
SĄRAŠAS 

Ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ apdovanoti asmenys 

 

* Žvaigždute pažymėtos pavardės žmonių, kurių biogramas galima rasti „Vilnijos vartų“ Personalijų 

dalyje. 

 

2010 m. 

 

ANDRIŠKEVIČIUS JONAS, Lietuvos karo veikėjas; 

BIRŽIŠKIS JONAS, kelių inžinierius, visuomenės ir politinis veikėjas;  

ČERNIAUSKAS ARTŪRAS, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas; 

JARAMINAS POVILAS, pianistas, pedagogas; 

* KENTRA ALBINAS, filologas, pedagogas, visuomenininkas; 

* KUBILIUS JONAS, matematikas, visuomenės veikėjas, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius; 

LANDSBERGIS VYTAUTAS, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir 

kultūros istorikas; 

LINGYTĖ LAIMA, režisierė, žurnalistė; 

* MARCINKEVIČIUS JUSTINAS, poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas; 

POCIUS ARVYDAS, karininkas, buvęs Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas; 

PUSKEPALIS VYDAS, Lietuvos darbo federacijos pirmininkas. 

 

Litaratūra ir šaltiniai: 

1. Už ypatingus nuopelnus – ypatingi medaliai / parengė Agnė Vaitasiūtė. – Portr., iliustr. // 

Respublika. – 2010, rugs. 25, p. 13. 

 

2011 m. 

 

I laipsnio medaliu: 

 

Sausio 13-osios aukos: 

* ASANAVIČIŪTĖ LORETA, Lietuvos laisvės gynėja, Sausio 13 - osios didvyrė; 

* DRUSKIS VIRGINIJUS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* GERBUTAVIČIUS DARIUS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* JANKAUSKAS ROLANDAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* JUKNEVIČIUS RIMANTAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* KANAPINSKAS ALVYDAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 



* KAVOLIUKAS ALGIMANTAS PETRAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

KONCEVIČIUS VYTAUTAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* MACIULEVIČIUS VIDMANTAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* MASIULIS TITAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

MATULKA ALVYDAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* POVILAITIS APOLINARAS JUOZAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* ŠIMULIONIS IGNAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris; 

* VAITKUS VYTAUTAS, Lietuvos laisvės gynėjas, Sausio 13 - osios didvyris. 

 

Medininkuose nužudyti Lietuvos pareigūnai: 

BALAVAKAS MINDAUGAS, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento greitojo 

reagavimo rinktinės „Aras“ policininkas; 

JANONIS JUOZAS, Policijos departamento Kelių policijos valdybos policininkas; 

JUOZAKAS ALGIMANTAS, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento greitojo 

reagavimo rinktinės „Aras“ policininkas; 

KAZLAUSKAS ALGIRDAS, Policijos departamento Kelių policijos valdybos policininkas; 

MUSTEIKIS ANTANAS, Muitinės departamento Vilniaus muitinės inspektorius; 

ORLAVIČIUS STANISLOVAS, Muitinės departamento Vilniaus muitinės inspektorius; 

RABAVIČIUS RIČARDAS, muitininkas. 

 

Taip pat apdovanoti: 

ČIUČELIS ALGIRDAS, matematikas, Lietuvos mokslo, politinis ir visuomenės veikėjas; 

VIDŪNAS ALIS, Lietuvos politinis veikėjas. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Apdovanojimų už nuopelnus Vilniui ir Tautai veiklos ataskaita ir gairės 2015 m. alkas.lt 

[interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2020-06-12]. Prieiga per internetą: <http://alkas.lt/uploads/2016-09-

24-Bus-iteikti-apdovanojimai-Uz-nuopelnus-Vilniui-ir-Tautai/Medaliai-2015m.pdf>. 

 

2012 m. 

