
SĄRAŠAS 

 

KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO DIDŽIOJO NOMINANTAI 
 

2006 m. 

 

ARMALIENĖ MARIJA ALGĖ – Kalvių-Lieponių etnografinio ansamblio vadovė. Įvertinta už 

bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą. Apdovanota I laipsnio 

Diplomu. 

 

BATARLIENĖ MARIJA – Kalvių – Lieponių kaimų etnografinio ansamblio dalyvė – audėja. 

Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą.  Apdovanota 

III laipsnio Diplomu. 

 

BERTAŠIUS ALGIRDAS – Trakų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas. 

Įvertintas už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 

BUDREVIČIENĖ ALDONA – įvertinta už ilgametį, nuoširdų rūpinimąsi Aukštadvario seniūnijos 

bendruomene ir aktyvią visuomeninę veiklą. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

GARČINSKIENĖ AUŠRELĖ – Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centro odontologė. 

Įvertinta už sveikatos apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą. Apdovanota II laipsnio 

Diplomu. 

 

GEDMINIENĖ ADELĖ – Trakų vartotojų Trakų vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkė – 

direktorė. Įvertinta už verslo vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą. 

Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

GUSTAS VYTAUTAS – Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos direktorius. Įvertintas už 

švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. Apdovanotas II 

laipsnio Diplomu. 

 

JUSIONIS VALERIJONAS – Žemės ūkio bendrovės „Merkys“ vadovas. Įvertintas už žemės ūkio 

pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

KALIUKEVIČIŪTĖ RIMA – Trakų neįgaliųjų draugijos pirmininkė. Įvertinta už sėkmingą 

nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos 

kokybės gerinimą. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

KOZUBOVSKAJA RIŠARDA – Šklėrių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja – 

metodininkė. Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, 

tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota II laipsnio 

Diplomu. 

 

MAKUTONOVIČIAI VERA ir ČESLOVAS. Įvertinti už pavyzdingą šešiolikos vaikų auklėjimą 

ir tvirtų šeimos vertybių puoselėjimą. Apdovanoti I laipsnio Diplomu. 

 

MANDEIKIENĖ JANĖ – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė. Įvertinta 

už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 



MIŠEIKIS JONAS – Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyr. 

mokytojas. Įvertintas už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą 

pedagoginę veiklą. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

PAVLOVSKIS TADEUŠAS – Rūdiškių seniūnas. Įvertintas už aktyvią visuomeninę veiklą ir 

nuoširdų rūpinimąsi seniūnijos bendruomene. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 

SOKOLINSKIS VLADISLOVAS – Trakų rajono kultūros ir sporto centro irklavimo treneris – 

sporto mokytojas. Įvertintas už kūno kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

SUDAVIČIUS VYTAUTAS KAZIMIERAS – Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos 

kunigas. Įvertintas už bendrosios gyventojų kultūros vystymą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą 

. Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

ŠČIGLO STANISLOVAS – individualiosios įmonės savininkas. Įvertintas už nuoširdų, kūrybingą 

darbą puoselėjant rajono kultūrą ir aktyvų dalyvavimą Paluknio bendruomenės veikloje. 

Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

ŠUMSKAS ANTANAS – Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius. Įvertintas už kūno 

kultūros ir sporto plėtrą . Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 

ŠUMSKAS ARINGAS – Rūdiškių muzikos mokyklos direktorius. Įvertintas už švietimo naujovių 

diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

ZACHAŽEVSKIJ ČESLOVAS – individualiosios įmonės savininkas. Įvertintas už verslo vystymą, 

darbo vietų kūrimą. Apdovanotas III laipsnio Diplomu.  

 

ZAGURSKAS VIDMANTAS – Trakų rajono kultūros ir sporto centro futbolo treneris – sporto 

mokytojas. Įvertintas už kūno kultūros ir sporto plėtrą .Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

ZUBAS BRONISLAVAS – UAB „Trakų akmuo“ direktorius. Įvertintas už verslo vystymą, darbo 

vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 

ŽEROMSKIJ FRANCIŠEK – Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos direktorius. 

Įvertintas už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. 

Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

  

ŽILINSKIENĖ ELENA – Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialo vedėja. Įvertinta už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą bei kultūrinių iniciatyvų 

įgyvendinimą . Apdovanota II laipsnio Diplomu. 

 

 

2007 m. 

 

BALTRŪNAS STANISLOVAS – Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo 

10 rinktinės Trakų VI kuopos vado pavaduotojas. Įvertintas  už aktyvią pilietinę poziciją visuomenėje 

ir patriotizmo idėjų diegimą jaunajai kartai. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 



BRAUNS IRENA – Rūdiškių seniūnijos neįgaliųjų draugijos pirmininkė. Įvertinta už aktyvią 

visuomeninę veiklą skatinant socialinės atskirties žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime.  

Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

DOVAINIENĖ KRISTINA – Rūdiškių seniūnijos ūkininkė. Įvertinta už ekologinio ūkininkavimo 

plėtojimą ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

FILONOVAS VALERIJUS – Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokyklos mokytojas. Įvertintas už 

muzikinių švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, kūrybingą pedagoginę veiklą, pučiamųjų 

muzikos sklaidą ir reprezentavimą šalyje ir užsienyje. Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

  

GLIEBUS LIUDVIKAS – Trakų vartotojų kooperatyvo direktoriaus pavaduotojas. Įvertintas už 

gyventojų aptarnavimo gerinimą, aptarnavimo kultūros tobulinimą, verslo vystymą bei patirties 

perteikimą jauniems darbuotojams. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

JOCIENĖ IRENA – Trakų rajono kultūros rūmų režisierė. Įvertinta už bendrosios gyventojų 

kultūros vystymą, teatrinio meno tradicijų puoselėjimą, kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. 

Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

KAMILEVIČ ALINA – Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyriaus Paluknio poskyrio 

pirmininkė. Įvertinta už tautinių bendrijų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą.  

Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

LEMEŽIENĖ ONA – Aukštadvario vidurinės mokyklos mokytoja. Įvertinta už aktyvią ir kūrybingą 

pedagoginę veiklą, švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, etnokultūros paveldo puoselėjimą 

.Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

MALŪKAS EDMUNDAS ZENONAS – Trakų rajono savivaldybės tarnautojas. Įvertintas už 

aktyvią literatūrinę ir publicistinę veiklą Trakų rajone. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 

MASILIONIS MYKOLAS – Trakų kultūros ir sporto centro sportininkas. Įvertintas už Trakų vardo 

garsinimą aukštais rezultatais ir pasiekimus irklavimo srityje. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

MIERKYS VYGANTAS – Trakų miškų urėdijos urėdas. Įvertintas už svarų indėlį vystant miškų 

ūkio veiklą ir ekologinės kultūros vystymą .Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

MIŠEIKIS ARVYDAS – Trakų meno mokyklos pučiamųjų – mušamųjų instrumentų skyriaus 

vedėjas, fanfarinio orkestro „Trakai“ vadovas. Įvertintas už muzikinių švietimo naujovių diegimą 

ugdymo procese, kūrybingą pedagoginę ir organizacinę veiklą, pučiamųjų orkestrų tradicijų 

puoselėjimą ir sklaidą, aktyvią kūrybinę veiklą. Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

NAVIKAS JUSTINAS – kaimo turizmo sodybos savininkas. Įvertintas už originalias kaimo turizmo 

paslaugas .Apdovanotas III laipsnio Diplomu.  

 

PETRAVIČIAI VANDA ir JUOZAS – Aukštadvario seniūnijos ūkininkai. Įvertinti  už sėkmingą 

ūkininkavimą, naujų technologijų įsisavinimą, ūkininkavimo tradicijų perdavimą jaunajai kartai. 

Apdovanoti III laipsnio Diplomu. 

 



RŪKAS VYTAUTAS PRANCIŠKUS – Monsinjoras. Įvertintas už ilgametę ir prasmingą 

ganytojišką veiklą Trakų žemėje, gebėjimą bendrauti su įvairių tikėjimų Trakų gyventojų 

bendruomene ir taurų siekį mokyti žmones mylėti Dievą. Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

VENCKUS KAZYS – Aukštadvario vidurinės mokyklos mokytojas. Įvertintas už aktyvią ir 

kūrybingą pedagoginę veiklą, bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros paveldo kaupimą 

ir išsaugojimą. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 

VINSKEVIČIUS VOITECHAS – V. Vinskevičiaus personalinės įmonės savininkas. Įvertintas už 

verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, gyventojų užimtumo didinimą ir aplinkos kokybės 

gerinimą. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

 

2008 m. 

 

AMŠIEJUS ALBERTAS – Trakų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos 

gydytojas. Įvertintas už ilgametį visuomeninį darbą Trakų rajono žemdirbių asociacijoje ir Trakų 

kredito unijoje, efektyvų veterinarinės priežiūros diegimą. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

  

BARANAUSKIENĖ NIJOLĖ – Onuškio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja-

metodininkė. Įvertinta už aktyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą, ilgametį, nuoširdų lietuvių kalbos 

puoselėjimą Trakų krašte. Apdovanota II laipsnio Diplomu. 

 

GEDVILAS ANTANAS – kaimo turizmo sodybos savininkas. Įvertintas už originalias ir 

netradicines turizmo paslaugas, kūrybišką ir originalią turizmo plėtrą. Apdovanotas I laipsnio 

Diplomu. 

 

GŽYBOVSKI ROMUALD – Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos direktorius. Įvertintas  už puikią 

pedagoginę ir vadybinę veiklą, aktyvų kultūros populiarinimą. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 

JANKOVSKAJA MARIJA – Rūdiškių muzikos mokyklos muzikos teorijos vyr. mokytoja. 

Įvertinta už naujausios muzikinės pedagogikos sklaidą, kūrybišką ir efektyvų kultūros populiarinimą. 

Apdovanota II laipsnio Diplomu. 

 

LAURUŠEVIČIENĖ VILĖ – Aukštadvario mokyklos–darželio „Gandriukas“ direktorė. Įvertinta 

už aktyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, mokinių įtraukimą į 

projektinę veiklą. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

MEČKOVSKIENĖ RENATA – Trakų meno mokyklos dailės skyriaus vedėja. Įvertinta už aktyvią 

ir kūrybingą pedagoginę veiklą, dailės meno puoselėjimą ir sklaidą, puikius moksleivių rezultatus, 

reprezentuojančius rajoną šalyje ir užsienyje. Apdovanota II laipsnio Diplomu. 

 

NIŽAUSKIENĖ IRENA – Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ direktorė. Įvertinta už sveikos 

gyvensenos propagavimą rajono ir respublikos švietimo įstaigose. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

PLEGEVIČIUS VACLOVAS – Aukštadvario regioninio parko direkcijos direktorius. Įvertintas už 

nuoširdų darbą puoselėjant gamtos ir kultūros paveldą, geranorišką bendradarbiavimą su kitomis 

įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Apdovanotas II laipsnio Diplomu. 

 



SREDA SVETLANA – Trakų viešosios bibliotekos Lentvario filialo vedėja. Įvertinta už ilgametį ir 

gerą darbą vadovaujant Trakų viešosios bibliotekos Lentvario filialui, aktyvią veiklą puoselėjant 

Lentvario kultūrą ir jos sklaidą. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

STUKAS VIKTORAS – Trakų kūno kultūros ir sporto centro kulkinio šaudymo treneris. Įvertintas 

už puikią  pedagoginę veiklą, šaudymo sporto populiarinimą, jaunimo ugdymą. Apdovanotas II 

laipsnio Diplomu. 

