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Apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ visuomeninė komisija aktyviai veikia jau trečius 

metus. Jos steigėjai yra M. ir J. Šlapelių muziejus (direktorė J. Paškevičienė), Krašto apsaugos bičiulių 
klubas (valdybos pirmininkas A.Burokas), Vilniaus rotušė (valdytojas J.Jonynas), Vilniaus ainių klubas 
(valdybos pirmininkas K.Šimas). Apdovanojimus nemokamai sukūrė ir pagamino bei toliau šią 
visuomeninę veiklą visapusiškai remia VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“, kurios steigėjas S.Povilaitis 
yra ir apdovanojimų komisijos kancleris. Pernai prie komisijos prisijungė ir Nevyriausybinių organizacijų 
koordinacinė taryba (NOKT), vienijanti dvidešimt veiklių visuomeninių organizacijų, daugelį metų 
sėkmingai stiprinančių mūsų šalies gynybines galias, skatinančių patriotizmą, puoselėjančių lietuvybę, 
krikščioniškąsias vertybes. Mūsų komisija savo ruožtu stengiasi aktyviai, prasmingai, turiningai dalyvauti 
įvairialypiame Sostinės visuomeniniame gyvenime, visapusiškai prisidėti prie svarbių Tautai ir Valstybei 
socialinių, pilietinių, kultūrinių ir patriotinių iniciatyvų. 

Apdovanojimai - tik dalis mūsų veiklos, bet labai svarbi. Nuo 2009 m. įvairiuose patriotizmą ir 
tautinį identitetą skatinančiuose renginiuose I ir II laipsnių medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ jau 
pagerbta daugiau, nei pusantro šimto asmenų, nusipelniusių Sostinei ir Tėvynei. Tarp jų tokios žinomos 
mūsų visuomenėje asmenybės, kaip šviesios atminties poetas Justinas Marcinkevičius, ilgametis Vilniaus 
universiteto rektorius akad. Jonas Kubilius, europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. Arvydas Pocius, signatarai Česlovas Juršėnas ir Česlovas Stankevičius, maestro 
Virgilijus Noreika bei daugelis kitų, įnešusių savo indėlį į mūsų Nepriklausomybės siekį, aktyviai 
puoselėjančių Lietuvos kultūrą, meną, istoriją, kalbą, tautinį paveldą, besirūpinančių jos Sostinės 
suklestėjimu, tarptautiniu šalies ir Vilniaus pripažinimu. 2011.01.16 d., minint Sausio 13-ąją LR Seime, I-
ojo laipsnio medaliais buvo pagerbti žuvusieji prieš dvidešimtį metų už Lietuvos laisvę, o 2011.09.22 d., 
tęsiant Valstybės paskelbtų 2011-ųjų (netekčių metų) renginius - ir žvėriškai nužudytieji Medininkuose 
Lietuvos pareigūnai. Po mirties pagerbti ir buvę Sostinės vadovai Alis Vidūnas bei Algirdas Čiučelis. 

 Šiemet, vasario 11 d., Signatarų namuose Vilniuje įvyko iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo pripažinimo 21-ųjų metinių minėjimas. Jo metu buvo pagerbta Islandija – pirmoji oficialiai 
Lietuvą pripažinusi valstybė. Iškilmių metu tuometiniam Islandijos užsienio reikalų ministrui J. Baldvin 
Hannibalsson buvo įteiktas I-ojo laipsnio mūsų apdovanojimas. Minėjimais ir medalių įteikimais Komisija 
tradiciškai, tačiau jau savose patalpose T.Vrublevskio g. 4 Vilniuje, šiemet paminėjo ir Vasario 16-ąją bei 
Kovo 11-ąją, numatydama ir svarbiausias savo visuomeninės veiklos gaires ateičiai. 
 