 

* HANIBALSONAS JONAS BOLDVINAS, Islandijos politinis veikėjas; 

SAUDARGAS ALGIRDAS, Lietuvos politinis veikėjas, diplomatas, Kovo 11-osios Akto 

signataras; 



ZINGERIS EMANUELIS, filologas, Lietuvos politinis veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Vienas medalis – į Islandiją // Vilniaus diena. – 2012, vas. 13, p. 4. 

 

2013 m. 

 

I laipsnio medaliu: 

 

ANTANAITIS VAIDOTAS, miškininkas, Lietuvos politinis veikėjas; 

BIČKAUSKAS EGIDIJUS, teisininkas, Lietuvos politinis veikėjas; 

BIRULIS KOSTAS, inžinierius; 

DAGYS ALEKSANDRAS VYTAUTAS, karininkas; 

KAIRYS ALGIRDAS STANISLOVAS, Lietuvos karo veikėjas; 

KŪRIS PRANAS, teisininkas, Lietuvos politinis veikėjas; 

LIUBERTAS PETRAS, Lietuvos Policijos departamento generalinis komisaras – generolas; 

MOTIEKA KAZIMIERAS, Lietuvos politinis veikėjas; 

OLEKAS JUOZAS, Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas; 

OZOLAS ROMUALDAS, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, publicistas; 

PAULAUSKAS ARTŪRAS, teisininkas, Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas; 

SADAUSKAS DANIELIUS, dainininkas; 

SKUČAS ARTŪRAS, Lietuvos politinis veikėjas; 

* ŠUMSKAS TADAS, dirigentas, kompozitorius, pedagogas. 

 

II laipsnio medaliu: 

 

BANĖNAS DARIUS, policijos pareigūnas; 

GINEITIENĖ ZINA, ekonomistė, socialinių mokslų daktarė; 

JAKŠTAS GINTAUTAS, Vyriausybės strateginės analizės centro Studijų politikos ir karjeros 

analizės skyriaus vadovas; 

LEIPAS VYTAUTAS, teisininkas, policijos pareigūnas; 

NAVICKAS VYTAUTAS,  



STIPINAS ALFREDAS, visuomenės veikėjas; 

ŠIDAGIS ČESLOVAS,  

VASILIAUSKAS LIUTAURAS 

VYŠNIAUSKAS TADAS 

ŽUKAUSKAS DARIUS, policijos pareigūnas. 

 

Taip pat tais pačiais metais apdovanoti: 

 

BUDRAITIS JUOZAS, Lietuvos kino, televizijos ir teatro aktorius, fotomenininkas, diplomatas; 

* ČEKASINAS VLADIMIRAS, džiazo saksofonistas, kompozitorius, pedagogas; 

GRUŠAS GINTARAS, Vilniaus arkivyskupas metropolitas; 

KATKUS DONATAS, altininkas, dirigentas, muzikologas, pedagogas; 

KLEVEČKA RIMUTIS, Lietuvos diplomatas;  

PAULIONIS EDMUNDAS, kunigas; 

POVILAITIS STASYS, dainininkas; 

ŠALNA RIMANTAS, muziejininkas. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Apdovanojimų už nuopelnus Vilniui ir Tautai veiklos ataskaita ir gairės 2015 m. alkas.lt 

[interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2020-06-12]. Prieiga per internetą: <http://alkas.lt/uploads/2016-09-

24-Bus-iteikti-apdovanojimai-Uz-nuopelnus-Vilniui-ir-Tautai/Medaliai-2015m.pdf>. 

2. Arlauskienė, Aurelija. Kolegai Rimantui Šalnai – medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. 

Lietuvos žurnalistų sąjunga. [interaktyvus]. 2007 [žiūrėta 2020-06-23]. Prieiga per internetą: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l1h2OhmIh3AJ:lzs.lt/lt/naujienos/aktual

i_informacija/archive/p714/kolegai_rimantui_salnai_medalis_uz_nuopelnus_vilniui_ir_tautai.html

+&cd=11&hl=lt&ct=clnk&gl=lt>. 

3. Įteikti medaliai // Respublika. – 2013, saus. 14, p. 2. 

 

2014 m. 