 

 

2009 m. 

 

ALIŠAUSKIENĖ DALIA – Trakų rajono tautodailininkė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Vilniaus skyriaus narė. Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų 

puoselėjimą. Apdovanota III laipsnio diplomu. 

 

BARANAUSKAS VIRGINIJUS – Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros 

vyriausiasis specialistas. Įvertintas už bendrosios gyventojų kultūros vystymą bei prancūzų kalbos ir 

literatūros populiarinimą. Apdovanotas  II laipsnio diplomu. 

 

BUDREVIČIENĖ JANĖ – Aukštadvario žemės ūkio mokyklos ir Aukštadvario vidurinės mokyklos 

biologijos mokytoja. Įvertinta už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanota  II laipsnio 

diplomu.  

 

DALGEDIENĖ ALDUTĖ – Grendavės seniūnijos, Žuklijų kaimo ūkininkė. Įvertinta už 

etnokultūros tradicijų puoselėjimą. Apdovanota III laipsnio diplomu. 

 

GOLUBOVSKA MARIJA – Paluknio seniūnijos seniūnė. Įvertinta už sėkmingą nevyriausybinių 

organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis, aplinkos kokybės gerinimą. 

Apdovanota III laipsnio diplomu. 

 

JANKŪNIENĖ JANINA – Trakų rajono Bijūnų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyr. 

mokytoja. Įvertinta už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę 

veiklą. Apdovanota III laipsnio diplomu. 

 

KAMAITENĖ LAIMA – ūkininkė, Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkė. Įvertinta už pažangų 

ūkininkavimą ir bendruomenės veiklos puoselėjimą bei plėtrą. Apdovanota II laipsnio diplomu. 

 

KASPERAVIČIUS VYDAS – Trakų rajono Onuškio vidurinės mokyklos dailės mokytojas. 

Įvertintas už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. 

Apdovanotas II laipsnio diplomu. 

 

KAZLAUSKAS VYTAS – Rūdiškių seniūnijos, Tiltų kaimo ūkininkas.Įvertintas už verslo subjektų 

vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą. Apdovanotas III laipsnio 

diplomu. 

 

NAVICKIENĖ LOLITA JOLANTA – docentė, socialinių mokslų daktarė, UAB „Trasalis“ 

muzikinio sveikatinimo lektorė. Įvertinta už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, 

įgyvendinant grožio ir gėrio idėjas. Apdovanota I laipsnio diplomu. 

 



NETECKIENĖ VAIVA – Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų filialo administratorė. Įvertinta už 

etnokultūros tradicijų puoselėjimą bei projektinę veiklą. Apdovanota III laipsnio diplomu. 

 

POVILIŪNAS VIRGILIJUS – Trakų istorijos muziejaus direktorius. Įvertintas už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą.Apdovanotas II laipsnio diplomu. 

 

TUČKOVSKI TADEUŠ – VŠĮ Trakų ligoninės bendrosios chirurgijos gydytojas, Trakų rajono 

savivaldybės tarybos narys. Įvertintas už tautinių mažumų kultūros plėtrą ir aktyvią visuomeninę 

veiklą. Apdovanotas II laipsnio diplomu. 

 

VIETA ARTŪRAS – Trakų kūno kultūros ir sporto treneris–sporto mokytojas, asociacijos ,,Artūro 

Vietos sporto klubas“ steigėjas, pirmininkas. Įvertintas už sportinius pasiekimus ir sporto idėjų 

diegimą jaunajai kartai. Apdovanotas I laipsnio diplomu. 

 

ŽEMAITIS VYTAUTAS – fotografas, Lietuvos neįgaliųjų draugijos Trakų skyriaus tarybos narys, 

„Vilniaus Gervėčių“, „Vilniaus ir Lietuvos Vytautų“ klubų narys. Įvertintas už žmogiškojo kapitalo 

ugdymą. 

 

2010 m. 

 

ANDRIULIONIS GINTARAS – kaimo turizmo sodybos ,,Papartis“ savininkas, ūkininkas. 

Įvertintas už įvairiapusę ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

AUŠTRIENĖ REGINA – VŠĮ ,,Trakų ligoninė“ Chirurgijos skyriaus vyresnioji slaugos 

administratorė. Įvertinta už sveikatos apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą. 

Apdovanota  III  Diplomu. 

 

BERŽINSKIENĖ IRENA – Trakų rajono Bijūnų kaimo pagrindinės mokyklos fizikos vyr. 

mokytoja. Įvertinta už aktyvią visuomeninę veiklą. Apdovanota II laipsnio Diplomu. 

 

BORSAKIENĖ BIRUTĖ – Trakų bendruomenės ,,Naujasodis“ pirmininkė. Įvertinta už sėkmingą 

nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos 

kokybės gerinimą. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

BUDREVIČIENĖ REGINA – Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktorė. Įvertinta už socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtrą ir socialinės paramos teikimą. Apdovanota  III laipsnio Diplomu. 

 

JANUŠKEVIČIUS ALBINAS VYTAUTAS – Trakų meno mėgėjų kolektyvo ,,Bočiai“ narys. 

Įvertintas už bendrosios gyventojų kultūros vystymą bei etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą. 

Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

  

KAIRYS LINAS – UAB ,,Erita“ direktorius, verslininkas. Įvertintas už verslo subjektų vystymą bei 

darbo vietų kūrimą. Apdovanotas III laipsnio Diplomu. 

 

MIŠEIKIENĖ NERINGA – Trakų meno mokyklos direktorė. Įvertinta už bendrosios gyventojų 

kultūros vystymą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota I laipsnio Diplomu. 

