
SĄRAŠAS 

Šv. Kristoforo statulėlės nominantai 

 

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

dalyje. 

 

1998 m. 

* ALEKNA VIRGILIJUS, sportininkas, lengvaatletis, disko metikas,  pasaulio lengvosios atletikos 

vicečempionas, už sporto laimėjimus; 

* BAČKIS AUDRYS JUOZAS, Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas, kurio pastangomis Vilniuje 

buvo įkurta „Betanijos“ valgykla vargšams, yra remiama Vilniaus „Versmės“ mokyklą, kurioje 

mokosi neįgalūs moksleiviai ir kt., už labdaringą veiklą; 

* BEINORIENĖ ROŽĖ, Vilniaus „Gabijos“ gimnazijos chemijos mokytoja, išugdžiusi ne vieną 

olimpiadų laureatą, už švietimo srities laimėjimus;  

* SADŪNAITĖ NIJOLĖ, kovotoja už Bažnyčios ir Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, buvusi 

politinė kalinė ir tremtinė, už aktyvią visuomeninę veiklą; 

* SEMSĖ VALENTINAS, Vilniaus patrulinės tarnybos rinktinės vyresn. policininkas, už tris kartus 

ne tarnybos metu sulaikytus pavojingus nusikaltėlius; 

* SUČILA ANTANAS, chirurgas, profesorius, pirmą kartą Lietuvoje savo gamintu zondu atlikęs 

širdies zondavimo operaciją įgimta širdies liga sirgusiam ligoniui, už laimėjimus medicinos srityje;  

* ULČINAITĖ EUGENIJA, literatūros tyrinėtoja, vertėja, Vilniaus un-to Klasikinės filologijos 

katedros vedėja, profesorė, už konsultacijas atkuriant lotyniškus įrašus Vilniaus mieste ir kt, už 

nuopelnus moksle; 

 

BENDROVĖ „NARBUTAS IR KO“, Lietuvos biuro baldų lyderė, sukūrusi daug naujų darbo vietų, 

už verslo plėtrą; 

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS, garsinantis Vilniaus vardą Lietuvoje ir pasaulyje, už nuopelnus 

kultūros ir meno srityje;  

VILNIAUS VIEŠBUTIS „CENTRUM“, vienas  svetingiausių miesto viešbučių, už turizmo verslo 

plėtojimą.  

 

Literatūra ir šaltiniai 

Kuizinaitė, Milda. Šv. Kristoforai – už labdarą ir sulaikytus nusikaltėlius: [miesto mero Rolando 

Pakso surengtame Kalėdų labdaros vakare pirmą kartą Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo statulėlėmis 



(skulpt. Erikas Daugulis) apdovanoti labiausiai miestui nusipelnę vilniečiai bei įstaigos]. – Portr. // 

Lietuvos rytas. – 1998, gruod. 29, priedas „Sostinė“, p. 1, 7. 

 

1999 m. 

* KAIRYS JURGIS, lakūnas, akrobatinio skraidymo meistras, 1999 m. tapęs pasaulio taurės etapo 

Japonijoje nugalėtoju, Vilniuje perskridęs po dešimčia sostinės tiltų, už sporto nuopelnus; 

* KARVELYTĖ DANUTĖ, Lietuvos  turizmo biržos prezidentė, už turizmo plėtrą; 

* MAUS HEIKE, Duisburgo (Vokietija) miesto vyriausiosios burmistrės biuro protokolo ir užsienio 

ryšių skyriaus darbuotoja, už labdarą; 

* MIKULSKIS ANTONIS, Vilniaus m. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinių nusikaltimų 

tyrimo tarnybos komisaras, kuriam vadovaujant Vilniuje ištirta daug nusikaltimų, už teisėsaugos 

laimėjimus; 

* RAUGALĖ ALGIMANTAS, pediatras, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų 

klinikos vadovas, fakulteto prodekanas, hab. mokslų dr., už  sveikatos apsaugos laimėjimus; 

* SKRIPKAUSKAS VYTAUTAS, Vilniaus Žirmūnų vidurinės mokyklos mokytojas, kurio 

iniciatyva mokykloje įkurtas pučiamųjų orkestras „Septima“, koncertuojantis per įvairius miesto 

renginius, taip pat sustiprinto muzikinio orkestrinio mokymo klasės, už švietimo srities laimėjimus; 

 

BENDROVĖ „VILNIAUS PREKYBA“, atidariusi Vilniuje miestiečių pamėgtas parduotuves 

„Maxima“, „Media“, „Minima“, už prekybos plėtrą; 

BENDROVĖ „VILNIAUS VINGIS“, nuo 1959 m. gaminanti radijo ir televizijos aparatūros 

detales, naudojanti Japonijos firmų kokybės ir valdymo sistemas, už verslo laimėjimus; 

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS „LIFE“, pirmasis 

tarptautinis teatro festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, įsteigtas 1991 m., surengtas Vilniuje jau 

penkis kartus, ypač įspūdingai organizuojantis festivalio atidarymus po atviru dangumi, už kultūrinių 

renginių organizavimą. 

 

Literatūra ir šaltiniai 

Kuizinaitė, Milda. Kristoforai įteikti garsenybėms, pinigai – jauniems talentams: [Vilniaus mero 

Juozo Imbraso surengtame labdaros vakare antrą kartą labiausiai nusipelnę vilniečiai ir 

organizacijos buvo apdovanoti Šv. Kristoforo statulėlėmis]. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1999, gruod. 

29, priedas „Sostinė“, p. 2. 

 

 

 



2000 m. 

* BEVZA BOŽENA, Vilniaus transporto policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus 

policininkė, sulaikiusi  pavojingą nusikaltėlį, pramintą „kapinių maniaku“, už nuopelnus teisėsaugos 

srityje;  

* ČĖSNA POVILAS PETRAS, akcinės bendrovės Vilniaus baldų kombinato generalinis 

direktorius, už verslo plėtrą; 

* GUDZINEVIČIŪTĖ DAINA, sportininkė, olimpinių žaidynių čempionė, olimpinė šaudymo į 

skrendančius taikinius čempionė  už sporto laimėjimus; 

* KASPERSEN EVA, Danijos Olbergo miesto savivaldybės mero patarėja socialiniais klausimais, 

Vilniaus ir Olbergo draugijos pirmininkė, už labdaros teikimą vilniečiams; 

* PAKALNIS ROMAS, Botanikos instituto direktorius, biomedicinos mokslų daktaras, kurio dėka 

buvo atgaivintas Verkių parkas,  už mokslo pasiekimus;  

* SIRVYDIS VYTAUTAS, profesorius, akademikas, habilituotas mokslų daktaras, vadovas 