 

I laipsnio medaliu: 

 

BERKEVIČIUS GINTARAS, karo medicinos gydytojas, už pirmos medicininės pagalbos teikimą 

ir koordinavimą Sausio 13-osios naktį, aktyvų dalyvavimą atkuriant mūsų Valstybės 

Nepriklausomybę, Lietuvos karo medicinos kūrimą; 



LIUBERTAS PETRAS, Lietuvos policijos generalinis komisaras, už nepriklausomos Lietuvos 

vidaus reikalų sistemos kūrimą, aktyvų dalyvavimą ginant Lietuvos Laisvę Sausio įvykių metu; 

PATACKAS ALGIRDAS VACLOVAS, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, už nuoseklią ir 

ilgametę veiklą įtvirtinant Nepriklausomybės siekį ir aktyvų dalyvavimą Laisvės kovose, taip pat 

ginant Parlamentą per 1991 m. sausio įvykius; 

PUMPUTIENĖ VANDA, Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos gydytoja, už profesinės 

pareigos ir gydytojo priesaikos beatodairišką vykdymą Sausio įvykių metu bei greitosios pagalbos 

teikimo koordinavimą Sausio 13-osios naktį; 

VAITKAITIS ALGIMANTAS, pulkininkas, gydytojas, už Lietuvos jaunuolių gelbėjimą nuo 

smurto tarybinės kariuomenės daliniuose, profesinės pareigos ir gydytojo priesaikos beatodairišką 

vykdymą Sausio įvykių metu, medicinos punktų įrengimą, greitosios pagalbos teikimą Aukščiausios 

Tarybos rūmuose Sausio 13-osios naktį. 

 

II laipsnio medaliu: 

 

BOGDANOVIČIUS TADEUŠAS, skubiosios medicinos pagalbos specialistas, už profesinės 

pareigos ir gydytojo priesaikos beatodairišką vykdymą, greitosios med. pagalbos teikimą Sausio 13-

osios naktį; 

ČEKAUSKAS ALGIMANTAS, greitosios pagalbos vairuotojas, už profesinės ir pilietinės pareigos 

beatodairišką vykdymą gelbstint žmones ir suteikiant jiems pirmąją medicinos pagalbą Sausio 13-

osios naktį; 

DAMBRAUSKAS PAULIUS, „Cgates“ generalinis direktorius, už sustabdytas „Pirmojo Baltijos 

kanalo“ transliacijas po provokacinės ir šmeižikiškos laidos apie 1991-ųjų metų sausio įvykius; 

GIRDVAINIS JUOZAS, rašytojas, žurnalistas, už vestą Sausio įvykių metu fotometraštį, tinkamą 

šių istorinių ir esminių Lietuvos Nepriklausomybei akimirkų įamžinimą bei atspindėjimą įvykius 

liudijančiame leidinyje „Dainuojanti revoliucija vilniaus barikadose“; 

KUNDROTAITĖ GIEDRIMA, skubiosios medicinos pagalbos specialistė, už profesinės pareigos 

ir gydytojo priesaikos beatodairišką vykdymą, greitosios med. pagalbos teikimą Sausio 13-osios 

naktį. 

 

Tais pačiais metais apdovanoti: 

 

ADAMKIENĖ ALMA, visuomenės veikėja, filantropė, už dėmesį bei paramą Lietuvos vaikams ir 

įvairiapusę labdaringą veiklą; 

DABRAVOLSKAS JUOZAPAS, monsinjoras; 

GUDAVIČIUS EDVARDAS, istorikas, už Lietuvos istorijos puoselėjimą; 

GRIGAS ROMUALDAS, sociologas, publicistas, prozininkas, už sociologijos ir etnokultūros 

darbus, patriotinę veiklą; 



* JAKOBAS MIŠA, pedagogas, už aktyvią pedagoginę veiklą ir nuopelnus Lietuvos žydų 

bendruomenei ugdant jaunąją kartą; 

