Dusmena‘‘

1250,00

1250,00

4 moteriški ir vienas vyriškas
kostiumas

II kategorija, perspektyvus
kolektyvas. Dalyvauja
šventėse. Kostiumai itin
prasti. Skirti.

Vokalinis ansamblis
kategorijos neturi. 2018 DŠ
nedalyvauja. Neskirti.
Nepateko į 2018 m. Dainų
šventę. Neskirti.

6 merg.kostiumai

Nedalyvavo apžiūroje,
neskirti

Vyr.sermėgos - 9 vnt.

II kategorija. Turi gerus
kostiumus. Neskirti.

149 Trakų r.

Folkloro
kol.

Tiltų mergaičių ansamblis

1050,00

1050,00

150 Trakų r.

Trakų rajono Aukštadvario
Šokių kol. vyresniųjų liaudiškų šokių
grupė,,Nava‘‘

990,00

990,00

151 Trakų r.

Lentvario kultūros rūmų
Šokių kol. vyresniųjų liaudiškų šokių
grupė,,Lendvarė‘‘

1170,00

1170,00

152 Trakų r.

Folkloro
kol.

Rūdiškių kultūros centro
Folkloro ansamblis „Diemedis“

60,00

30,00

vyr.batai - 3 poros

III kategorija. Neskirti.

153 Trakų r.

Kapelos

Rūdiškių kultūros centro
instrumentinė kapela "Concord"

240,00

240,00

vyr.batai - 6 poros

II kat. Dainų šventės
dalyviai. Dėl lėšų stokos
neskirti.

154 Utenos r.

Dainų ir
Utenos kultūros centro šokių ir
šokių
dainų ansamblis "Vieversa"
ansambliai

155 Utenos r.

Folkloro
kol.

Utenos kultūros centro sutartinių
giedotojų grupė "Sėdauta"

11762,50

1840,00

Vyr.sermėgos - 9 vnt., vyr.skrybėlės II kategorija. Turi gerus
9 vnt.
kostiumus. Neskirti.

15 vnt. mot.kostiumų, 15 prijuosčių,
15 marškinių mergaitėms. 15 galvos
dangų, 15 juostų, 5 vnt.
11762,50 1000,00
vyr.kostiumų, 10 vnt. mergaičių
kostiumų, 10 sermėgų berniukams,
10 skrybėlių.

1840,00

mot.baltų genčių kostiumai - 8 vnt.

I kategorijos. Labai geras
kolektyvas. Jievaro tiltas
konkurso laureatas. Dėl
lėšų trukumo skirti pasisiūti
tik aukštaitiškus sijonus,
reikalingus Dainų šventei

Naujai susibūręs
kolektyvas. Neskirti.

156 Varėnos r.

157

158

Vilkaviškio
r.

Vilkaviškio
r.

Folkloro
kol.

Folkloro
kol.

Šokių kol.

Varėnos kultūros centro folkloro
ansamblis "Žeiria"

Vilkaviškio kultūros centro
folkloro kolektyvas "Lankupa"

2500,00

180,00

Vilkaviškio kultūros centro
1175,00
tautinių šokių kolektyvas "Lelija"

VGTU tautinių šokių ansamblis
"Vingis"

2500,00

355,00

1175,00

10 vnt. mot. dzūkiškų kostiumų

II kategorija, pakankamai
gerai atrodo. Dėl lėšų
stokos neskirti.

Moteriška tautinė prijuostė: 1x
130,00 -130,00 Eur;
Moteriška tautinė juosta: 1x 50,00 I kategorija, pakankamai
50,00 Eur;
gerai atrodo. Dėl lėšų
Vyriškos tautinės skrybėlės: 2x50,00stokos neskirti.
100,00Eur;
Vyriški auliniai batai 1x75-75,00
Eur.
Moteriška tautinė liemenė: 10x75,00
-750,00Eur;
Moteriška sermėga: 10x160,00 1600,00 Eur;

II kategorija, turi
pakankamai gerus
kostiumus, dėl lėšų stokos
neskirti.

Moteriški kostiumai - 12 vnt.;
vyriški kostiumai - 12 vnt.

I kategorija. 2-jų "Aukso
paukščių" laureatas. Aukšto
meninio lygio, aktyvus
ansamblis. Turi 50 šokėjų.
Nėra dar gavęs
finansavimo. Skirti.

159 Vilniaus m.

Šokių kol.

160 Vilniaus m.

Naujosios Vilnios kultūros centro
Šokių kol. tautinių šokių kolektyvas
4000,00
"Linksmuoliai"

4000,00 2400,00 20 kostiumų

II kategorija, gero meninio
lygio k-vas. Kostiumus
kaskart skolinasi iš kitų kvų. Skirti.