 



NARKEVIČIENĖ LILIJA – Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos skyriaus socialinė darbuotoja. Įvertinta už socialinių paslaugų infrastruktūros 

plėtrą ir socialinės paramos teikimą. Apdovanota III laipsnio Diplomu. 

 

POCIŪNAS GEDIMINAS – Aukštadvario žemės ūkio mokyklos praktinio mokymo vadovas, 

Trakų kūno kultūros ir sporto centro organizatorius Aukštadvario seniūnijoje. Įvertintas už sportinius 

pasiekimus ir sporto idėjų diegimą jaunajai kartai. Apdovanotas I laipsnio Diplomu. 

 

RIZGELIENĖ ALINA – Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo 

skyriaus vyr. specialistė, Paluknio seniūnijos seniūnaitė, Paluknio bendruomenės ,,Diemedis“ 

pirmininkė. Įvertinta už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su 

savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą. Apdovanota II laipsnio Diplomu. 

 

2011 metai 

 

BARANOVSKIS ZENONAS –  Senųjų Trakų km. ūkininkas. Įvertintas už žemės ūkio pasiekimus 

ir kaimo plėtrą. Apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

BEIGIENĖ DALIA  –  VŠĮ ,,Sodžiaus meistrai“ direktorė. Įvertinta už socialinės infrastruktūros 

vystymą (socialinių paslaugų plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės paramos teikimą). 

Apdovanota  mero padėka. 

 

BERND WEBER  – Rheinės m. (Vokietija) savivaldybės darbuotojas. Įvertintas už socialinės 

infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės 

paramos teikimą). Apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

DUBAUSKAITĖ-KAIREVIČIENĖ DOMINYKA  – Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos 

pirmininkė, JKB ,,Užugiriai“ pirmininkė, Trakų krašto VVB strategijos koordinatorė. Įvertinta už 

žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanota mero padėka. 

 

GIRDZIUŠAS ALFREDAS  – Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos (PMMA) Branduma  

pirmininkas, leidinio ,,Brandumos aidai“ redaktorius. Įvertintas už kitą visuomeninę veiklą. 

Apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

GOLDIN ARKADIJUS  –  VŠĮ Trakų ligoninės direktorius. Įvertintas už sveikatos apsaugos plėtrą 

ir sveikos gyvensenos propagavimą. Apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

GŽYBOVSKI  ROMUALDAS  –  Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 

direktorius. Įvertintas už kitą visuomeninę veiklą. Apdovanotas  mero padėka. 

 

JANUŠAUSKAS RIMANTAS  –  Trakų veterano klubo prezidentas, aktyvaus senėjimo ugdymas. 

Įvertintas  už   kūno kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

JEPIFANOVA DANUTA –  Trakų vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė. Įvertinta už švietimo 

naujovių diegimą ugdymp procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. Apdovanota II laipsnio 

Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

KANDRATAVIČIENĖ ASTA   –  Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė. . Įvertinta 

už socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, 

socialinės paramos teikimą). Apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 



 

KAZAKEVIČIŪTĖ ALVYDA  –  Trakų krašto VVG pirmininkė, strategijos vadovė. Įvertinta už 

sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei 

aplinkos kokybės gerinimą. Apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

KLEPACKIS STANISLOVAS  –  Trakų rajono  centrinio sporto klubo pirmininkas . Įvertintas už 

kūno kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

KORSANOVIENĖ LIUDA  – Trakų kultūros rūmų Onuškio filialo administratorė. Įvertinta už 

bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros 

plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

MALAITYTĖ ALDONA  –  Bražuolės darželio–mokyklos direktorė. Įvertinta už švietimo naujovių 

diegimą ugdymp procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. Apdovanota III laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu. 

 

NOREIKA LAURYNAS – UAB NS2 vadovas, įkūrėjas. Įvertintas už verslo subjektų vystymą, 

darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą, turizmo paslaugų plėtrą. Apdovanotas 

mero padėka. 

 

OKUNEVIČIUS JUOZAS – Onuškio seniūnijos seniūnas. Įvertintas už žemės ūkio pasiekimus ir 

kaimo plėtrą. Apdovanotas III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

SAŠENKO EVELINA – dainininkė. Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, 

etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų 

įgyvendinimą. Apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

SLANKAUSKAS VYTAUTAS – UAB NS2 vadovas. Įvertintas už verslo subjektų vystymą, darbo 

vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą, turizmo paslaugų plėtrą.  Apdovanotas mero 

padėka. 

 

SOKOLINSKIS VLADISLOVAS – Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro treneris-sporto 

mokytojas. Įvertintas už kūno kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo 

medaliu. 

 

STANKEVIČIENĖ IRENA – Bijūnų bendruomenės pirmininkė. Įvertinta už kitą visuomeninę 

veiklą. Apdovanota III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

STASIŪNAITĖ-LUSKEVIČIENĖ SANDRA – Trakų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

neformaliam švietimui, muzikos mokytoja metodininkė, solfedžio mokytoja metodininkė. Įvertinta 

už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. Apdovanota I 

laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

ŠČITIENĖ ELŽBIETA – Valų kaimo bendruomenės ,,Neris“ pirmininkė. Įvertinta už kitą 

visuomeninę veiklą. Apdovanota III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

ŠPAKOVSKAJA INGRIDA – UAB ,,Kiubėtė“ direktorė. Įvertinta už verslo subjektų vystymą, 

darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą, turizmo paslaugų plėtrą. Apdovanota II 

laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 



USTILA VIKTORAS – Lentvario sporto klubo pirmininkas, kūno kultūros mokytojas. Įvertintas už 

kūno kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

VILKAUSKAS KĘSTUTIS – Trakų seniūnijos seniūnas. Įvertintas už sėkmingą nevyriausybinių 

organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą. 

