
Vilniaus apskrities Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominantai 

SĄRAŠAS 

2003 

 

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Tomas Milaknis (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Palmyra Krivickienė (Švenčionių r.) 

Kęstutis Vaitukaitis (Elektrėnų sav.) 

III laipsnio nominacijos: 

Vita Majerienė (Širvintų r.) 

Stefanas Dudoitas ( Šalčininkų r.) 

Aldona Pilienė (Trakų m.) 

 

II grupė – „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Rimvydas Jasinavičius (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Vidmantas Palčiauskas (Elektrėnų sav.) 

Renė Vingrienė (Vilniaus m.) 

III laipsnio nominacijos: 

Nijolė Miliauskaitė (Širvintų r.) 

Danutė Dabulskienė (Vilniaus m.) 

Audrutė Jachimovič (Švenčionių r.) 

 

III grupė – „Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Juozas Raišelis (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Aleksandras Makarovas (Vilniaus m.) 

Kęstutis Dabravolskas (Vilniaus m.) 

III laipsnio nominacijos: 

Rimantas Darvydas (Širvintų r.) 

Borisas Šifrinas (Širvintų r.) 

Sigitas Žvirblis (Švenčionių r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 
Vytautas Juknevičius (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Asta Kandratavičienė (Trakų r.) 

Albinas Zakarauskas (Švenčionių r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Alvydas Tamašauskas (Trakų r.) 

Rimantas Gerdvilis (Vilniaus r.) 

Vaclovui Papinigis (Švenčionių r.) 

Zina Ramanauskienė (Vilniaus m.) 



2004 

 

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Petras Zurlys (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Vytautas Vigelis (Švenčionių r.) 

Saulius Žilinskas (Vilniaus m.) 

III laipsnio nominacijos: 

Janė Juzėnienė (Ukmergės m.) 

Birutė Borovikienė (Švenčionių m.) 

Rimvydas Sidrys (Vilniaus apskritis) 

 

II grupė – „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Vaclovas Šleinota (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Algirdas Uziala (Švenčionių r.) 

Steponas Kriaučiūnas (Vilniaus r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Lionė Aleksienė (Ukmergės r.) 

Vytenis Urba (Vilniaus m.) 

Janė Valė Stravinskienė (Širvintų r.) 

 

III grupė – „Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Antanas Kovas (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Kęstutis Neifeld (Vilniaus m.) 

Augenijus Baravykas (Širvintų r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Vygantas Dabužinskas (Ukmergės r.) 

Vladislovas Molis (Elektrėnų sav.) 

Janas Komaiška (Švenčionių r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Arūnas Jasaitis (Ukmergės m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Regina Bologovienė (Trakų r.) 

Algimantas Arbočius (Vilniaus m.) 

III laipsnio nominacijos: 

Janina Jankevičiūtė (Švenčionių r.) 

Emilis Subata (Vilniaus m.) 

Dalia Bardauskienė (Vilniaus m.) 

 

2005 

 

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje": 

I laipsnio nominacija: 

Artūras Navickas (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 



Ana Krepštul (Šalčininkų r.) 

Vytautas Tutlys (Ukmergės m.) 

III laipsnio nominacijos: 

Neringa Mišeikienė (Trakų m.) 

Birutė Žilėnienė (Ukmergės m.) 

Danutė Vigelienė (Švenčionių r.) 

 

Papildomos III laipsnio nominacijos : 

Ana Kotvicka (Vilniaus r.) 

Nijolė Balčiūnienė (Vilniaus m.) 

 

II grupė - „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje": 

I laipsnio nominacija: 
Zita Miguliova (Elektrėnų sav.) 

II laipsnio nominacijos: 

Algirdas Aleksandras Kvedaravičius (Vilniaus m.) 

Rimantas Stanislovas Jagėla (Vilniaus m.) 
III laipsnio nominacijos: 

Zenonas Pukėnas (Elektrėnų sav.) 