Pagarbiai, 
 
Komisijos pirmininkas                 Tomas Šernas      
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ketveri metai. Ją įsteigė M. ir J. Šlapelių muziejus, LR Krašto apsaugos bičiulių klubas, Vilniaus m. rotušė, 
Vilniaus ainių klubas. Komisijos pirmininku yra išrinktas kunigas Tomas Šernas.  Apdovanojimus nemokamai 
sukūrė, pagamino ir toliau šią visuomeninę veiklą visapusiškai remia VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“, 
kurios steigėjas S.Povilaitis yra ir apdovanojimų komisijos kancleris. 2010 m. prie Komisijos prisijungė ir 
Nevyriausybinių organizacijų koordinacinė taryba (NOKT), vienijanti beveik trisdešimtį veiklių visuomeninių 
organizacijų, daugelį metų sėkmingai stiprinančių mūsų šalies gynybines galias, skatinančių patriotizmą, 
puoselėjančių lietuvybę, krikščioniškąsias tradicijas ir tautos bei šeimos vertybes. Mūsų Komisija savo ruožtu 
stengiasi aktyviai, prasmingai, turiningai dalyvauti ir įvairialypiame Sostinės visuomeniniame gyvenime, 
visapusiškai prisidėti prie svarbių Tautai ir Valstybei socialinių, pilietinių, kultūrinių bei patriotinių iniciatyvų.
 Apdovanojimai - tik dalis mūsų veiklos, bet labai svarbi. Nuo 2009 m. įvairiuose patriotizmą ir 
tautinį identitetą skatinančiuose renginiuose I ir II laipsnių medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ 
jau pagerbta beveik keturi šimtai asmenų, nusipelniusių Sostinei ir Tėvynei. Tarp jų - šviesios atminties 
poetas J. Marcinkevičius, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius akad. J. Kubilius, europarlamentaras 
prof. V. Landsbergis, signatarai Č. Juršėnas, Č.Stankevičius, E. Zingeris, Z. Vaišvila, A. Saudargas, pirmosios 
LR Vyriausybės nariai, atkurtos Lietuvos kariuomenės vadai, dauguma generolų, kitų aukšto rango kariškių, 
pareigūnų, dvasininkų, mokslininkų, kultūros, meno, visuomenės veikėjų, įnešusių savo neįkainojamą indėlį į 
mūsų Nepriklausomybės siekį, aktyviai puoselėjančių Lietuvos kultūrą, meną, istoriją, kalbą, tautinį paveldą, 
besirūpinančių Valstybės ir jos Sostinės suklestėjimu, tarptautiniu šalies ir Vilniaus pripažinimu. 
 2011.01.16 d., minint Sausio 13-ąją LR Seime, I-ojo laipsnio medaliais buvo pagerbti žuvusieji už Lietu-
vos laisvę 1991 m., o 2011.09.22 d., tęsiant Valstybės paskelbtų 2011-ųjų (netekčių metų) renginius - ir žvėriškai 
nužudytieji Medininkuose Lietuvos pareigūnai. Po mirties pagerbti ir buvę Sostinės vadovai A. Vidūnas bei 
A. Čiučelis.
 2012 m. vasario 11 d., Signatarų namuose Vilniuje vykusiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
pripažinimo 21-ųjų metinių minėjime, buvo pagerbta Islandija - pirmoji o�cialiai Lietuvą pripažinusi valstybė. 
Iškilmių metu tuometiniam Islandijos užsienio reikalų ministrui J. Baldvin Hannibalsson (jau dabar šviesios at-
minties) buvo įteiktas I-ojo laipsnio mūsų apdovanojimas. 2013 m., jau tradiciniu tapusiame apdovanojimų „Už 
nuopelnus Vilniui ir Tautai“ renginyje LR Seime, apdovanojimais buvo pagerbtos gerai žinomos visuomenėje 
asmenybės R. Ozolas, P. Kūris, E. Bičkauskas, K. Motieka, A. Paulauskas, V. Antanaitis, K. Birulis (po mirties), 
P. Liubertas ir nemažai kitų, Vilniui ir Tautai ypatingai nusipelniusių asmenų.
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stengiasi aktyviai, prasmingai, turiningai dalyvauti ir įvairialypiame Sostinės visuomeniniame gyvenime, 
visapusiškai prisidėti prie svarbių Tautai ir Valstybei socialinių, pilietinių, kultūrinių bei patriotinių iniciatyvų.