Apdovanotas III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

2012 m. 

 

BALKELIENĖ ONA – Trakų rajono Onuškio bendruomenės narė. Įvertinta už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

BARTKEVIČIUS STASYS – UAB TRULITA vadovas. Įvertintas už sėkmingą nevyriausybinių 

organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą. 

Apdovanotas  mero padėka. 

 

DULKĖ ALEKSAS – Trakų rajono liaudiškos muzikos kapelos ,,Linksmoji armonika“ vadovas.  

 Įvertintas už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių 

mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanotas III laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu. 

 

DZIGAS ARŪNAS – Trakų rajono savivaldybės žemės ūkio administravimo skyriaus vedėjas. 

Įvertintas už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo 

medaliu.  

 

GAIDUKEVIČIUIS ALGIMANTAS – Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas. 

Įvertintas už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos 

institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą. Apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

GEDMINIENĖ ADELĖ – Trakų vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkė – direktorė. Įvertinta 

už verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą , rajono gyventojų užimtumo didinimą. Apdovanota 

I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

GOLUBOVSKA JUSTINA – VŠĮ Trakų ligoninės direktoriaus pavaduotoja. Įvertinta už sveikatos 

apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą. Apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo 

medaliu. 

 

GUOGA ANTANAS – Verslininkas. Įvertintas  už verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą , 

rajono gyventojų užimtumo didinimą. Apdovanotas  I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

RAMANAUSKAS KĘSTUTIS – Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius. Įvertintas 

už kūno kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

RAMANAUSKAS ZIGMUNDAS – Trakų krašto visuomenininkas, LPS ,,Bočiai“ Trakų padalinio 

pirmininkas. Įvertintas už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, 

tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanotas I laipsnio 

Vytauto Didžiojo medaliu. 

 



ULEVIČIENĖ GRAŽINA MARIJONA – Vadybininkė, turizmo verslo puoselėtoja. Įvertinta už 

įvairiapusę ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą. Apdovanota III laipsnio Vytauti Didžiojo 

medaliu. 

 

VALATKEVIČIENĖ ANELĖ – Trakų rajono Kultūros rūmų Grendavės padalinio administratorė. 

Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių 

mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota  mero padėka. 

 

VASILIAUSKAS ALEKSANDRAS – Verslininkas, visuomenininkas. Įvertintas už kitą 

visuomeninę veiklą. Apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

VASILENKO ŽANETA – Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ direktorė. Įvertinta už švietimo 

naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią , kūrybingą pedagoginę veiklą. Apdovanota I laipsnio 

Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

2013 m. 

 

DAUDIENĖ ALINA – ,,Carito” vaikų dienos centro ,,Akimirka” vadovė. Įvertinta už socialinės 

infrastruktūros plėtojimą (socialinių paslaugų plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės 

paramos teikimą). Apdovanota II laipsnio diplomu. 

 

GUMBARAGIENĖ ALGĖ VLADZĖ – Trakų pradinės mokyklos direktorė, lietuvių kalbos 

mokytoja – metodininkė. Įvertinta už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią ir 

kūrybišką veiklą. Apdovanota II laipsnio diplomu. 

 

JOKUBAUSKAS JUOZAS – Trakų folkloro ansamblio ,,Radasta“ narys, Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Trakų bendrijos narys, visuomenininkas. Įvertintas už bendros gyventojų kultūros 

plėtojimą, etnokultūros puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų 

įgyvendinimą. Apdovanotas I laipsnio diplomu. 

 

JUŠKYS VLADAS – verslininkas, Trakų ,,Senoji kibininė“ savininkas. Įvertintas už verslo subjektų 

vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą. Apdovanotas I laipsnio diplomu. 

 

KANCLERIENĖ TEKLĖ SIUZANA – buvusi Vytauto Didžiojo gimnazijos prancūzų kalbos 

mokytoja. Įvertinta už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią ir kūrybišką veiklą. 

Apdovanota II laipsnio diplomu. 

 

MATONIS ZENONAS – bendrovės ,,Trakų vandenys” direktoriaus pavaduotojas, Trakų rajono 

savivaldybės narys. Įvertintas už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą 

su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą. Apdovanotas I laipsnio diplomu. 

MILKEVIČIENĖ NIJOLĖ – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos tarybos 

vadovė. Įvertinta už socialinės infrastruktūros plėtojimą (socialinių paslaugų plėtrą, neįgaliųjų 

socialinę integraciją, socialinės paramos teikimą). Apdovanota I laipsnio diplomu. 

 

NEVOINAS IVANAS – Trakų rajono futbolo klubo ,,Trakai“ prezidentas. Įvertintas už kūno 

kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas II laipsnio diplomu. 

 

NORINKEVIČIUS JUOZAS – Trakų neįgaliųjų užimtumo centro vadovas. Įvertintas už kitą 

visuomeninę veiklą. Apdovanotas I laipsnio diplomu. 

 



RAMANAUSKIENĖ VILMA – Lentvario vaikų globos namų direktorė. Įvertinta už socialinės 

infrastruktūros plėtojimą (socialinių paslaugų plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės 

paramos teikimą). Apdovanota II laipsnio diplomu. 

 

ROMAŠKA GEDIMINAS – Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos direktorius. Įvertintas 

už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis 

bei aplinkos kokybės gerinimą. Apdovanotas I laipsnio diplomu. 

 

TREPULAITĖ–VIRGANAVIČIENĖ ONUTĖ – Dusmenų kaimo seniūnijos Onuškio 

bendruomenės narė, Dusmenų krašto metraštininkė, kaimo knygnešė. Įvertinta už bendros gyventojų 

kultūros plėtojimą, etnokultūros puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių 

iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota II laipsnio diplomu. 