Vilniaus universiteto  Širdies chirurgijos centro, kuriame pirmą kartą Rytų Europoje buvo atlikta 

sėkminga širdies persodinimo operacija,  už pasiekimus sveikatos apsaugos srityje; 

SKŪPAS ANTANAS, Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjaus mokytojas 

metodininkas, už pasiekimus švietimo srityje; 

* URBA VYTENIS, buvęs krepšininkas, Vilniaus restorano-muziejaus „Marceliukės klėtis“ 

direktorius, už iniciatyvą ir kūrybiškumą paslaugų srityje; 

* VARNELIS KAZYS, dailininkas, kolekcininkas, profesorius, Vilniaus dailės akademijos garbės 

daktaras, sugrįžęs į gimtinę ir padovanojęs Vilniui turtingą meno ir žemėlapių kolekcijas, biblioteką, 

už pasiekimus kultūros ir meno srityje;  

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA OREIVYSTĖS CENTRAS, kartu su kitais įgyvendinęs projektą 

„Tūkstantmečio šviesa“, Vilniaus televizijos bokštą iliuminavęs Kalėdų egle, už miesto gražinimą. 

 

Literatūra ir šaltiniai 

1. Kuizinaitė, Milda. Garbių vilniečių būryje – dešimt naujų veidų: Rotušėje dešimčiai nusipelniusių 

miestiečių įteiktos Šv. Kristoforo statulėlės. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, gruod. 29, priedas 

„Sostinė“, p. 1-2. 

2. Srėbalienė, Audrė. Šv. Kristoforo statulėlė – apdovanojimas už sąžinę. – Portr. // Lietuvos aidas. 

– 2000, gruod. 27, p. 3. 

3. Žemaitytė, Agnė. Mero labdaros vakare įteikti Kristoforo apdovanojimai. – Iliustr. // Respublika. 

– 2000, gruod. 29 , p. 21, 23. 

 



2001 m. 

* KAROSAS GINTARAS, 1991 m. įkūręs muziejų po atviru dangumi – Europos skulptūrų parką, 

kuris yra fenomenalus reiškinys, garsinantis Vilnių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, čia 

kasmet rengiami  tarptautiniai skulptūros simpoziumai, už iniciatyvą ir kūrybiškumą; 

* LECKAS JUOZAS, bendrovės „Hronas“ darbuotojas, už kilnų ir drąsų  poelgį gelbstint nuo gaisro 

du mažamečius vaikus – Gytautą ir Gintarę Sližius; 

* MALUR ANDREAS, Erfurto miesto tarybos, Erfurto miesto katalikiškų šeimų sąjungos nepelno 

organizacijos „Vaikai Lietuvoje“ narys, už labdaringą veiklą; 

* STAUSKAITĖ JŪRATĖ, dailinikė, vaikų ir jaunimo dailės mokyklos, kurioje puoselėjamos 

modernios auklėjimo menu tendencijos,  įkūrėja ir direktorė, mokykla priima nemokamai mokytis 

socialiai remtinus vaikus, dovanoja kūrinius vaikų ligoninėms, dalyvauja įvairiose akcijose puošiant 

miestą, už aktyvią šviečiamąją veiklą;  

* SUBATA EMILIS, mokslų dr., vadovas Vilniaus priklausomybės ligų centro, iniciavusio daugelį 

sergančių priklausomybės ligomis gydymo, reabilitacijos ir prevencijos programų, už nuopelnus 

sveikatos apsaugai; 

* URBANAVIČIUS VYTAUTAS, mokslų dr., Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas, 

atkūręs Barboros Radvilaitės portretą, dalyvavęs atidarant ir identifikuojant Vilniaus vyskupo A. 

Vainos, LDK kanclerio A. Goštauto, K. Donelaičio ir kt. palaikus, už nuopelnus mokslui; 

* ZADNEPROVSKIS ANDREJUS, sportininkas, šiuolaikinės penkiakovės Europos čempionato 

nugalėtojas, Atėnų olimpinių žaidynių rinktinės narys, už nuopelnus sportui; 

 

UAB „HANNER“ (bendrovės valdybos pirmininkas Arvydas Avulis), nekilnojamojo turto projektų 

vystymo kompanija, inicijavusi vieno moderniausių Vilniuje biurų pastato statybą, sutvarkiusi jo 

aplinką, taip pat nemaža lėšų skyrusi atnaujinti greta esančiai UAB „Vilniaus vandenys“ siurblinei, 

už Vilniaus įvaizdžio formavimą; 

VIEŠBUTIS IR RESTORANAS, UAB „STIKLIAI“, pasižymintis jaukia aplinka ir puikiu 

valgiaraščiu. „Stikliai“ yra nuolatinis Vilniuje rengiamų festivalių, taip pat „Vilniaus festivalio“ 

partneris. „Stikliai“ išsiskiria ir tuo, kad čia lankėsi daug garsių pasaulio žmonių, tarp kurių yra 

daugelio valstybių vadovai, prezidentai, karališkųjų šeimų atstovai, muzikos pasaulio žvaigždės ir 

daug kitų garsenybių, už pasiekimus versle. 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS (vadovas 

Donatas Katkus), per metus surengęs 80 koncertų ir parengęs 40 skirtingų programų, už nuopelnus 

kultūrai.  

 

 



Literatūra ir šaltiniai 

1. Dunajevaitė, Ieva. Įteiktos Šv. Kristoforo statulėlės. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2002, saus. 7, p. 

10.   

2. Kuizinaitė, Milda. Apdovanojimai – vilniečiams ir miesto draugams: [Vilniaus meras Artūras 

Zuokas Rotušėje įteikė Šv. Kristoforo statulėles už nuopelnus Vilniaus miestui]. – Iliustr. // Lietuvos 

rytas. – 2001, gruod. 29, priedas „Sostinė“, p. 3. 

3. Kuizinaitė, Milda. Šv. Kristoforai – už drąsą, kūrybą, verslą. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2002, 

saus. 3, priedas „Sostinė“, p. 4. 

 

2002 m. 