* MATELIS ARŪNAS, režisierius, už išskirtinius pasiekimus ir pasaulinį pripažinimą kino 

dokumentikoje; 

* MIŠKINIS VYTAUTAS, dirigentas, pedagogas, kompozitorius, už jaunosios muzikų kartos 

ugdymą; 

POVILIONIENĖ VERONIKA, lietuvių liaudies folkloro dainininkė, už nuopelnus Lietuvos 

liaudies menui; 

* REPŠYS PETRAS, grafikas, skulptorius, tapytojas, už neeilinius nuopelnus grafikos ir 

monumentaliųjų menų srityse; 

SKAISGIRYTĖ-LIAUKŠIENĖ ASTA, diplomatė, ambasadorė, už nuopelnus atkuriant ir 

įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomybę; 

* SONDECKIS SAULIUS, smuikininkas, dirigentas, už ilgametį Lietuvos kultūros ir muzikos 

propagavimą; 

* SUTKUS ANTANAS, fotomenininkas, už indėlį į Lietuvos fotografijos meną; 

* VENCLOVA TOMAS, poetas, publicistas, vertėjas, literatūrologas, už disidentinę ir kultūrinę 

veiklą, neeilinius nuopelnus Lietuvos Laisvės siekiui; 

* VYŠNIAUSKAS PETRAS, saksofonistas, klarnetininkas, už tarptautinę koncertinę veiklą ir 

nuopelnus Lietuvos džiazo kultūrai. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Apdovanojimų už nuopelnus Vilniui ir Tautai veiklos ataskaita ir gairės 2015 m. alkas.lt 

[interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2020-06-12]. Prieiga per internetą: <http://alkas.lt/uploads/2016-09-

24-Bus-iteikti-apdovanojimai-Uz-nuopelnus-Vilniui-ir-Tautai/Medaliai-2015m.pdf>. 

2. Medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ apdovanotas plk. ltn. Gintaras Berkevičius. – Iliustr. // 

Krašto apsauga. – 2014, Nr. 1 (saus. 4-17), p. 23. 

3. Medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ apdovanotas UAB „Cgates“ generalinis direktorius 

Paulius Dambrauskas. – Iliustr. // Krašto apsauga. – 2014, Nr. 1 (saus. 4-17), p. 22. 

4. Pagerbti gelbėję sužeistuosius. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 2014, saus. 31, p. 10. 

 

2015 m. 

 

I laipsnio medaliu: 

 

DAMAŠEVIČIUS VYTAUTAS, kino režisierius, operatorius; 

MATONIS JUOZAS, dokumentinio kino ir televizijos operatorius, režisierius, prodiuseris; 

 



II laipsnio medaliu: 

 

DRISKIUS KLAUDIJUS, fotomenininkas; 

VITKUS KĘSTUTIS, plastinės chirurgijos gydytojas. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Apdovanojimų už nuopelnus Vilniui ir Tautai veiklos ataskaita ir gairės 2015 m. alkas.lt 

[interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2020-06-12]. Prieiga per internetą: <http://alkas.lt/uploads/2016-09-

24-Bus-iteikti-apdovanojimai-Uz-nuopelnus-Vilniui-ir-Tautai/Medaliai-2015m.pdf>. 

2. Kovo 11-ąją bus įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. alkas.lt [interaktyvus]. 

2011 [žiūrėta 2020-06-26]. Prieiga per internetą: <http://alkas.lt/2015/03/11/kovo-11-aja-bus-

iteikti-apdovanojimai-uz-nuopelnus-vilniui-ir-tautai/>. 

3. Pagerbti gydytojai. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 2015, spal. 15, p. 13. 

 

2016 m. 