 

ZAKARĖ RASA – Trakų folkloro ansamblio ,,Radasta“ meno vadovė. Įvertinta už bendros 

gyventojų kultūros plėtojimą, etnokultūros puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota III laipsnio diplomu. 

 

ZALIECKAS VYTAUTAS – Trakų rajono savivaldybės meras, verslininkas, ūkininko ūkio 

steigėjas. Įvertintas už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanotas I laipsnio diplomu. 

 

Literatūra: 

  

Nemeikaitė, Sigita. Įteikti Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimai: [apie Trakų rajono 

savivaldybės Kunigaikščio Vytauto apdovanojimus]. – Nuotr. // Trakų žemė. – 2014m, vasario 21, p. 
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2014 m. 

 

ANDRIULIONIS KĘSTUTIS – Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokytojas. Įvertintas už 

patriotiškumo ugdymą ir sėkmingą darbą su jaunaisiais šauliais. Apdovanotas I laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu.  

 

BLAŽEVIČIUS KĘSTUTIS – Bijūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas. Įvertintas 

už kūno kultūros ir sporto plėtrą. Apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

BLIKERTIENĖ RIMUTĖ – Lentvario ir Aukštadvario šokių kolektyvų vadovė. Įvertinta už 

bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros 

plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

DUBAUSKAITĖ DOMINYKA – Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos bei Jungtinės kaimų 

bendruomenės „Užugiriai“ pirmininkė. Įvertinta už įvairiapusę ir subalansuotą turizmo paslaugų 

plėtrą. Apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

GORLAČIOVIENĖ ROMUALDA – tarptautinės miestų partnerystės komiteto pirmininko 

pavaduotoja. Įvertinta už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su 

savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą. Apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo 

medaliu.  

 

KANANAVIČIUS VYTAUTAS – individualios įmonės „Nestrėvaitis“ direktorius. Įvertintas už  

žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. Apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 



 

KIETAVIČIUS JONAS – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius. Įvertintas už  

švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. Apdovanotas I 

laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

PERSTNIAVIČIUS DARIUS  –  verslininkas, UAB „Medarvita“ vadovas. Įvertintas už verslo 

subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą.  Apdovanotas I 

laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

SINKEVIČIENĖ LAIMA – Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro trenerė. Įvertinta už  

sveikatos apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą. Apdovanota I laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu.  

 

ZAVECKAJA IRINA – Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokytoja. Įvertinta už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. Apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

Literatūra 

 

Nemeikaitė, Sigita. Įteikti Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimai: [apie 2014 m. Trakų rajono 

savivaldybės apdovanojimus]. – Nuotr. // Galvė. – 2014, vas. 20, p. 4-5. 

 

 

2015 m. 

 

ABARAVIČIUS GINTARAS – Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius. Įvertintas už 

įvairiapusę ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą. I laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas.  

 

ADAMOVIČ MARJAN JUZEF – buvęs Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos (dabar Andžejaus 

Stelmachovskio pagrindinė mokykla) direktorius, visuomenininkas. Įvertintas už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

BAGDONAS JONAS – buvęs Trakų 2-osios vidurinės mokyklos (dabar Trakų Vytauto Didžiojo 

gimnazija), kraštotyrininkas. Įvertintas už aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. II laipsnio Vytauto 

Didžiojo apdovanojimas. 

 

BALKUTĖ ZOLOTUCHINIENĖ TERESĖ – Trakų r. literatų brolijos „Aukuras“ pirmininkė, 

literatė. Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, 

tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. I laipsnio Vytauto Didžiojo 

apdovanojimas. 

 

BEIGIENĖ DALIA – VšĮ amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ vadovė. Įvertinta  už socialinės 

infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, 

socialinės paramos teikimą). II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

BLIKERTIENĖ RIMA – Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorė. Įvertinta už švietimo 

naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. III laipsnio Vytauto 

Didžiojo apdovanojimas. 



 

DALGEDAITĖ MIGLĖ – Trakų tradicinių amatų centro vedėja, Trakų krašto amatininkė,  

„Dalgedų sodybos“, UAB „Vilkokšnio vingis“ savininkė, verslininkė, visuomenininkė. Įvertinta už  

įvairiapusę ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas.  

 

DRAUGELIENĖ MARIJA – buvusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Trakų 

krašto literatė. Įvertinta už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą 

pedagoginę veiklą. I laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

GRIKIENĖ IVONA – lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblio „Poluknianie“ vadovė-choreografė, 

muzikos mokytoja. Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų 

puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. III laipsnio 

Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

JABLONSKIS ALGIMANTAS – šokolado manufaktūros „AJ Šokoladas“ įmonės savininkas, 

verslininkas. Įvertintas  už verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo 

didinimą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas.  

 

JANUŠAUSKIENĖ ELVYRA ANELĖ –  buvusi Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė, 

visuomenininkė. Įvertinta už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą 

pedagoginę veiklą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

JOKNIENĖ RENATA – Trakų kultūros rūmų Paluknio padalinio meno vadovė, lenkų liaudies 

dainų ir šokių ansambliui „Poluknianie“ vadovė, Paluknio vidurinės mokyklos muzikos mokytoja. 

Įvertinta už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių 

mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. III laipsnio Vytauto Didžiojo 

apdovanojimas. 

 

JUŠKIENĖ ZINAIDA – UAB „Karališkoji kibininė“, „Senoji kibininė“ vadovė ir savininkė. 

Įvertintauž verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą. I 

laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas.  