* BAGDONIENĖ RASA, akių ligų gydytoja, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 

Akių ligų klinikos Akių ligų skyriaus vedėja, operuojanti neišnešiotus kūdikius, kad jie neprarastų 

regėjimo, už nuopelnus medicinai; 

DOMARKAS ALOYZAS, atkūręs Kryžiaus kelio koplyčias Vilniuje, už nuopelnus saugant 

paveldą; 

* DUONĖLA ALVYDAS, sportininkas, baidarininkas, pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo 

čempionas, už nuopelnus sportui;  

LARSENAS PERAS, sveikatos ir kosmetikos kompanijos „Johnson & Johnson“ atstovas Lietuvoje, 

už labdarą; 

* PAKNYS RAIMONDAS, fotomenininkas, leidinių apie Vilnių fotografas ir leidėjas, už nuopelnus 

kultūrai; 

* VALANČIENĖ ELENA, Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos geografijos mokytoja, 

nepriklausoma ekspertė, kelių geografijos vadovėlių autorė, savo pamokose ir vadovėliuose 

pasakojanti moksleiviams Vilniaus istoriją, už nuopelnus švietimui; 

* VENCLOVA TOMAS, poetas, vertėjas, publicistas, už didelio pasisekimo susilaukusią  knygą  

„Vilnius. Vadovas po miestą“, kuri išleista ne tik lietuvių, bet ir keliomis užsienio kalbomis, už 

nuopelnus menui puoselėjant Lietuvos vardą pasaulyje; 

 

PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRAS „AKROPOLIS“,  už geriausią verslo idėją. 

 

Literatūra ir šaltiniai 

Jarmalis, Saulius. Vilnius dėkojo Šv. Kristoforo statulėlėmis. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, 

gruod. 23, p. 14.  

 

 



  

2003 m. 

* BALČIŪNAS EGIDIJUS, irkluotojas, baidarininkas, 2003 m. iškovojęs pasaulio čempiono titulą 

200 m distancijoje, už nuopelnus sportui; 

* ČERNIAUSKAS GINTARAS, policijos patrulis, sulaikęs peiliu ginkluotą nestabilios psichikos 

užpuoliką, už nuopelnus teisėsaugai;  

* DIGRYS LEOPOLDAS, dabartinės lietuvių vargonavimo mokyklos įkūrėjas, profesorius, 

Religinės muzikos centro pirmininkas, jo iniciatyva Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo 

sumontuoti daugiau nei 3 mln. vertės unikalūs „Oberlinger“ firmos vargonai, už nuopelnus kultūrai; 

* GRUODIENĖ DALIA, verslininkė, paveldėtame ir restauruotame Bikuškio dvare (Utenos r.) 

organizuojamuose menininkų pleneruose  ir labdaros akcijose jai pavyko surinkti 40 tūkst. litų 

restauruoti kilimui „Saliamono turtai“, kuris bus pakabintas Vilniuje atstatomuose valdovų rūmuose, 

už iniciatyvas ir kūrybiškumą; 

* MANELIS EUGENIJUS, Vilniaus Martyno Mažvydo mokyklos mokytojas-ekspertas, 2003 m. 

išleidęs Vilniaus miesto istorijos dokumentų rinkinį, už nuopelnus švietimui; 

* PISKARSKAS ALGIS PETRAS, fizikas, Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centro 

profesorius, akademikas, už nuopelnus mokslui;  

* PORVANECKAS NARŪNAS, Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės ortopedas-

traumatologas, docentas, už nuopelnus sveikatos apsaugai; 

 

ALJANSAS „LANGAS Į ATEITĮ“ (aljanso direktorė Loreta Križinauskienė), per metus aljansas 

išmokė naudotis internetu 20 tūkst. suaugusiųjų ir įsteigė 170 nemokamų interneto centrų visoje 

Lietuvoje, už verslo indėlį į žinių visuomenę;    

KAMERINIS CHORAS „BREVIS“ (vad. Gintautas Venislovas), daugelio tarptautinių konkursų 

laureatas, 2003 m. Prancūzijoje vykusiame konkurse gavo aukščiausią chorams skiriamą 

apdovanojimą Europoje – „European Grand Prix Choral Singing“,  už  reikšmingus nuopelnus menui;  

PAVILNIŲ IR VERKIŲ PARKŲ DIREKCIJA (vadovė Vida Laurukėnienė), už vietinio turizmo 

plėtrą.                                                                                                                                                                                                      

 

Literatūra ir šaltiniai 

Kiliulienė, Jūratė. Vilniaus geriausiesiems įteikti „Šv. Kristoforo“ apdovanojimai. – Iliustr. // 

Respublika. – 2003, gruod. 22, p. 19.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



2004 m. 

* BALSYS LINAS, sportininkas, maratono bėgikas, kūno kultūros mokytojas, Atėnų parolimpinėse 

žaidynėse iškovojęs bronzos medalį, 2003 m. laimėjęs sidabro medalį Pasaulio maratono čempionate, 

už nuopelnus sportui;  

* JUODKA BENEDIKTAS, biochemikas, Vilniaus universiteto rektorius, už nuopelnus kuriant 

sostinės įvaizdį; 

* LILEIKIS ROMAS, kino režisierius, Vilniaus „Užupio respublikos“ prezidentas, vienas jos 

įkūrėjų ir idėjinių vadų, už bendruomenės telkimą; 

LUTMERIS GERHARDAS (LUTTMER GERHARD), Vokietijos kompanijos draudimo 

konsultantas, mokslų daktaras, labdaros fondo „Vaikai privalo matyti“ įkūrėjas, Vilniaus universiteto 

vaikų ligoninei šis fondas padovanojo aparatūros už pusę milijono litų: nupirko inkubatorių 

neišnešiotiems naujagimiams, specialių įrenginių sunkiai sergantiems mažyliams gelbėti nuo aklumo, 

modernų narkozės aparatą. Fondo lėšomis silpnaregių vaikų internate įrengtas vokiečių kalbos 

kabinetas, nupirkta specialių Brailio rašto mašinėlių, už labdaringą veiklą; 

* ROUVELAS STIVENAS CHRISTOFERIS (ROWELL STEPHEN CHRISTOPHER), 

istorikas iš Didžiosios Britanijos, mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius,  po  ilgo ir 

kruopštaus darbo įvairių šalių archyvuose parengė išsamią Gedimino laiškų ir kitų to meto dokumentų 

publikaciją, kurią Lietuvos istorijos instituto taryba pripažino pačia geriausia 2004-aisiais, už 

nuopelnus mokslui;  

* STRIMAITIENĖ VAJONĖ, Vilniaus J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė, kurios 

pastangomis buvo įkurta pirmoji Lietuvoje tokio tipo švietimo institucija, kurioje mokosi paaugliai, 

nepritapę bendrojo lavinimo mokyklose, už nuopelnus švietimui;  

* TRIPONIS VYTAUTAS JONAS, chirurgas, profesorius, Vilniaus universiteto Santariškių 

klinikų Kraujagyslių centro įkūrėjas ir vadovas, visų moderniausių kraujagyslių operacijų 

pradininkas, už nuopelnus medicinai;  

 

OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS (vadovas ir režisierius Oskaras  Koršunovas), 2004 m. 