Diana Vipartienė (Vilniaus m.) 

Dangira Macijauskienė (Vilniaus m.) 

 

III grupė - „Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje": 

I laipsnio nominacija: 

Audrius Dabužinskas (Ukmergės r.) 

II laipsnio nominacijos: 

Artūras Gribačiauskas (Ukmergės r.) 

Rišard Počobut (Šalčininkų r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Kasia Jankun (Širvintų r.) 

Pranas Noreika (Elektrėnų sav.) 

Juozas Armanavičius (Ukmergės r.) 

 
Papildoma III laipsnio nominacija: 

Česlovas Žukauskas (Trakų r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje": 

I laipsnio nominacija: 

Gintaras Karosas (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Stefanija Stankevič (Vilniaus r.) 

Rimgaudas Nekrošius (Ukmergės r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Petras Velička (Švenčionių r.) 

Elena Petkūnienė (Širvintų r.) 

Danutė Kameneckienė (Elektrėnų sav.) 

 

2006 

 

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje": 

I laipsnio nominacija: 

Vytenis Labanauskas (Vilniaus m.) 



II laipsnio nominacijos: 

Liucija Stulgienė (Vilniaus m.) 

Michal Senkevič (Šalčininkų r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Vanda Stanevičienė (Švenčionių m.) 

Nijolė Lisevičienė (Trakų m.) 

Mykolas Masius (Elektrėnų sav.) 

 

II grupė - „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje": 

I laipsnio nominacija: 
Dalia Taparauskienė (Širvintų r.) 

II laipsnio nominacijos: 

Vytautas Pranciškus Rūkas (Trakų m.) 

Regimantas Baravykas (Ukmergės m.) 

III laipsnio nominacijos: 

Tadeuš Šimkovič (Švenčionių r.) 

Jadvyga Dzencevičienė (Trakų r.) 
 

III grupė - „Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje": 

I laipsnio nominacija: 

Pranas Kiznys (Vilniaus r.) 

II laipsnio nominacijos: 

Irmantas Rajunčius (Elektrėnų sav.) 

Simas Ramutis Petrikis (Vilniaus m.) 

III laipsnio nominacijos: 

Eugenijus Paliulis (Širvintų r.) 

Vytautas Matulis (Širvintų r.) 

Anton Feliks Stankevič (Vilniaus r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje": 

I laipsnio nominacija: 

Dana Migaliova (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Stanislava Vilčinskienė (Ulmergės r.) 

Jadvyga Ingelevič (Vilniaus r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Zigmantas Jančauskas (Elektrėnų sav.) 

Veronika Duchnevič (Šalčininkų r.) 

Benediktas Bainauskas (Švenčionių r.) 

 

2007 

 

I kryptis - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 

Nerius Jasinavičius (Vilniaus m 

II laipsnio apdovanojimai: 

Lilija Kutyš (Šalčininkų m.) 

Krescencijus Stoškus (Vilniaus m.) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Bronislavas Vilimas (Švenčionių r.) 

Helena Vaicekauskienė (Širvintų m.) 

Vidmantas Martikonis (Vilniaus m.) 



II kryptis - „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 

Tadas Gutauskas (Vilniaus m.) 

II laipsnio apdovanojimai: 

Lionginas Radzevičius (Vilniaus m.) 

Vytautas Eidukaitis (Vilniaus m.) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Alfonsas Bernotas (Ukmergės m.) 

Aldona Jašinskienė (Vilniaus m.) 

Skolastika Liudvika Jasiukevičienė (Širvintų m.) 
 

III kryptis - „Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 
Antanas Jasukaitis (Vilniaus m.) 

II laipsnio apdovanojimai: 

Erikas Viršilas (Vilniaus m.) 

Artūras Jasaitis (Elektrėnų sav.) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Vytenis Urba (Vilniaus m.) 

Albertas Masevičius (Švenčionių r.) 