161 Vilniaus m.

Chorai ir
Vilniaus kultūros centro Moterų
vokaliniai
choras "Liepos"
ans.

30 vnt. mot.kostiumai (sijonai,
6000,00 5000,00
prijuostės, liemenės ir marškiniai)

I kategorijos choras. Visų
Lietuvos dainų švenčių
dalyvis, 2018 DŠ taip pat.
Skirti

8000,00

6000,00

8000,00 4400,00

Moteriškos baltos, kiauraraščiu
siuvinėtos prijuostės:
9 vnt. x 130 ═ 1170
162 Vilniaus m.

Dainų ir
Vilniaus universiteto dainų ir
šokių
šokių ansamblis
ansambliai

2208,00

Vyriškas aukštaitiškas kostiumas:
2200,00 1500,00
9 vnt. x 246 ═ 2214

I kategorijos kolektyvas.
Puikiai pasiruošęs Dainų
šventei. Aukštaitiškiems
kostiumams skirti.

Šiaudinės skrybėlės:
32 vnt. x 32 ═ 1024

Vyriškos kelnės:
4 vnt. x 60 ═ 240

163 Vilniaus m.

Folkloro
kol.

Vilniaus universiteto folkloro
ansamblis „Ratilio“

Vyriški marškiniai:
4 vnt. x 60 ═ 240
500,00

500,00
Moteriškos palaidinės:
4 vnt. x 85 ═ 340
Moteriškos liemenės:
3 vnt. x 60 ═ 180

I kategorija, pakankamai
gerai atrodo, gavęs
finansavimą keletą kartų.
Dėl lėšų stokos neskirti.

164 Vilniaus m.

Dainų ir
Vilniaus universiteto liaudiškos
šokių
muzikos ansamblis „Jaunimėlis“
ansambliai

165 Vilniaus m.

Folkloro
kol.

Lietuvos ramuvų sąjungos
Apeigų folkloro grupė
"Kūlgrinda"

3415,00

3000,00

3400,00

3000,00

Aukštaitiški rūbai vyrams:
Skarelės 3 vnt. x 20 ═ 60; Kojinės 3
vnt. x 15 ═ 45; Kojinės (pilkos) 3 vnt x
50 ═ 150; Batai 5 vnt x 80 ═ 400.
Aukštaitiški rūbai merginoms:
Prijuostės 2 vnt. x 35 ═ 70; Palaidinės 2
vnt. x 35 ═ 70; Sermėgos 3 vnt. x 200 ═
600; Kojinės 2 vnt. x 15 ═ 30; Karūnos
(žalios) 9 vnt x 55 ═ 495; Batai 5 vnt.x
90 ═ 450.
Klaipėdos krašto rūbai vyrams:Diržai 9
vnt. x 20 ═ 180; Skarelės 9 vnt. x 15 ═
Turi pakankamai gerus
135; Liemenės 2 vnt x 100 ═ 200;
Kelnės 1 vnt. x 50 ═ 50; Kojinės 3 vnt. x kostiumus.Neskirti
15 ═ 45; Batai 9 vnt.x 100 ═ 900 ;
Skybėlės 9 vnt. x 50 ═ 450. Klaipėdos
kr.merginos kostiumas 1 vnt. x 290;
Moteriški batai 2 vnt.x 90 ═ 180.
Dzūkiški rūbai vyrams:Skarelės 2 vnt. x
15 ═ 30; Juostos 9 vnt.x 40 ═ 360 ;
Liemenės 5 vnt. x 100 ═ 500; Kelnės 2
vnt. x 50 ═ 100; Sermėgos 2 vnt. x 215═
430.
Dzūkiški rūbai merginoms: Karūnėlė 1
vnt. x 35 ═ 35; Juosta 1 vnt. x 40 ═ 40 ;
Švarkelis 1 vnt. x 100 ═ 100; Prijuostė 1

4 vyr.kostiumai, 8 mot.kostiumai
(baltų genčių)

I kategorija. Asociacija,
dėl juridinio statuso
neskirti.

166 Vilniaus r.

Vilniaus rajono Nemenčinės
Dainų ir
daugfiafunkcio kultūros centro
šokių
Liaudiškų šokių ansamblis
ansambliai
"Perla"

4608,00

352503

Reikalinga po 12 vnt:
karūnos, juostos, skrybėlės,
3072,00 1500,00 pasijoniai, liemenės, marškiniai,
moteriška avalynė,
kaklaskarės
351805,5

Bendras poreikis:

50000
704308

I kategorijos kolektyvas.
2017 m. pradėti siūti
kostiumai. Reikia pabaigti
komplektaciją. Skirti.