Vilniaus miesto teatro vardą gavęs šio teatro kolektyvas po ketverių metų atgaivino teatrų festivalį, 

kartu su Vilniaus savivaldybe surengė 2004 m. tarptautinį  teatro festivalį “Sirenos“; 

„SIEMENS“ ARENA, už verslo idėją, už nuopelnus kultūrai; 

ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ 

SESERYS, kurių pastangomis ir surinktomis lėšomis buvo atnaujintas Vilniuje, šalia Prezidentūros, 

esantis Bonifratrų vienuolyno pastatų kompleksas, kuriame vyksta kultūros renginiai plačiajai 

visuomenei, už miesto paveldo puoselėjimą; 

425 METŲ JUBILIEJŲ ŠVENČIANTIS VILNIAUS UNIVERSITETAS, kurį garsina čia 



dirbantys mokslininkai,  kur lankosi daug turistų, kurio pastatų ansamblio  maketas simbolizuoja 

Lietuvą Briuselyje  (Belgija) esančiame parke „Mini Europa“, už nuopelnus kuriant Vilniaus įvaizdį. 

 

Literatūra ir šaltiniai 

1. Apdovanojimai [Šv. Kristoforo statulėlėmis].  – už juodą darbą ir Vilniaus garsinimą. – Portr., 

iliustr.  // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 18, priedas „Sostinė“, p. 9. 

2. Geradariams - Šv. Kristoforo statulėlės  – Iliustr. // XXI amžius. – 2005, saus. 7, p. 1. 

3.Už gerus darbus – garbingi apdovanojimai [Šv. Kristoforo statulėlėmis]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. 

– 2004, gruod. 18, p. 9.   

 

2005 m. 

* ČEKASINAS VLADIMIRAS, džiazo kompozitorius, muzikantas ir pedagogas, už nuopelnus 

kultūrai; 

* ČERNIAVSKIENĖ TATJANA, Vilniaus 6-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų 

inspektorė, jos iniciatyva įsteigtame jaunimo klube randa užsiėmimų paaugliai iš probleminių, 

socialiai remtinų šeimų, už nuopelnus teisėsaugai;  

* KRUNGOLCAS EDVINAS, sportininkas, triskart Europos penkiakovės čempionas, už nuopelnus 

sportui; 

* LESAUSKIENĖ AURELIJA, Vilniaus „Ateities“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja 

ekspertė, už nuopelnus švietimui; 

* MARCINKEVIČIUS MARTYNAS, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius, jo 

iniciatyva sukurtos ir veikia modernios bendruomeninio tipo tarnybos: Valgymo sutrikimų centras, 

Psichosocialinės reabilitacijos tarnyba, Krizių intervencijos centras, už nuopelnus medicinai; 

MIŠEIKIS ANUPRAS, bendrovės „Vordana“, kuriai priklauso sostinės poilsio ir pramogų 

kompleksas prie Belmonto krioklių, savininkas, už harmoningą verslo ir paveldo suderinimą; 

* POCIŪNIENĖ LIUDVIKA, žurnalistė, Lietuvos televizijos laidos „Laiko ženklai“ vedėja,  už 

Vilniaus paveldo puoselėjimą; 

ŠVARCINGERIS MICHAELIS (SCHWARCINGER MICHAEL), daktaras, Austrijos 

ambasadorius Lietuvoje ir ponia ROZEMARIJA ŠVARCINGER (ROSEMARIA 

SCHWARCINGER), organizavę kalėdines labdaros muges, Vienos balių ir kitus labdaros renginius, 

už labdaringą veiklą; 

* ŠLIOGERIS ARVYDAS, filosofas, profesorius, 2005 m. išleidęs dvitomį filosofijos tema „Niekis 

ir Esmas“už nuopelnus mokslui; 

 

VILNIAUS MEDICINOS DRAUGIJA, įkurta prieš 200 metų, už ištikimybę tradicijoms. 



Literatūra ir šaltiniai 

1. Grigaliūnaitė, Violeta. Šv. Kristoforo statulėlės - labiausia nusipelniusiems vilniečiams. – Iliustr. 

// Vilniaus žinios. – 2005, gruod. 16, p. 1-2. 

2. Grigaliūnaitė, Violeta. Šv. Kristoforo statulėlės – nusipelniusiesiems Vilniui. – Iliustr. // Vilniaus 

žinios. – 2005, gruod. 23, p. 8. 

2006 m. 

* BALČIŪNAITĖ ŽIVILĖ, sportininkė, lengvaatletė, bėgikė, pagerinusi Lietuvos maratono 

rekordą, už nuopelnus sportui; 

* BARKAUSKAITĖ MARIJONA, Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologinių tyrimų 

instituto direktorė, Edukologijos katedros vedėja, profesorė, kurios dėka daugelis Lietuvos pedagogų, 

tarp jų ir Vilniaus mokyklų mokytojai, gali kelti kvalifikaciją tęstinėse pedagogikos studijose, už 

nuopelnus švietimui; 

* MIČELYTĖ STASĖ, gydytoja, mokslų daktarė, Vilniaus universiteto ligoninės Urologijos 

skyriaus darbuotoja, sukūrusi modernią inkstų akmenligės gydymo sistemą, už nuopelnus medicinai; 

* NASVYTIS ALGIMANTAS, architektas, projektavęs daugelį Vilniaus pastatų, už nuopelnus 

Vilniaus architektūrai; 

* PETRULIS ALGIRDAS, dailininkas tapytojas, už nuopelnus menui; 

* POLUKORDIENĖ ONA KRISTINA, gydytoja, Jaunimo psichologinės paramos centro 

darbuotoja, sukūrusi psichologinės pagalbos telefonu tarnybą „Jaunimo linija“ bei kitas psichologinės 

pagalbos vietas, už Išgelbėtas sielas; 

* PYRAGAS KĘSTUTIS, fizikas teoretikas, profesorius, habil. dr., Puslaidininkių fizikos instituto 

darbuotojas, sukūręs chaoso valdymo teoriją, taikomą daugelyje mokslo sričių, medicinoje, pavadintą 

Pyrago metodu, vienas dažniausiai pasaulyje cituojamų  Lietuvos mokslininkų, už nuopelnus 

mokslui; 

* SAVUKYNAS BRONYS, kalbininkas, vertėjas, kultūrologas, žurnalo „Kultūros barai“ 

vyriausiasis redaktorius, už nuopelnus kultūrai; 

* TARVYDAS ALOYZAS, Lietuvos parodų centro, tapusio vienu svarbiausiu verslo susitikimo 

centrų visame Baltijos regione Litexpo direktorius, už verslo plėtrą; 

* ŽEPNICKIENĖ ZENOBIJA, Vilniaus mokytojų namų direktorė, kurios dėka Mokytojų namai 

yra vienas svarbiausių sostinės kultūros centrų, už bendruomenės telkimą. 