 

I laipsnio medaliu: 

 

BURBULIS GENADIJUS, politikos veikėjas, už didelį asmeninį indėlį ir paramą Lietuvai, 

pripažįstant mūsų valstybės nepriklausomybę ir išvedant Rusijos kariuomenę; 

CHODOSEVIČIUS ROMAS, savanoris, buvęs Trakų bataliono vadas; 

* UŠACKAS VYGAUDAS, teisininkas, diplomatas, už nuolatinį Lietuvos autoriteto ir įvaizdžio 

stiprinimą tarptautiniu mastu, tautos istorinės atminties bei demokratinių idealų stiprinimą, už 

ilgamečius partnerystės ryšius su Lietuvos akademine bendruomene; 

VINKUS ANTANAS, gydytojas, už nuolatinę pagalbą ir meilę žmogui. 

 

II laipsnio medaliu: 

 

BUROKIENĖ IRENA, pedagogė, visuomenės veikėja, už nenuilstamą ir atsidavusį savanorišką 

darbą šeimai, sostinei, tautai ir valstybei; 

ŠIUPIENIENĖ ALBINA, žurnalistė, kalbininkė, už principingumą ir begalinį atsidavimą gimtajai 

kalbai, jos puoselėjimą ir saugojimą, už dėmesį dzūkų krašto tradicijoms bei naujų bendruomeninių 

veiklos formų kūrimą; 

VITKUS GINTARAS, kunigas, už sielovadą, ganytojišką veiklą, krikščionišką atjautą bei paramą 

žmogui. 

 



Taip pat apdovanoti: 

BARANAUSKAS VIRGIS, Vilniaus rinktinės Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10 

Onuškio kuopos vadas; 

INTA KLEMAS, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas; 

ROMAŠKA GEDIMINAS, Lietuvos šaulių sąjungos Trakų kuopos vadas; 

VILKELIS GINTAS, SKAT (KASP) Vilniaus rinktinės I bataliono Vievio kuopos I būrio vadas. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Jacinavičiūtė, Virginija. Apdovanoti kraštiečiai. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2016, gruod. 2-

8 (Nr. 48), p. 9. 

2. Jonikienė, Roma. Pakilę, bet nenužengę… į dangų. - Iliustr. // Vienybė. – 2016, rugpj. 10, p. 1, 3. 

3. Kirkilienė, Julija. Pagarbos per daug nebūna: [medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ 

apdovanoti V. Baranauskas, G. Romaška, G. Vilkelis]. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2016, gruod. 

9-15 (Nr. 49), p. 9. 

4. Šimkavičius, Povilas. Iškilmingai įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. – 

Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2016, spal. 4, p. 1-2. 

5. Antanui Vinkui – garbingas apdovanojimas: įvertinimas. // Švyturys. – 2016, rugs. 28, p. 3. 

 

2017 m. 

 

I laipsnio medaliu: 

 

DOMEIKIS KAZIMIERAS, karininkas; 

JAKILAITIS EDMUNDAS, žurnalistas; 

KUODIENĖ LEONARDA, teisininkė, visuomenės veikėja; 

OKINČIC ČESLAV, Kovo 11-osios akto signataras, teisininkas, diplomatas; 

ŠIMKAVIČIUS POVILAS, Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkas leitenantas, žurnalistas; 

ŠLIVINSKAS PETRAS, karininkas; 

WIDACKI JAN, diplomatas, pirmasis lenkų ambasadorius Lietuvoje atkūrus Nepriklausomybę. 

 

II laipsnio medaliu: 

 

* BALTRĖNAS PRANAS, inžinierius aplinkosaugininkas; 

ČIRIENĖ ONA, visuomenės veikėja; 



DZIADZIN MIKOLA, buvęs Ukrainos ambasados darbuotojas, dvišalių valstybinių ryšių 

stiprintojas; 

FILIPOV MICHAIL, muzikas, visuomenės veikėjas; 

IVOŠKA JONAS, teisininkas, poetas; 

KUKTELIONIS ZIGMAS, karininkas; 

LINČIUS AUGUSTINAS, geologas; 

RYBAK JÓZEF, politinis ir visuomenės veikėjas; 

SENIUTIS ROLANDAS, karininkas; 

STRIČKA ALVYDAS, visuomenės ir kultūros veikėjas; 

ZCHAROVA IRENA, rusų folkloro žinovė; 

ZINGERIS MARKAS, rašytojas, poetas, publicistas. 