Juozas Beinoras (Širvintų r.) 

 

IV kryptis - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 

Stanislovas Laurinavičius (Ukmergės m.) 

II laipsnio apdovanojimai: 

Nikolajus Melnikas (Vilnius) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Jonas Valentėlis (Ukmergės m.) 

Algirdas Bertašius (Trakų r.) 

Vitalijus Glamba (Elektrėnų sav.) 

 

2008 

 

I kryptis - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 

Edmondas Babenskas (Vilniaus m.) 

II laipsnio apdovanojimai: 

Danutė Čepulienė (Švenčionių m.) 

Birutė Ona Sakalienė (Vilniaus m.) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Gabriel Jan Mincevič (Vilniaus r.) 

Ona Valančienė (Širvintų r.) 

Teresa Savel (Šalčininkų r.) 

 

Apdovanoti Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštais: 

Veronika Povilionienė (Vilniaus m.) 

Valerijus Filonovas (Trakų r.) 

Virgilijus Poviliūnas (Trakų m.) 

Algimant Banievič (Vilniaus r.) 

Jonas Žentelis (Ukmergės m.) 



Genė Dapkevičienė (Elektrėnų sav.) 

Ona Rasutė Šakienė (Elektrėnų sav.) 

Petras Algirdas Rauka (Vilniaus m.) 

Jūratė Martinkutė (Ukmergės m.) 

 

II kryptis - „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 

Antanas Liutkevičius (Vilniaus m.) 

II laipsnio apdovanojimai: 

Audrius Jurgelevičius (Elektrėnų sav.) 

Vytas Šimonėlis (Širvintų r.) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Galina Proshorova (Vilnius) 

Algerdas Urbonavičius (Vilniaus m.) 

Valerija Naraškevičienė (Ukmergės r.) 

 

Apdovanojami Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštais: 

Petras Grėbliauskas (Vilniaus m.) 

Valentina Vaičiūnienė (Ukmergės m.) 

Oksana Michailevič (Vilniaus m.) 

Vladislav Kondratovič (Vilniaus r.) 

Violeta Jankauskienė (Vilniaus r.) 

Arvydas Mišeikis (Trakų m.) 

Marija Sadovskaja (Švenčionių r.) 

 

III kryptis - „Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 

Vaidotas Jocius (Vilniaus m.) 

II laipsnio apdovanojimai: 

Vygantas Mierkis (Trakų r.) 

Valdemaras Zakarauskas (Vilniaus m.) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Kęstutis Juščius (Širvintų r.) 

Romas Pivoras (Ukmergės r.) 

Valerijonas Kožemiako (Švenčionių r.) 

 

Apdovanojama Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštu: 

Angelė Andrikonienė (Ukmergės r.) 

 

IV kryptis - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas: 

Jan Sinicki (Vilniaus r.) 

II laipsnio apdovanojimai: 

Vytautas Vaitkevičius (Švenčionių r.) 

Adolfas Berūkštis (Vilniaus m.) 

III laipsnio apdovanojimai: 

Vilius Petrauskas (Ukmergės r.) 

Algirdas Andruškevičius (Vilniaus m.) 

Algimantas Velička (Ukmergės m.) 

 
Apdovanojama Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštu: 

Marija Daugirdienė (Švenčionių r.) 



2009 

 

I kryptis - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“: 

I laipsnio apdovanojimas (kunigaikščio Gedimino statulėlė ir diplomas): 

Gintautas Bražiūnas 

II laipsnio apdovanojimai (sidabro medalis ir diplomas): 

Jolanta Rastenienė 

Kristina Krupavičienė 

III laipsnio apdovanojimai (bronzos medalis ir diplomas): 

Adelė Zienienė 

Valierius Navickas 

Leopoldas Mykolas Digrys. 