 

Literatūra ir šaltiniai 

1. Laureatai savo širdį atidavė žmogui ir miestui: vakar labiausiai nusipelniusiems vilniečiams 

įteikta dešimt Šv. Kristoforo statulėlių. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, gruod. 15, priedas 

„Sostinė“, p. 1. 



2. Šv. Kristoforo statulėlės surado naujuosius savininkus. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2006, 

gruod. 21, saus. 3, p. 4. 

3. Vilkauskaitė, Viktorija. Pagerbti nusipelnę vilniečiai. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, gruod. 

15, p. 21. 

2007 m. 

* ADUTAVIČIUS VIRGINIJUS, verslininkas, už labdaringą veiklą;    

KANDELIS ANDRIUS ir EGLĖ VISOCKAITĖ-KANDELIS, Amerikos šokių šokėjų pora, už 

nuopelnus sportui; 

* KANIŠAUSKAITĖ IRENA, Vilniaus „Minties“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

ekspertė, 2006 m. išrinkta Metų mokytoja, už pasiekimus švietimo srityje; 

* KAZLAUSKAS VYGANTAS, gydytojas, režisierius ir bardas, miesto švenčių organizatorius, už 

iniciatyvas ir kūrybiškumą; 

* KUZMA STANISLOVAS, skulptorius, už nuopelnus menui; 

* MIKULIONIENĖ ALDONA, gidė, už nuopelnus turizmui; 

* PALEKAS ROLANDAS, architektas, už nuopelnus architektūrai; 

* ZABORSKAITĖ VANDA, literatūrologė, profesorė, už nuopelnus mokslui; 

* ZIMANAITĖ OLGA, gydytoja, Vilniaus universiteto vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotoja 

intervencinei medicinai ir neonatologijai, už nuopelnus medicinai; 

 

PALAIMINTOJO J. MATULAIČIO SOCIALINIS CENTRAS (vadovė Dalia Beliukevičiūtė), 

už bendruomenės telkimą. 
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2008 m. 

* BUMELIS VLADAS ALGIRDAS, biochemikas, chemikas enzimologas, biotechnologas, už 

nuopelnus mokslui,  už atkaklumą siekiant mokslo pažangos; 

* ČAPLINSKAS ANTANAS RIMVYDAS, istorikas, knygų apie Vilniaus senamiesčio gatves, jų 

pastatus ir gyventojus autorius, už nuopelnus miesto kultūrai, už atgaivintas Vilniaus gatvių istorijas; 



* ČEKANAUSKAS VYTAUTAS EDMUNDAS, architektas, už nuopelnus architektūrai, už 

Vilniaus architektūros tradicijas; 

* DOVEIKA RIČARDAS, kunigas, už bendruomenės telkimą, už tylią viltį miesto šurmuly; 

DROBNIENĖ JUZĖ, jaunimo mokyklos „Gija“ direktorė, už nuopelnus ugdant sostinės vaikus, už 

visuomenei sugrąžintus vilniečius; 

* JUCEVIČIUS ALGIMANTAS, keliautojas, už nuopelnus turizmui, už įkvepiantį gyvenimo būdą;  

* LAUCEVIČIUS ALEKSANDRAS, gydytojas kardiologas, habilituotas biomedicinos mokslų 

daktaras, už nuopelnus medicinai, už pagarbą žmogui ir medicinai; 

* NARBUTAITĖ ONUTĖ, kompozitorė, už  pasauliui skambantį Vilnių, už nuopelnus kultūrai; 

* RAMOŠKA VAIDAS, skulptorius, už „Vilniaus angelus“, už nuopelnus menui;  

* VALATKEVIČIENĖ PETRONĖLĖ, Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 

direktorė, už nuopelnus globojant sostinės vaikus. 

 

Literatūra ir šaltiniai 
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2009 m. 

* BARELLI ALESSANDRO, kunigas, italas, 11 metų gyvenantis Lietuvoje, dirbantis Šv Bosko 

saleziečių parapijoje Lazdynuose, vadovaujantis Saleziečių Vilniaus namams, už nuopelnus telkiant 

saleziečių bendruomenę Vilniuje ir organizuojant jaunimo užimtumą, „Už Vilniaus jaunuomenės 

ugdymą savitarpio pagalbos dvasia“; 

* DAUBARAS RAIMUNDAS, buriavimo klubo „Ambersail“ įkūrėjas, „Tūkstantmečio odisėjos“ 

sumanytojas, organizatorius ir pagrindinis rėmėjas, už Lietuvos vardo garsinimą ir bendruomenės 

telkimą, „Už tautišką giesmę iš Vilniaus visam pasauliui“; 

* DRĄSUTIENĖ STANISLAVA GRAŽINA, Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Moterų 

klinikos vadovė, Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėja, kelių knygų autorė, ‚Už akademišką 

išmintį ir moterišką kantrybę kovoje už gyvybės stebuklą“; 

* GUTAUSKAS TADAS, skulptorius, kelių skulptūrų Vilniuje autorius („Dvyniai“ „Verslo 

trikampio“ biurų centre, skulptūra Lietuvos krepšiniui prie „Siemens“ arenos, „Vienybės medis“ 



Vingio parke), „Už visuomenės įtraukimą į kūrybos procesą“; 

* MACIULEVIČIUS MINDAUGAS, žemės ūkio koorperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ 

direktorius, už ūkininkų turgelių iniciavimą ir organizavimą Vilniaus mieste; 

* TOMKUS VIDMANTAS, UAB „Arcus Novus“ direktorius, aktyvus „Saulėtekio slėnio“ mokslo 

ir technologijų parko bendruomenės narys, Lietuvos įsitraukimo į Europos kosminę programą 

rėmėjas. Jo vadovaujamas Liepiškių technologijų parkas – vienintelė Baltijos šalyse veikiančios 

palydovinės ryšių technologijų stotis, galinti perduoti aukščiausios kokybės signalą į bet kurią 

pasaulio šalį, „Už sostinės kūrybinių industrijų plėtrą“; 

* UMBRASAS GITENIS, dailininkas monumentalistas, originalių kūrinių Vilniuje autorius 

(„Stebuklo“ plytelė Arkikatedros aikštėje, „Čiulbantis kryžius“ Žvėryne, mozaika „Trejybė“ 

Tuskulėnų rimties parko kolumbariumo kupole, originali menininko akcija „Meilės krantai“ - 

dešiniajame ir kairiajame Neries krante iš raudonos spalvos ilgamečių gėlių sudėstyti užrašai „Aš 

tave myliu“ ir „Ir aš tave myliu“), už nuopelnus puošiant Vilnius miestą, „Už mažus ir didelius 

Vilniaus stebuklus“; 

VAIŠVILAS VAIDAS, kunigas, „Už gailestingumo stebuklo šviesą Vilniui ir vilniečiams“; 

* VERTELKAITĖ EGLĖ, grafikė, už projekto „Literatų gatvė“ Vilniaus senamiestyje  sumanymą 

ir koordinavimą;  

 

VILNIAUS KREPŠINIO KLUBAS „LIETUVOS RYTAS“, kuriam 2008/2009 m. sezonas buvo 

vienas sėkmingiausių klubo istorijoje, už nuopelnus sportui, „Už vilniečiams dovanotą pergalių 

džiaugsmą“. 