 

KRAVČUN VLADYSLAV – Senųjų Trakų ūkininkas, verslininkas, visuomenininkas. Įvertintas už 

žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

KUDRIAVCEV ALEKSANDR – pirmasis Trakų rajone ryžosi iš savivaldybės vaikų globos 

institucijos pasiimti globoti 3 vaikus. Įvertintas už socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės paramos teikimą). II 

laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

LEPARSKIENĖ LINA – Trakų tradicinių amatų centro kultūrologė, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto doktorantė, žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnioji redaktorė. Įvertinta už kitą 

visuomeninę veiklą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 
 

MATULIONIS STANISLOVAS – gydytojas, Trakų tremtinių klubo steigėjas ir pirmininkas, 

visuomenininkas. Įvertintas už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą 

su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą. I laipsnio Vytauto Didžiojo 

apdovanojimas. 

 



SKIRKA VYTAUTAS – Ąžuolynės pramogų parko savininkas ir vadovas. Įvertintas už įvairiapusę 

ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas.  

 

ŠPAKOVSKIJ MARJAN – Senųjų Trakų ūkininkas. Įvertintas už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo 

plėtrą. I laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

TINFAVIČIUS ROMUALDAS – inžinierius, kelininkas-veteranas, karaimų kultūros puoselėtojas. 

Įvertintas už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių 

mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą. II laipsnio Vytauto Didžiojo 

apdovanojimas. 

 

VERSECKAS ALVYDAS  – Tiltų kaimo ūkininkas, bitininkas, ekologinio ūkininkavimo 

propaguotojas,  visuomenininkas.  Įvertintas už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą. II laipsnio 

Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

VIZMANAITĖ DANUTĖ – VšĮ Trakų švietimo centro metodininkė. Įvertinta už kitą visuomeninę 

veiklą. II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 

 

ZAGURSKAS VIDMANTAS – Trakų Rajono Vaikų ir Jaunimo Futbolo Klubo "Trakai" vadovas, 

Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) treneris – sporto meistras. Įvertintas už kūno 

kultūros ir sporto plėtrą. I laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas.  
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ANIULIENĖ ZITA – Onuškio seniūnė, aktyvi Onuškio bendruomenės narė. Už sėkmingą 

nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos 

kokybės gerinimą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

BALKELIENĖ RAMUNĖ – Onuškio vaikų darželio vyresnioji finansininkė, aktyvi Onuškio 

bendruomenės narė, visuomenininkė, aktyviai dalyvauja bendruomenės projektinėje veikloje. Už kitą 

visuomeninę veiklą Apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

BALSEVIČIŪTĖ RITA – Aukštadvario regioninio parko vyriausioji kultūrologė. Už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

BRAUNS IRENA – Rūdiškų seniūnaitijos seniūnaitė, Rūdiškių bendruomenės „Pušynas“ valdybos 

narė. Už socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, socialinę 

integraciją, socialinės paramos teikimą) apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

CHARUKEVIČ TERESA – Trakų rajono socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų poskyrio 

vedėja. Už socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, socialinę 

integraciją, socialinės paramos teikimą) apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 



ČIUPKOVAS RIČARDAS – Krašto apsaugos savanorių pajėgų kapitonas, orkestro kapelmeisteris, 

bigbendo vadovas ir dirigentas, Trakų meno mokyklos vyresnysis saksofono mokytojas.  Už 

bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros 

plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

DAUGUDIS VYTENIS – Trakų r. savivaldybės Paluknio seniūnijos darbininkas,  Paluknio 

seniūnijos grybautojų komandos „Krembliai“ steigėjas ir kapitonas, aktyvaus poilsio propaguotojas, 

didžiausios Lietuvos grybo skulptūros „Paluknio baravykas“ kūrėjas. Už kitą visuomeninę veiklą. 

apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

DOVYDĖNAS RIMANTAS –  UAB „Valstiečių laikraštis“ dailininkas, aktyvus Trakų r. Paluknio 

seniūnijos ir bendruomenės „Dienmedis“ renginių dalyvis. Už bendrosios gyventojų kultūros 

vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų 

įgyvendinimą apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

DUBOVIKIENĖ ELENA – UAB „Autoskopas“ buhalterė, siuvėja - modeliuotoja, aktyviai 

dalyvauja Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijos ir kt. renginiuose. Už kitą 

visuomeninę veiklą apdovanota III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

GOLUBOVSKA GRAŽINA – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir 

turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, Paluknio bendruomenės „Diemedis“ tarybos narė. Už  

bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų  

kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo 

medaliu. 

 

GUSTAS VYTAUTAS – Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos diorektorius. Už švietimo 

naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanotas I laipsnio 

Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

INGELEVIČ ANA – Senųjų Trakų seniūnijos seniūnė. Už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų 

ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą apdovanota 

II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

JASIULEVIČ ČESLAVA  – buvusi ilgametė A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos pradinių 

klasių ir tikybos mokytoja, visuomenininkė. Už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, 

kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

JASIULEVIČ KAZIMIR – buvęs Senųjų Trakų seniūnijos seniūnas, aktyviai dalyvauja Senųjų 

Trakų kultūrinėje ir socialinėje veikloje.  Už kitą visuomeninę veiklą apdovanotas I laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu.  

 

KARALIENĖ RIMA – VšĮ irklavimo muziejaus įkūrėja ir direktorė, UAB „Academia Remigum“ 

(lot. irkluotojų mokykla) direktorė, irklavimo sporto propaguotoja, visuomenininkė. Už kūno kultūros 

ir sporto plėtrą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

KIETAVIČIENĖ OKSANA – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytoja 

ekspertė. Už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą 

apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 



KUMPARSKIENĖ DANUTĖ – buvusi ilgametė Rūdiškių lopšelio - darželio „Pasaka“ direktorė. 