 
II kryptis - „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“: 

I laipsnio apdovanojimas (kunigaikščio Gedimino statulėlė ir diplomas): 

Vaidas Vaišvilas 

II laipsnio apdovanojimai (sidabro medalis ir diplomas): 

Artūras Vieta 

Dalė Urbonienė 

III laipsnio apdovanojimai (bronzos medalis ir diplomas): 

Vydas Puskepalis 

Arvydas Vyšniauskas 

Virginijus Niekis. 

 

III kryptis - "Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje": 

I laipsnio apdovanojimas (kunigaikščio Gedimino statulėlė ir diplomas): 

Saulius Peleckas 

II laipsnio apdovanojimai (sidabro medalis ir diplomas): 

Vladimiras Juškys 

Viktoras Kartenis 

III laipsnio apdovanojimai (bronzos medalis ir diplomas): 

Leonas Rutkauskas 

Sergejus Grečukas 

Angelė Andrikonienė. 

 

IV kryptis - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“: 

I laipsnio apdovanojimas (kunigaikščio Gedimino statulėlė ir diplomas): 
Pranas Šerpytis 

II laipsnio apdovanojimai (sidabro medalis ir diplomas): 

Nijolė Turčinavičienė 

Zita Žebrauskienė 

III laipsnio apdovanojimai (bronzos medalis ir diplomas): 

Stanislovas Šriūbėnas 

Vidmantas Mickevičius 

Vera ir Česlovas Makutonovičiai. 

 
Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštai: 

Aringas Šumskas 

Edmundas Zenonas Malūkas 

Vytautas Mizeras 

Janina Bartoševičienė 



Raimondas Ramanauskas 

Joana Zinkevičienė 

Juozas Stepankevičius 

Valerija Jarukienė 

Nijolė Baranauskienė 

Marijona Strakšienė 

Juozas Janonis 

Irina Judina 

Vladislav Kondratovič 

Tadeuš Romanovskij 

Vladislav Aborovič 

Vladislav Kravčun 

Jūratė Kozubovskienė 

Arvydas Sinius 

Zbignev Semenovič 

Aidas Dutkus 

Gintaras Marcinkevičius. 

2010 

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“:  

I laipsnio nominacija: 

(Informacija nenustatyta) 

II laipsnio nominacijos:  

(Informacija nenustatyta) 

III laipsnio nominacijos:  

Viktoras Meškauskas (Švenčionių r.)  

Halina Antropik (Šalčininkų r.)  
 

II  grupė – „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“:  

I laipsnio nominacija: 

(Informacija nenustatyta) 

II laipsnio nominacijos: 

(Informacija nenustatyta) 

III laipsnio nominacijos:  

Stefanija Tamošiūnienė (Širvintų r.) 

Valentina Vaičiūnienė (Ukmergės r.) 

Arvydas Vyšniauskas (Elektrėnų r.) 

 

III grupė – „Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“:  

I laipsnio nominacija: 

(Informacija nenustatyta) 

II laipsnio nominacijos:  

Mindaugas Kasmauskas (Ukmergės r.) 

Viktoras Kartenis (Elektrėnų r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Mindaugas Martišius (Ukmergės r.)  

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“:  

I laipsnio nominacija: 

(Informacija nenustatyta) 

II laipsnio nominacijos: 

(Informacija nenustatyta) 



III laipsnio nominacijos: 

Vidmantas Mickevičius (Elektrėnų r.) 

Rasa Kavaliauskaitė (Vilniaus m.) 

Padėkos raštai: 

Laimutė Sliževska (Šalčininkų r.) 

 

2011  

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“: 

I laipsnio nominacija:  

Vytas Navickas (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos:  

Agnė Rickevičienė  (Švenčionių r.) 

Aleksandra Pansevič (Šalčininkų r.) 

III laipsnio nominacijos:  

Gabriel Jan Mincevič (Vilniaus r.)  

Ramunė Steponavičienė (Vilniaus m.)  

Ona Patronaitienė (Elektrėnų r.) 