 

Literatūra ir šaltiniai 
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2010 m. 

* IMBRASAS AUDRONIS, „Menų spaustuvės“ įkūrėjas ir vadovas, „Už kūrybinių industrijų 

plėtrą“; 



* JANULEVIČIUS VIDMANTAS, verslininkas, UAB „Baltic Solar Energy“, kuri plėtoja saulės 

elementų tyrimus ir eksperimentinę gamybą, generalinis direktorius, „Už mokslo ir verslo 

partnerystę“; 

* MARCINKEVIČIUS JUOZAS, teatro „Lėlė“ vadovas, nemažai prisidėjęs, kad teatro trupę 

atnaujino ilgai lauktas jaunų aktorių kursas, „Už kūrybingos visuomenės ugdymą“; 

* MICKA RIMANTAS, Vilniaus miesto Balsių gyvenvietės pirmininkas, „Už Balsių bendruomenės 

gerovę“;  

* PASLAITIS ARŪNAS EDUARDAS, architektas, prisidėjęs prie Vilniaus architektūrinio veido 

tobulinimo, „Už architektūrinio paveldo metraščius“; 

* STATKEVIČIUS JUOZAS, dizaineris, žymiausias lietuvių mados ir teatro kostiumų dailininkas, 

jau apie 20 metų kuriantis kostiumus teatrui, „Už grožio kultūros sklaidą“; 

* STRUPAS KĘSTUTIS, chirurgas, profesorius, kurį kolegos ir pacientai vadina unikaliu gydytoju, 

„Už išgelbėtas žmonių gyvybes“; 

VENSLOVAITIENĖ VILMA, futbolo klubo „Žalgiris“ vykdančioji direktorė, „Už Vilniaus futbolo 

klubo „Žalgiris“ atgimimą“; 

* VYŠNIAUSKAS PETRAS, muzikantas, saksofonininkas, „Už Vilniaus džiazo skambesį“;  

* ŽEBRAUSKAITĖ DEIMANTĖ, labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorė, „Už 

labdaros šviesą“.  

 

Literatūra ir šaltiniai 
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2011 m. 

 

ADAMOWICZIUS PAWELAS, Gdansko meras, „Už Vilniaus miesto garsinimą“; 

* AIDIETIS AUDRIUS, medikas kardiologas, „Už nuopelnus medicinai“; 

* CIPLIJAUSKAS ANDRIUS, menininkas, „Už iniciatyvas ir kūrybiškumą“; 

* KLIMAŠAUSKAS SAULIUS, biochemikas, „Už nuopelnus mokslui“; 

* KUČINSKAITĖ ELVYRA, „Bendrakeleivių“ centro vadovė, „Už pagalbą Vilniaus šeimoms“; 

* MAMONTOVAS ANDRIUS, muzikantas, „Už bendruomenės telkimą“; 



* REPŠYS PETRAS, grafikas, „Už Vilnių vaizduojamajame mene“; 

* SABALIAUSKAITĖ KRISTINA, rašytojas, „Už Vilniaus atspindžius literatūroje“; 

* VANAGAS BENEDIKTAS, profesionalus lenktynininkas, „Už nuopelnus sportui“; 

 

BENDROVĖ VIYP, „Už turizmo verslo plėtrą“.  

 

Literatūra ir šaltiniai 
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2012 m. 

* ASADAUSKAITĖ-ZADNEPROVSKIENĖ LAURA, sportininkė, penkiakovininkė, olimpinė 

čempionė (2012), „už nuopelnus sportui“; 

* DIRSIENĖ NIJOLĖ, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono direktorė, „už pagalbą Vilniaus 

šeimoms“; 

* RUTKIENĖ NIDA, Vilniaus galerijos „Vartai“ savininkė, „už nuopelnus šiuolaikiniam menui“; 

* SASNAUSKAS JULIUS, kunigas, „už meilę Vilniui ir vilniečiams“; 

* STRUMSKIS ARVYDAS, verslininkas, „už verslumo skatinimą ir jaunosios kartos švietimą“; 

* ŠTARAS KĘSTUTIS, gydytojas, Vilniaus Centro poliklinikos direktorius, už nuopelnus 

medicinai;  

* TRAKYMIENĖ RAMUNĖ, gydytoja, klubo „Vilniaus Zonta“ steigėja ir vadovė, už labdaringą 

jos pačios ir jos įsteigto klubo veiklą;  

* ZILINSKAS ROBERTAS, architektas, restauratorius, „už Vilniaus architektūros paveldo saugo- 

jimą“;  



ŽEMAIČIAI ASTA ir ČESLOVAS, verslininkų šeima, bendrovės „Šturmų švyturys“, esančios  

Šturmų kaime (Šilutės r.), savininkai, turintys ten viešbutį, restoraną, rūkyklą, atidarę šviežios žuvies 

parduotuvę Vilniuje (Užupio g. 9). Joje prekiaujama tik lietuviška žuvimi, pagauta Kuršių mariose 

arba Nemuno žiotyse. Užupyje taip pat veikia restoranas „Šturmų švyturys Užupis" (Užupio 30). 

Apdo- vanoti  „už šeimyninio verslo skatinimą“. 

 

VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS (AUDRONĖ VAINIŪNAITĖ (I smuikas), 

ARTŪRAS ŠILALĖ  (II smuikas), GIRDUTIS JAKAITIS (altas), AUGUSTINAS 

VASILIAUSKAS (violončelė), „už nuopelnus kultūrai“. 
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2013 m. 