Apdovanojimai - tik dalis mūsų veiklos, bet labai svarbi. Nuo 2009 m. įvairiuose patriotizmą ir 
tautinį identitetą skatinančiuose renginiuose I ir II laipsnių medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ 
jau pagerbta beveik keturi šimtai asmenų, nusipelniusių Sostinei ir Tėvynei. Tarp jų - šviesios atminties 
poetas J. Marcinkevičius, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius akad. J. Kubilius, europarlamentaras 
prof. V. Landsbergis, signatarai Č. Juršėnas, Č.Stankevičius, E. Zingeris, Z. Vaišvila, A. Saudargas, pirmosios 
LR Vyriausybės nariai, atkurtos Lietuvos kariuomenės vadai, dauguma generolų, kitų aukšto rango kariškių, 
pareigūnų, dvasininkų, mokslininkų, kultūros, meno, visuomenės veikėjų, įnešusių savo neįkainojamą indėlį į 
mūsų Nepriklausomybės siekį, aktyviai puoselėjančių Lietuvos kultūrą, meną, istoriją, kalbą, tautinį paveldą, 
besirūpinančių Valstybės ir jos Sostinės suklestėjimu, tarptautiniu šalies ir Vilniaus pripažinimu. 

2011.01.16 d., minint Sausio 13-ąją LR Seime, I-ojo laipsnio medaliais buvo pagerbti žuvusieji už Lietu-
vos laisvę 1991 m., o 2011.09.22 d., tęsiant Valstybės paskelbtų 2011-ųjų (netekčių metų) renginius - ir žvėriškai 
nužudytieji Medininkuose Lietuvos pareigūnai. Po mirties pagerbti ir buvę Sostinės vadovai A. Vidūnas bei 
A. Čiučelis.

2012 m. vasario 11 d., Signatarų namuose Vilniuje vykusiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
pripažinimo 21-ųjų metinių minėjime, buvo pagerbta Islandija - pirmoji o�cialiai Lietuvą pripažinusi valstybė. 
Iškilmių metu tuometiniam Islandijos užsienio reikalų ministrui J. Baldvin Hannibalsson (jau dabar šviesios at-
minties) buvo įteiktas I-ojo laipsnio mūsų apdovanojimas. 2013 m., jau tradiciniu tapusiame apdovanojimų „Už 
nuopelnus Vilniui ir Tautai“ renginyje LR Seime, apdovanojimais buvo pagerbtos gerai žinomos visuomenėje 
asmenybės R. Ozolas, P. Kūris, E. Bičkauskas, K. Motieka, A. Paulauskas, V. Antanaitis, K. Birulis (po mirties), 
P. Liubertas ir nemažai kitų, Vilniui ir Tautai ypatingai nusipelniusių asmenų.

Apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ visuomeninė komisija aktyviai veikia jau penktus metus. 
Ją įsteigė M. ir J. Šlapelių muziejus, LR Krašto apsaugos bičiulių klubas, Vilniaus m. rotušė, Vilniaus ainių klubas. 
Komisijos pirmininku yra išrinktas kunigas Tomas Šernas.  Apdovanojimus nemokamai sukūrė, pagamino 
ir toliau šią visuomeninę veiklą visapusiškai remia VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“, kurios steigėjas 
S.Povilaitis yra ir apdovanojimų komisijos kancleris. 2010 m. prie Komisijos prisijungė ir Nevyriausybinių 
organizacijų koordinacinė taryba (NOKT), vienijanti beveik trisdešimtį veiklių visuomeninių organizacijų, 
daugelį metų sėkmingai stiprinančių mūsų šalies gynybines galias, skatinančių patriotizmą, puoselėjančių 
lietuvybę, krikščioniškąsias tradicijas ir tautos bei šeimos vertybes. Mūsų Komisija savo ruožtu stengiasi 
aktyviai, prasmingai, turiningai dalyvauti ir įvairialypiame Sostinės visuomeniniame gyvenime, visapusiškai 
prisidėti prie svarbių Tautai ir Valstybei socialinių, pilietinių, kultūrinių bei patriotinių iniciatyvų