 

Tais pačiais metais apdovanoti: 

 

BARTUSEVIČIENĖ ALDONA, gydytoja radiologė, visuomenės veikėja; 

KUDZMANAS KĘSTUTIS, diplomatas, ambasadorius; 

MOLIS VLADISLOVAS, kelininkas; 

PALECKIS PETRAS, Nepriklausomybės gynėjas, vienas pirmųjų savanorių, prisiekusių Lietuvai 

1990-aisiais, Lietuvos kariuomenės kūrėjas; 

RAŠČIUVIENĖ IRENA, pedagogė; 

ŽEIMANTAS VYTAUTAS, žurnalistas, publicistas, rašytojas. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Tarp apdovanotųjų ir TV žurnalistas 

Edmundas Jakilaitis. Lietuvos žurnalistų sąjunga. [interaktyvus]. 2007 [žiūrėta 2020-07-21]. 

Prieiga per internetą: 

<http://www.lzs.lt/lt/naujienos/aktualijos_354/iteikti_apdovanojimai_uz_nuopelnus_vilniui_ir_taut

ai._tarp_apdovanotuju_ir_tv_zurnalistas_edmundas_jakilaitis.html>. 

2. Lentvarietei Onai Čirienei – medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. – Iliustr. // Trakų žemė. – 

2017, spal. 6, p. 1, 4. 

3. Nikolenkienė, Loreta. Medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ apdovanotas ir ilgametis 

„Lietuvos aido“ žurnalistas Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2017, vas. 21, p. 4. 

4. Sveikiname dr. Augustiną Linčių [apdovanotą medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“]! // 

Geologijos akiračiai. – 2017, Nr. 4, p. 54-56. 

 



5. Šimkavičius, Povilas. Vilniaus karininkų ramovė apdovanota medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir 

Tautai“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2017, geg. 20, p. 10. 

6. VGTU profesorius apdovanotas „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Mokslo Lietuva. 

[interaktyvus]. 1989–2020 [žiūrėta 2020-07-21]. Prieiga per internetą: 

<http://mokslolietuva.lt/2017/10/vgtu-profesorius-apdovanotas-uz-nuopelnus-vilniui-ir-tautai/>.  

 

2018 m. 

 

BUDNIKAS VYTAUTAS, žurnalistas, rašytojas; 

CHODOSEVIČIUS ROMAS, karininkas; 

DUDAVIČIUS ARŪNAS, Lietuvos karo veikėjas, pulkininkas; 

GIRSA EDVINAS, muzikantas, Lietuvos nepriklausomos kariuomenės savanoris; 

KULIKAUSKAS ANDRIUS, kompozitorius, muzikantas; 

MASAITIS BENEDIKTAS ALGIMANTAS, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas, 

matematikos mokytojas; 

MIRONČIKIENĖ EGLĖ, visuomenės veikėja; 

OŽELYTĖ NIJOLĖ, Kovo 11-osios akto signatarė, aktorė, politikos ir visuomenės veikėja; 

RADZEVIČIUS DAINIUS, žurnalistas, redaktorius; 

SIPARIS KRISTIJONAS, dailininkas, scenografas; 

ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ RAMUNĖ, istorikė; 

TULEVIČIŪTĖ EGLĖ, aktorė, režisierė. 
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I laipsnio medaliu: 

 

ADAMKUS VALDAS, politikas, Lietuvos Respublikos prezidentas; 



BANYS JŪRAS, fizikas; 

KORSAKOVAS VLADAS, verslininkas, Parlamento gynėjas; 

KUCKAILIS ERNESTAS, karininkas; 

NEKROŠIUS VYTAUTAS, teisininkas; 

RINKEVIČIUS GINTARAS, dirigentas, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro meno vadovas; 
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* TOLIATAS ALGIRDAS, kunigas; 

VILKELIS GINTAUTAS, policijos pareigūnas; 
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II laipsnio medaliu: 
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