ALIŠAUKIENĖ VIOLETA, Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos direktorė, „už širdį, 

kurią mato jaunos akys“; 

* BARTOŠEVIČIENĖ JUDITA, viešosios įstaigos „Vilniaus džiazo klubas“ direktorė, festivalio 

„Vilnius Mama Jazz“ organizatorė, už nuopelnus Vilniaus kultūrai;  

* LANČINSKAS KĘSTUTIS, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas, „už 

saugesnį Vilnių“; 

* NARBEKOVAS ANDRIUS, kunigas, buvęs chirurgas, profesorius, Lietuvos bioetikos komiteto 

narys, „už mokslą, tikėjimą ir saugomą gyvybę“; 

* VANAGAS JURGIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto 

Urbanistikos katedros profesorius emeritas, nusipelnęs Lietuvos architektas, urbanistas, architektūros 

teoretikas, pirmosios Vilniaus miesto tarybos (1990–1995 m.) narys, „už didelio Vilniaus viziją“; 

* VASILIAUSKAS BERNARDAS, Vilniaus Arkikatedros vargonininkas, vargonų restauravimo 

specialistas, „už vargonų gausmą virš Vilniaus“. 

 

ADVOKATŲ KONTORA „LAWIN“ ir „LAWIN“ Vilniaus skyriaus vadovas, teisininkas, 

kolekcininkas, mecenatas ROLANDAS VALIŪNAS, „už meilę ir dosnumą Vilniaus kultūrai“. 



Advokatų kontora „LAWIN“ mecenuoja Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Lietuvos 

valstybinį simfoninį orkestrą, Vilniaus miesto operą, Jono Meko vizualiųjų menų centrą, Šv. 

Kristoforo kamerinį orkestrą ir kt.  

UAB „TENISO PASAULIS“, už Vilniaus teniso akademiją, įsteigtą 2008 m. Akademija rengia 

profesionalius tenisininkus, rūpinasi vaikų laisvalaikiu. Akademijoje  teniso paslapčių mokosi 

daugiau nei 600 įvairaus amžiaus vaikų. „Teniso pasaulis“ sukūrė savo pasaulį, suformavo savas 

tradicijas, žaidimo kultūrą. Vilniuje įsteigti ir  Teniso namai. 

VILNIAUS LICĖJUS“ (dir. Saulius Jurkevičius), „už dabartį ateityje“. Licėjuje buvo įkurta pirmoji 

Lietuvoje tarptautinio bakalaureato klasė, kurioje visi mokomieji dalykai dėstomi anglų kalba. Šioje 

klasėje mokosi ir jaunimas iš užsienio. Mokykla nuo 1999 m. užima pirmą vietą pagal moksleivių 

mokymosi rezultatus Lietuvoje. Licėjaus mokiniai kasmet dalyvauja tarptautinėse olimpiadose, laimi 

aukščiausius įvertinimus. Jo abiturientai įstoja į aukščiausius reitingus pasaulio klasifikacijoje 

užimančius universitetus. 

UŽUPIO MENO INKUBATORIUS (dir. Giedrius Bagdonas), „už erdvę meno idėjoms“. Tai 

pirmasis toks meno inkubatorius Baltijos šalyse. Jo iniciatyva organizuojami įspūdingi renginiai 

visuomenei. Užupyje vyko tarptautiniai tapybos plenerai, alternatyviosios mados festivaliai, daugybė 

parodų. Istaigos direktorius sakė šį įvertinimą skirsiantis visiems menininkams, pagalbininkams, 

kurie per šiuos metus kūrė Užupio erdvėse.  

 
Literatūra ir šaltiniai 
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2014 m. 

* AMBRASAS AUDRIUS, architektas (kompleksas „EUROPA“, „HANNER“ biurų  pastatai  ir 

kt.), „už šiuolaikinę Vilniaus architektūrą“;  

GIRDZIJAUSKAS RIMAS, ugniagesys, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

kapitonas, „už sutramdytą ugnį ir išgelbėtas gyvybes“; 

* MAČIULIS VITAS, fizikas, buvęs Lietuvos pramonės ir amatų rūmų vadovas, Strateginio 

planavimo komisijos pirmininko pavaduotojas, vienas iš Vilniaus vizijos 2000–2020 m. kūrėjų,  

nuo 2005 m. –  Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys, Fizikų dienų 

organizatorius, „už jaunimo ir mokslo puoselėjimą Vilniuje“;  

* RAK MICHAELA, vienuolė, pirmosios, vienintelės Lietuvoje, Palaimintojo kunigo Mykolo 



Sopočkos paliatyviosios slaugos ligoninės (hospiso) (2012) Vilniuje (Rasų g. 4A) įkūrėja, dirbanti 

tokio tipo ligoninėse Lenkijoje, „už neišsemiamą viltį ir šilumą“;  

* SAKALAUSKAS MEČISLOVAS, fotografas, „už senąją Vilniaus istoriją fotografijose“. 

 

MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS VILNIAUS SKYRIUS (vadovas Vytas Kimas), 

„už savanorystės skatinimą“; 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „INVESTUOK LIETUVOJE", „už profesionalumą ir bendradarbiavimą 

pritraukiant investicijas į Vilnių“; 

VILNIAUS TURIZMO IR PREKYBOS VERSLO MOKYKLA (dir. Birutė Stasiūnienė), „už 

rūpinimąsi auklėtinių ateitimi“;  

VU LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKŲ  Hematologijos, onkologijos ir trans- fuziologijos 

centras (vad. Laimonas Griškevičius), „už grąžinamus gyvenimus“; 

SAULIAUS KAROSO LABDAROS IR PARAMOS FONDAS (steigėjai Saulius ir Birutė 

Karosai), „už dosnumą kultūrai Vilniuje“. 
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2015 m.  

* BALTRĖNAS PRANAS, habilituotas daktaras, profesorius, Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto Aplinkos apsaugos instituto direktorius, už nuopelnus aplinkos apsaugai; 

BLIUMENZONIENĖ MILDA, kalinių globos draugijos socialinio centro vadovė, už žmogiškumą 

ir kilnią širdį; 

* ČAIKAUSKAS GINTARAS, architektas, pedagogas, už nuopelnus Vilniaus architektūrai; 

* DARGIS ROBERTAS, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, už verslo 

visuomeniškumą; 

* GELGOTAS GEDIMINAS, kompozitorius, už Vilniaus vardo garsinimą; 

* JAKOBAS MIŠA, pedagogas, Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius, už nuopelnus 

švietimui; 

* KUNČIUS ALGIMANTAS, fotomenininkas, už fotografo ištikimybę Vilniui; 

* MAŠANAUSKAS KIPRAS, kompozitorius, už nuopelnus menui; 



* ŠERPYTIS PRANAS, biomedicinos mokslų daktaras, kardiologas, už nuopelnus sveikatos 

apsaugai; 

* ŠIKŠNYS VIRGINIJUS, daktaras, profesorius, Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto 

mokslo tarybos pirmininkas, už nuopelnus mokslui. 