Už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanota II 

laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

LEBEDNYKAS JUOZAS – dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

MASILIONIS MYKOLAS – Lietuvos olimpinio sporto centro, Trakų r. kūno kultūros ir sporto 

centro irklavimo treneris, sporto klubo – asociacijos „Auksinis yris“ steigėjas. Už kūno kultūros ir 

sporto plėtrą apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

MIKALAUSKAS VYTAUTAS – režisierius, Vilniaus kultūros centro Senjorų Teatro meno 

vadovas, vienas iš Trakų Karališkojo Rūmų teatro kūrėjų, vadovų ir režisierių,  tarptautinio teatrinio 

festivalio „Kanapė“ vienas iš pradininkų ir organizatorių,  profesionalaus „Trakų festivalio“ Trakų 

pilyje idėjos autorius ir vienas iš organizatorių.  Už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, 

etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų 

įgyvendinimą apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

PETRONIENĖ BRONĖ – buvusi ilgametė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos (buv. Trakų II-oji 

vidurinė) kūno kultūros mokytoja, akademinio irklavimo čempionė.  Už kūno kultūros ir sporto plėtrą 

apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

PILIPAVIČIENĖ VERONIKA – Aukštadvario bendruomenės tarybos narė, asociacijos 

„Aukštadvario senjorai“ tarybos pirmininko pavaduotoja, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo 

parapijos tarybos narė ir bažnytinio choro giesmininkė, visuomenininkė. Už sėkmingą 

nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos 

kokybės gerinimą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

RUDIS VIKENTIJUS – Senųjų Trakų seniūnijos ūkininkas, aktyvus bendruomenės narys ir 

rėmėjas. Už žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

SOLOLINSKIENĖ GRAŽINA ONA –  buvusi ilgametė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja – metodininkė. Už švietimo naujovių diegimą ugdymo 

procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

SURVILAITĖ EGLUTĖ – UAB „Žvyro Karjerai“ generalinė direktorė. Už verslo subjektų 

vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą apdovanota I laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu.  

 

ŠIUŠKA ROBERTAS – Muaytai sporto klubo „Mustangas“ Tailando bokso treneris, vienas iš 

tarptautinių muaytai turnyrų Trakuose iniciatiorių. Už kūno kultūros ir sporto plėtrą apdovanotas III 

laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

ŠPAKOVSKI JURIJUS – UAB „Trakų kibinai“ direktorius, verslininkas. Už įvairiapusę ir 

subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

  

 

 



ŽALPIENĖ DALIA – Trakų r. kultūros rūmų Rūdiškių padalinio meno vadovė, Rūdiškių folkloro 

ansambliui „Diemedis“ įkūrėja ir vadovė. Už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros 

tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimam 

apdovanota III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 
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DOČKUS ALGIMANTAS – Trakų gimnazijos muzikos mokytojas, 1- 12 klasių choro „Boružėlė – 

Biedronka“ vadovas. Už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, 

tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanotas III laipsnio 

Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

DOŠKUVIENĖ MARIJONA – Trakų r. VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ūkio 

reikalų tvarkytoja, aktyvi visuomeninės organizacijos „Onuškio bendruomenė“ narė. Už bendrosios 

gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei 

kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

DZENCEVIČIENĖ JADVYGA – Trakų r. Aukštadvario miestelio seniūnė. Už kitą visuomeninę 

veiklą apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

JANULEVIČIENĖ GENĖ – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, 

kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

JUŠKAUSKAS EITVYDAS – Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 

vyriausiasis specialistas. Už kitą visuomeninę veiklą apdovanotas II laipsnio Vytauto Didžiojo 

medaliu.  

 

KNELSIENĖ IRINA – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė. Už 

švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanota I 

laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

KONTOROVIČIENĖ RAMUNĖ – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos kūno 

kultūros mokytoja metodininkė. Už kūno kultūros ir sporto plėtrą apdovanota II laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu.  

 

MARKAUSKIENĖ AUGENIJA – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja. Už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą 

pedagoginę veiklą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

MASILIONIENĖ STASĖ – Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorės 

pavaduotoja ugdymui. Už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą 

pedagoginę veiklą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 



MAŽRIMIENĖ BIRUTĖ – Trakų meno mokyklos šokio mokytoja, choreografijos skyriaus 

koordinatorė, vaikų šokio kolektyvo „Žvaigždūnė“ vadovė.  Už bendrosios gyventojų kultūros 

vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų 

įgyvendinimą apdovanota I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

NARKIEVIČ KŠIŠTOF – Trakų r. lenkų sporto klubo „Polonus“ vadovas, krepšinio veteranų 

sporto klubo „Galvė“ narys. Už kūno kultūros ir sporto plėtrą apdovanotas II laipsnio Vytauto 

Didžiojo medaliu.  

 

PILECKIS VLADIMIRAS – Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos direktorius. Už švietimo 

naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanotas I laipsnio 

Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

POVILŪNAS VIRGILIJUS – Trakų istorijos muziejaus direktorius. Už įvairiapusę ir subalansuotą 

turizmo paslaugų plėtrą apdovanotas I laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

PUZINIENĖ RASA – Valstybinės miškų tarnybos Vilniaus teritorinio poskyrio vyresnioji 

specialistė. Už kitą visuomeninę veiklą apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

RAMASLOVSKAJA ALEKSANDRA –  VšĮ Trakų ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytoja. Už sveikatos apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą apdovanota I laipsnio 

Vytauto Didžiojo medaliu.  

 

SENIŪTA LAIMUTIS – Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokyklinio autobuso 

vairuotojas, aktyvus Onuškio bendruomenės narys. Už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir 

piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą apdovanotas 

III laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu. 

 

TIJŪNĖLIENĖ IEVA – Trakų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja, smuiko pedagogė, 
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