 

II grupė – „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“:  

I laipsnio nominacija:  

Artūras Černiauskas (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos: 

Virginijus Gumbaragis (Vilniaus r.)   

Svajūnas Andriulis (Vilniaus m.)  

III laipsnio nominacijos:  

Genovaitė Rakauskienė (Ukmergės r.) 

Stefanija Tamošiūnienė (Širvintų r.) 

Petras Grėbliauskas (Vilniaus m.) 

Jonas Dekaminavičius (Vilniaus m.) 

Padėkos raštai: 

Zita Kriaučiūnienė (Ukmergės r.) 

 

III grupė – „Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“:  

I laipsnio nominacija:  

Algimantas Marcelis Barakauskas (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacija:  

Aloyzas Ubys (Šalčininkų r.)  

Eidminas Kasparevičius (Širvintų r.)  

III laipsnio nominacijos:  

Regimantas Buožius (Vilniaus m.) 

Robertas Volosevičius (Trakų r.) 

Vytautas Zalieckas (Trakų r.) 

Padėkos raštai: 

Jonas Petrauskas (Ukmergės r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“:  

I laipsnio nominacija:  

Jurgita Pukienė (Vilniaus r.) 

II laipsnio nominacijos: 

Tadas Langaitis (Vilniaus m.)  



Vanda Bielskaja (Šalčininkų r.) 

III laipsnio nominacijos:  

Petras Mackėla (Vilniaus m.), 

Danutė Suchockienė  (Elektrėnų r.) 

Antanas Petkūnas (Švenčionių r.) 

Anatolijus Kuprijaškinus (Ukmergės r.)  

Padėkos raštai: 

Egidijus Darulis (Ukmergės r.) 

Laimutė Vaišvilienė (Ukmergės r.) 

 

2012  

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“:  

I laipsnio nominacija:  

Rita Tamašunienė (Vilniaus r.) 

II laipsnio nominacijos: 

Eleonora Aborovičienė (Švenčionėlių r.) 

Kazimieras Karpičas (Šalčininkų r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Vilija Dobrovolskienė (Elektrėnų r.) 

Asta Juknienė (Elektrėnų r.) 

Milda Purtikienė (Ukmergės r.) 

Padėkos raštai: 

Stasė Novikienė (Ukmergės r.) 

 

II grupė – „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“:  

I laipsnio nominacija: 

Zita Kviklienė (Ukmergės r.) 

II laipsnio nominacijos:   

Audrutė Jančiauskienė (Elektrėnų r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Danuta Vilbik (Šalčininkų r.) 

Padėkos raštai: 

Aldona Kalesnikienė (Ukmergės r.) 

 

III grupė – „Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“: 

 I laipsnio nominacija:  

(Informacija nenustatyta) 

II laipsnio nominacijos: 

(Informacija nenustatyta) 

III laipsnio nominacijos:  

Valerijus Usenko (Elektrėnų r.)  

Padėkos raštai: 

Birutė Kudžmienė (Ukmergės r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“:  

I laipsnio nominacija: 

(Informacija nenustatyta) 

II laipsnio nominacijos:  

Irena Politienė (Švenčionių r.)  

III laipsnio nominacijos:  

Eugenija Padvelskienė (Ukmergės r.) 



 

2013 

 

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

Juozas Neverauskas (Vilniaus m.) 

II laipsnio nominacijos:  

Marijan Kačanovski (Vilniaur r.) 

Lucija Jurgelevič (Šalčininkų r.) 

III laipsnio nominacijos:  

Rolandas Maščinskas (Trakų r.) 

Saulius Ritter (Trakų r.) 

Borisas Sockis (Širvintų r.) 

Virginija Labunskaitė (Vilniaus m.) 

Padėkos raštai: 

Rūta Baliukonienė (Švenčionių r.) 

Viktorija Šamatovič (Trakų r.) 

Kastytis Mikiška (Trakų r.) 

Vytautas Suslavičius (Elektrėnų r.) 