 

Literatūra ir šaltiniai 

1. Iškiliausi vilniečiai didžiuojasi, jog ir jie gali kurti miesto istoriją: [apie 2015 m. Šv.Kristoforo 
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2016 m. 

* BAUŽIENĖ MORTA, muziejininkė, architektūros istorikė, už Vilniaus atminties gaivinimą; 

* DAGIENĖ VALENTINA, matematikė, už nuopelnus švietimui; 

* KENTRA ALBINAS, filologas, visuomenės veikėjas, už gyvenimą, skirtą Vilniui; 

* KLIMAŠEVSKA ALICIJA MARIJA, pedagogė, visuomenės veikėja, už ilgametį rūpestį 

Vilniaus paveldu; 

* KMIELIAUSKAS ANTANAS, dailininkas tapytojas, grafikas, skulptorius, už Vilniui skirtą 

gyvenimo kūrybą; 

* SALADŽIENĖ ARMINTA, finansininkė, už nuopelnus verslui; 

* SAUKA ŠARŪNAS, dailininkas, „Už veidą“; 

* UTKUS ALGIRDAS, gydytojas genetikas, už Vilniaus garsinimą mokslo darbais 

* ŽICKYTĖ-BAJARŪNIENĖ GIEDRĖ, žurnalistė, režisierė, už Vilniaus garsinimą kino meno 

darbais; 

* ŽVIRGŽDAS STANISLOVAS, fotografas, už Vilniaus įprasminimą fotomeno darbais. 
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2018 m. 

* DRAZDIENĖ-STRIMAITYTĖ NIJOLĖ, gydytoja neonatologė, už nuopelnus sveikatos 

apsaugai; 

* GRAŽINYTĖ-TYLA MIRGA, dirigentė, už nuopelnus muzikai; 

PALŠYTĖ AIRINĖ, lengvaatletė, už nuopelnus sportui; 

* RUBACKYTĖ MŪZA, pianistė, už nuopelnus kultūrai ir menui; 



SKRUIBIS PAULIUS, psichologas, už socialinę ir pilietinę veiklą; 

STAŠKEVIČIUS IGNAS, vadybininkas, už verslo nuopelnus Vilniaus miestui; 

* URBANAVIČIENĖ DAINA, kultūros vadybininkė, už iniciatyvas, keičiančias miesto veidą. 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ARCHITEKTŪROS FONDAS“, už Vilniaus architektūros sklaidą; 

LENKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ MENO ANSAMBLIS „WILIA“; už tradicijų ir bendruomeniškumo 

puoselėjimą; 

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ KOMANDA „VILNIUS-LITHUANIA IGEM“, už 

pasiekimus moksle. 
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2019 m. 

BADARAS ROBERTAS, gydytojas anesteziologas-reanimatologas, už priklausomybių prevenciją; 

BALČIŪNAS TADAS, architektas, už aukštą profesinį lygį ir tarptautinį įvertinimą; 

* BUMBLAUSKAS ALFREDAS, istorikas, už reikšmingą indėlį perteikiant istoriją populiariąja 

kalba; 

ČIUŽELIAI KRISTINA ir MARIUS, filantropai, projekto „Sidabrinė linija“ iniciatoriai, už dėmesį 

vienišiems senoliams; 

* GRIGORIAN ASMIK, operos dainininkė, už tarptautinį proveržį muzikos srityje; 

JUOZAPAVIČIUS ALGIRDAS, fizikas, už nuopelnus mokslui ir verslui; 

* MATELIS ARŪNAS, režisierius, už kūrybą ir Vilniaus bei Lietuvos vardo garsinimą; 

* TOLIATAS ALGIRDAS, kunigas, už bendruomenės telkimą; 

* VARANAVIČIENĖ LOLITA, leidyklos „Tyto alba“ įkūrėja ir vadovė, už reikšmingą indėlį 

organizuojant Vilniaus knygų mugę 
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3. Tarp Šv.Kristoforo laureatų – vien pažįstami veidai. – Iliustr. // Sostinė. – 2019, saus. 26, p. 6-7. 

 

2020 m. 

GLEMŽA JUOZAS RIMANTAS, architektas, paveldosaugininkas, už nuopelnus Vilniaus 

architektūriniam paveldui; 

POCEVIČIUS DARIUS, rašytojas, vertėjas, publicistas, gidas, už nepastebėtos Vilniaus istorijos 

tyrimus; 

PŪRIENĖ ALINA, gydytoja odontologė, už odontologines iniciatyvas; 

SPEIČYTĖ-RADZEVIČIENĖ ASTA, neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ 

įkūrėja, už rūpestį neišnešiotukais;  

* ŠAPKA KĘSTUTIS, lengvaatletis, treneris, už sporto pasiekimus; 

 

BARDŽIUKAITĖ RUGILĖ, GRAINYTĖ VAIVA ir LAPELYTĖ LINA, menininkės, už gautą 

„Venecijos aukso“ apdovanojimą; 

JANKAUSKAS RIMANTAS, antropologas, KOZAKAITĖ JUSTINA, paleopatologė, 

BAIRAŠAUSKAITĖ TAMARA, istorikė, GRIŽAS GYTIS ir STEPONAITIS VALDAS, 

archeologai, KISIELIUS GIEDRIUS ir JANKAUSKIENĖ JŪRATĖ, teismo medicinos ekspertai, 

už atskleistas 1863–1864 metų sukilimo paslaptis; 

TŪRAITĖ JOLANTA, architektė, KONCEVIČIUS DOMINYKAS, dizaineris, už Kalėdų egles 

Katedros ir Rotušės aikštėse, tiltų puošybą, kalėdinę nuotaiką Vilniaus mieste. 

 

ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS ĮMONĖ, STARTUOLIS „VINTED“, už pirmąjį Vilniaus 

vienaragį, pasiekimą, kai neseniai susikūrusios įmonės, kurios dėl spartaus augimo ir pritrauktų 

investicijų išauga į didesnės nei 1 mlrd. USD vertės bendroves; 

„DANSKE BANK“, už indėlį į Vilniaus ekonomiką. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Iškilmingai išdalyti Šv. Kristoforo apdovanojimai: [minimas ir K. Šapka]. Vilnius.lt. 

[interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020 -04-10]. Prieiga per internetą: 

<https://vilnius.lt/lt/2020/01/24/iskilmingai-isdalyti-sv-kristoforo-apdovanojimai/>. 

2. Šv. Kristoforo laureatų gretose – puikiai pažįstami veidai: [minimas ir K. Šapka]. – Iliustr. // 

Sostinė. – 2020, saus. 25, p. 6-7. 

https://vilnius.lt/lt/2020/01/24/iskilmingai-isdalyti-sv-kristoforo-apdovanojimai/