Apdovanojimai - tik dalis mūsų veiklos, bet labai svarbi. Nuo 2009 m. įvairiuose patriotizmą ir tautinį 
identitetą skatinančiuose renginiuose I ir II laipsnių medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ jau pagerbta 
beveik trys šimtai asmenų, nusipelniusių Sostinei ir Tėvynei. Tarp jų - šviesios atminties poetas J. Marcinkevičius, 
ilgametis Vilniaus universiteto rektorius akad. J. Kubilius, europarlamentaras prof. V. Landsbergis, signatarai 
Č. Juršėnas, Č. Stankevičius, E. Zingeris, A. Saudargas, pirmosios LR Vyriausybės nariai, atkurtos Lietuvos 
kariuomenės vadai, dauguma generolų, kitų aukšto rango kariškių, pareigūnų, dvasininkų, mokslininkų, 
kultūros, meno, visuomenės veikėjų, įnešusių savo neįkainojamą indėlį į mūsų Nepriklausomybės siekį, aktyviai 
puoselėjančių Lietuvos kultūrą, meną, istoriją, kalbą, tautinį paveldą, besirūpinančių Valstybės ir jos Sostinės 
suklestėjimu, tarptautiniu šalies ir Vilniaus pripažinimu. 

2011.01.16 d., minint Sausio 13-ąją LR Seime, I-ojo laipsnio medaliais buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę 1991 m., o 2011.09.22 d., tęsiant Valstybės paskelbtų 2011-ųjų (netekčių metų) renginius - ir žvėriškai 
nužudytieji Medininkuose Lietuvos pareigūnai. Po mirties pagerbti ir buvę Sostinės vadovai A. Vidūnas bei 
A. Čiučelis.

2012 m. vasario 11 d., Signatarų namuose Vilniuje vykusiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
pripažinimo 21-ųjų metinių minėjime, buvo pagerbta Islandija - pirmoji oficialiai Lietuvą pripažinusi valstybė. 
Iškilmių metu tuometiniam Islandijos užsienio reikalų ministrui J. Baldvin Hannibalsson (jau dabar šviesios 
atminties) buvo įteiktas I-ojo laipsnio mūsų apdovanojimas. 2013 m., jau tradiciniu tapusiame apdovanojimų 
„Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ renginyje LR Seime, apdovanojimais buvo pagerbtos gerai žinomos visuomenėje 
asmenybės R. Ozolas, P. Kūris, E. Bičkauskas, K. Motieka, V. Antanaitis, K. Birulis (po mirties) ir nemažai kitų, 
Vilniui ir Tautai ypatingai nusipelniusių asmenų.

 Švenčiant  apdovanojimų komisijos 4-ąsias veiklos metines, 2013.09.23 d. Šv. Jonų bažnyčioje I-ojo 
laipsnio apdovanojimu už Popiežiaus vizito Lietuvoje  koordinavimą apdovanotas J.E. Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas G. Grušas. 