 

 

II grupė – „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“: 

I laipsnio nominacija:  

Nadežda Spiridonovienė (Švenčionių r.) 

II laipsnio nominacijos:  

Rasuolė Mistrulli (Elektrėnų r.) 

Vytautas Česnaitis (Ukmergės r.) 

III laipsnio nominacijos: 

Aldona Baublytė (Vilniaus m.) 

Vilhelmas Čekuolis (Vilniaus m.) 

Algirdas Markevičius (Vilniaus m.) 

Padėkos raštai: 

Genadijus Baranovič (Šalčininkų r.) 

Alvyda Kazakevičiūtė – Staniūnaitienė (Trakų r.) 

 

III grupė – „Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“:  

I laipsnio nominacija:  

Vytautas Stundžia (Širvintų r.)  

II laipsnio nominacijos:  

Virginijus Gumbaragis (Vilniaus r.)  

Valdas Mikalajūnas (Ukmergės r.)  

III laipsnio nominacijos: 

Mindaugas Voldemaras (Vilniaus m.) 

Artur Orševski (Vilniaus m.) 

Adelė Gedminienė (Trakų r.) 

Padėkos raštai: 

Genadij Lazdin (Švenčionių r.) 

Elžbieta Paulauskienė (Vilniaus m.) 

Andžej Orlovskij (Šalčininkų r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“:  



I laipsnio nominacija:  

Vida Žvirblienė (Vilniaus r.)  

II laipsnio nominacijos: 

Rolandas Kiškis (Ukmergės r.) 

Asta Kandratavičienė (Trakų r.) 

III laipsnio nominacijos:  

Antanas Lašinskas (Švenčionių r.) 

Natalija Gudač (Šalčininkų r.) 

Mindaugas Mickonis (Širvintų r.) 

Nijolė Latauskienė (Vilniaus m.)  

Padėkos raštai: 

Henrika Šimkūnienė (Širvintų r.) 

Vilma Ramanauskienė (Trakų r.) 

Vitalijus Glamba (Elektrėnų r.)  

 

2014 

I grupė - „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“:  

I laipsnio nominacija: 

(Informacija nenustatyta) 

II laipsnio nominacijos:  

Daiva Petrikienė (Ukmergės r.)  

III laipsnio nominacijos:  

Miroslava Šostak (Šalčininkų r.)  

Jonas Vitkūnas (Širvintų r.) 

Audronė Žičkutė (Vilniaus r.)  

Nijolė Lisevičienė (Trakų r.) 

Padėkos raštai: 

Juzef Šostakovski (Vilniaus r.) 

Dominyka Dubauskaitė (Trakų r.) 

 

II grupė – „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“:  

I laipsnio nominacija:  

Klavdija Stepanova (Ukmergės r.) 

II laipsnio nominacijos: 

Henrikas Jankovskis (Trakų r.) 

III laipsnio nominacijos:  

Asta Amankavičienė (Širvintų r.) 

Audronė Žičkutė (Vilniaus r.) 

Padėkos raštai: 

Jolanta Keburienė (Ukmergės r.) 

 

III grupė – „Už pasiekimus finansinio - gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“: 

I laipsnio nominacija:  

Sigitas Jozonis (Širvintų r.) 

II laipsnio nominacijos: 

Arnoldas Jonaitis (Ukmergės r.) 

III laipsnio nominacijos:  

Česlav Moroz (Šalčininkų r.) 

Padėkos raštai: 

Vytautas Rastenis (Švenčionių r.) 



Alvydas Polka (Ukmergės r.) 

 

IV grupė - „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“: 

I laipsnio nominacija: 

(Informacija nenustatyta)  

II laipsnio nominacijos: 

Bronislovas Juozėnas (Vilniaus r.) 

III laipsnio nominacijos:  

Angelė Čepelienė (Ukmergės r.) 

Irena Oršauskienė (Širvintų r.)  

 

 