 2014 - aisiais medaliais buvo pagerbti  visuomenės veikėja A. Adamkienė,  dainininkė V. Povilionienė, 
fotomenininkas A. Sutkus ir kiti Vilniui bei Tautai ypatingai nusipelnę asmenys. Šiais metais, per šeštąsias  
komisijos metines  Šv. Jonų bažnyčioje (Universitete). Taip pat buvo pagerbtos neeilinės, iškilios, turinčios 
ypatingų nuopelnų asmenybės: pirmasis ilgametis, dar pogrindinio „Varpo“ leidėjas, monsinjoras J. Dabravolskas, 
dirigentas, profesorius S. Sondeckis, žymus mikrochirurgas, profesorius K. Vitkus. Iš viso jau yra apdovanota 
apie 400 asmenų.

INFORMACIJA, VEIKLOS APŽVALGA IR GAIRĖS



1. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija.
2.	 Krašto	apsaugos	bičiulių	klubas.
3.	 Lietuvos	didžiosios	kunigaikštienės	Birutės	karininkų	
									šeimų	moterų	draugijos	Vilniaus	skyrius.
4.	 Lietuvos	laisvės	kovų	sąjūdis.
5.	 Lietuvos	Laisvės	Kovotojų	Sąjunga.
6.	 Atsargos	karininkų	sąjunga.
7.	 Lietuvos	kariuomenės	rezervo	karių	asociacija.
8.	 Lietuvos	Nepriklausomybės	gynimo	sausio	13-osios	Brolija.
9.	 Lietuvos	šaulių	sąjunga.
10.	 Lietuvos	kariuomenės	karių,	nukentėjusių	nuo	sovietinio	
									ir	nacistinio	genocido,	artimųjų	sąjunga.
11.	 Lietuvos	kariuomenės	savanorių	draugija.
12.	 Lietuvos	atsargos	karininkų	sąjunga.
13.	 Lietuvos	Laisvės	kovų	–	Miško	Brolių	draugija.
14.	 Nepriklausomybės	gynėjų	sąjunga.
15.	 Vilniaus	vietinės	rinktinės	apygardos	valdyba.
16.	 Vyčio	Kryžiaus	ordino	kavalierių	sąjunga.
17.	 Gervėčių	klubas.
18.	 Pasieniečių	klubas.
19.	 Lietuvai	pagražinti	draugija
20.	 Lietuvos	Vytautų	klubas
21.	 Asociacija	„Vilniui	ir	Tautai“.



LR Seimas, 2011.01.16 d.













Medininkų memorialas, Vilniaus įgulos karininkų ramovė, 2011.09.23 d.



Iškilmingas minėjimas

Valstybės Gynėjams pagerbti
LR Seimas, 2013.01.13 d.

1. Ceremonijos metu koncertavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų 
choras „Aidas” ir Rūdiškių meno mokyklos orkestras „Brass band”

2. Nominantai: V. Antanaitį atstovaujanti giminaitė Kristina, 
A. Skučas, E. Bičkauskas, R. Ozolas, K. Motieka ir P. Kūris

3. Renginyje dalyvavo daug svečių, tarp jų ir Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, Sveikatos apsaugos ministras 
V. Andriukaitis, prof V. Landsbergis, Krašto apsaugos ministras J. Oleka. 
(Nominuotas I-ojo laipsnio medaliui). 5. Renginyje taip pat svečiavosi 
Vidaus reikalų ministras D. Barakauskas ir LR Seimo pirmininkas 
V. Gedvilas

6-7. Kalbas sako prof. V. Landsbergis ir apdovanojimų “Už nuopelnus 
Vilniui ir Tautai” komisijos kancleris S. Povilaitis

8. I-ojo laipsnio apdovanojimas įteikiamas K. Motiekai

1. 2.

3. 4.

6. 7.5.

8.



1. 2.

3.

4. 5.

1-3. NOKT posėdžio akimirkos, dalyvauja NOKT 
organizacijų vadovai: J. Užurka, V. Zabielskas,  
H. Narščius, A. Jurkevičius, A. Augulis, R. Paulionis,  
I. A. Burokienė, G. Aukštikalnis, A. Burokas,  
J. Burokas, J. Dingelis ir kiti. 

4. Apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ 
komisijos pirmininkas T. Šernas.

5. NOKT rotacine tvarka 2012.01.06 – 2013.12.01 
laikotarpiu pirmininkavęs Apdovanojimų komisijos 
„Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ kancleris ir Asociaci-
jos „Vilniui ir Tautai“ vadovas S. Povilaitis.

Apdovanojimų komisijos dalyvavimas Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti 
Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) veikloje

Vilniaus įgulos karininkų ramovė, 2013.06.14 d.



Iškilmingas Apdovanojimų komisijos 4 metų veiklos 
minėjimas ir medalių įteikimo ceremonija

Šv. Jonų bažnyčia, 2013.09.22 d.

1. Apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ komisijos pir-
mininkas T. Šernas ir kancleris S. Povilaitis.

2. Vienas iš apdovanojimų iniciatorių, I-ojo laipsnio kavalierius 
europarlamentaras J. Imbrasas.

3. Komisijos kancleris S. Povilaitis ir nominuotasis I-ojo laipsnio 
apdovanojimui Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas ir  
V. Petkaus labdaros ir paramos fondo direktorius R. Paulionis.

4. I-ojo laipsnio apdovanojimo kavalierius monsinjoras  
A. Svarinskas.

5. Asmenys, apdovanoti renginyje I-ojo laipsnio medaliais

6-7. Akimirkos iš apdovanojimų ceremonijos.

1. 2.

3. 4.

6.5.

7.



Iškilmingas minėjimas
Vals t ybės G ynėj ams pager bti

LR Seimas, 2014.01.12 d.

1. Apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ I-ojo ir II-ojo laipsnio kavalieriai.

2. Iškilmingo minėjimo pradžia.

3. Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, 
I-ojo laipsnio apdovanojimo kavalierius europarlamentaras prof.         
V. Landsbergis.

4. Iškilmingo minėjimo akimirka: LR Seimo vicepirmininkas A. Sysas. 
europarlamentaras prof. V. Landsbergis, komisijos kancleris S. Povilaitis, 
LR Seimo kancleris J. Milerius

5. Apdovanojimas įteikiamas atsargos pulkininkui A. Vaitkaičiui. 

6. Renginio akimirka: tik ką nominuotieji ir ankščiau apdovanotieji I-ojo ir 
II-ojo laipsnio medaliais. 

7. Mergaičių choro „Liepaitės“ pasirodymas.kai

1. 2.

3. 4.

6.5.

7.



Iškilmingas minėjimas
2014 Va sar io 16

Signatarų namai

Laisvės laužai Gedimino pr.



Iškilmingas Apdovanojimų komisijos 6 metų veiklos 
minėjimas ir medalių įteikimo ceremonija

Šv. Jonų bažnyčia, 2015.09.22 d.

1. Altorius, kancleris ir komisijos vėliava. Ceremonija pradedama.

2. Apdovanojamas maestro S. Sondeckis priima iš komisijos pirmininko 
kunigo T. Šerno rankų.

3. Apdovanojamas parlamento gynėjas, pirmosios Vilniaus m. 
savivaldybės tarybos narys V. Vyrukaitis.

4. Apdovanojamas pirmasis ir ilgametis atkurtojo 1975 m. pagrindinio 
„Varpo“ leidėjas  monsinjoras J. Dabravolskas.

5. Apdovanotieji su komisijos vadovais T. Šernu, S. Povilaičiu ir 
A.Buroku, o taip pat su žaviomis merginomis iš karininkų ramovės 
ansamblio „Neris“ Julija ir Giedre. 

6. Du didžiai nusipelnę Lietuvai vyrai J. Dingelis ir R. Oleka su T. Šernu. 

7. Jėzuitų ordino galva Lietuvoje provinciolas G. Vitkus aukojo mišias 
žuvusiems Laisvės kovų dalyviams atminti.kai

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.


























