Vilma Nemunaitienė. Už nuopelnus – padėkos ženklai
„Ukmergės žinios“
Miesto šventėje, padėkos partneriams ir rėmėjams vakare, Mero padėkos ženklu apdovanoti trys nusipelnę
ukmergiškiai ir du užsienio delegacijų atstovai.
Ukmergės kultūros centro choro „Magnificat“ vadovė, Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė
Regina Ališauskaitė Mero padėkos ženklu apdovanota už sakralinės kultūros puoselėjimą, tarnystę ir
žmonių telkimą. Bažnyčioje giedantis choras „Magnificat“ dalyvauja įvairiuose muzikiniuose renginiuose,
koncertuoja įvairiose Lietuvos bažnyčiose. R. Ališauskaitės dėka choras yra Pasaulio Lietuvių dainų švenčių,
Rytų Lietuvos regioninės dainų šventės dalyvis.

Jonas Dragūnas apdovanotas už inovatyvių vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo metodų įgyvendinimą
Ukmergės rajone, skautiškų vertybių formavimą. J. Dragūnas yra stacionarios skautų stovyklavietės –
neformaliojo ugdymo centro „Skautų slėnis“ įkūrėjas ir šeimininkas, kartu su kitais įkūrė lauko
pedagogikos darželį „Vėjo šalies vaikai“. Visa J. Dragūno veikla nukreipta į vaikų ir jaunimo neformalųjį
ugdymą, darnų jų būvį su gamta ir su savimi gamtoje. Ypač daug laiko ir energijos J. Dragūnas skiria
vandens turizmui, buriavimui, kelionėms vandeniu, regatoms, laivų ir jachtų statybai, be to, šias veiklas
vykdo ir vysto kartu su jaunaisiais ugdytiniais.
Savo asmeninį gyvenimą taip pat skiria gamtosaugos, ekologijos, švarios energijos propagavimui bei
diegimui į kasdienę buitį.
Vilius Petrauskas šį apdovanojimą pelnė už asmeninį indėlį ir nuoseklų bendradarbiavimą neįgaliųjų
socialinės gerovės kūrimo srityje. V. Petrauskas nuo 1990 m. dirba Jasiuliškių socialinės globos namų
direktoriumi. Jo iniciatyva, 2002 metais įkurtas pirmasis Lietuvoje globos namų dienos užimtumo centras
,,Ąžuolas”, kurį lanko 60 įstaigos neįgaliųjų. Direktorius daug dėmesio skiria neįgaliųjų gyvenimo kokybės
gerinimui. Jis kartu su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, psichikos sveikatos centrais,
neįgaliųjų organizacijomis dalyvauja įvairiuose projektuose, susijusiuose su žmonių su negalia socialine
integracija. Jo iniciatyva parengti ir įgyvendinti projektai kartu su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija ,,Viltis”, kurių metu Baltarusijos, Ukrainos savivaldybių administracijos bei globos įstaigų
specialistai analizavo globos įstaigų veiklos aktualijas.
Mero padėkos ženklais apdovanoti ir du užsienio piliečiai. Už ilgametę draugystę ir asmeninį indėlį,
plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą įvairiuose savivaldos lygmenyse apdovanotas Latvijos
Respublikos Livani savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivars Smelcers.
Jo dėka užsimezgė daug gražių tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžių Ukmergės ir Livani
bendruomenių, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų lygmenyje. A. Smelcers ir kitų Livani savivaldybės
atstovų dėka pavyko mūsų rajono kolektyvams, bendruomenėms, organizacijoms, įstaigoms, menininkams
atrasti naujų ryšių, pažinčių ir galimybių keistis informacija, susipažinti su kaimyninio užsienio kultūra.
Švedijos Skovde universiteto dėstytoja, ekonomikos mokslų daktarė Lotten Svensson apdovanota
už socialinės gerovės tarptautinių projektų įgyvendinimą mūsų rajone ir kultūrinio bendradarbiavimo
plėtrą. L. Svensson iniciatyva užsimezgė draugystė su Švedijos Herrljungos savivaldybe. 2008-2009 metais
mūsų rajono savivaldybė vykdė tarptautinį projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant
bendradarbiavimą bei pritaikant Europos šalių patirtį“. L. Svensson parengė ir koordinavo projektą

„Pilnavertis vaikų augimas“, kuriam finansavimą skyrė švedų programa. Atvykusi į Ukmergę viešnia
visuomet aplanko vaikų globos namus, senelių namus, iniciavo švedų paramą.
Apdovanojimus įteikė rajono meras Rolandas Janickas.
Apdovanojo už pagalbą Ukrainai
Į Ukmergę atkeliavo vepriškiui Romui Petrui Šauliui skirtas apdovanojimas. Medaliu „Už nuopelnus
Ukrainai“ jį apdovanojo į Ukmergės miesto šventę atvykę tarptautinio labdaros ir paramos fondo „Pagalbos
sparnas“ vadovas atsargos pulkininkas Algis Šimoniūtis.
Apdovanojimas įteiktas už surinktą labdarą, kuri gabenama į Ukrainos karo siaubiamas vietoves.
Prieš šią šventę atsargos pulkininkas buvo ką tik grįžęs iš karo zonos Ukrainoje – Afdejevkos miesto.
Lietuvos televizijos žurnalistais ir operatoriai ten montuoja filmą apie karą ir pagalbą, kurią teikia „Pagalbos
sparnas“. R. P. Šaulys pasakojo penkis kartu padėjęs surinkti labdarą, ypatingai – vaikams ir parėmęs
misiją finansiškai. Vepriškio teikimu ukrainietė lakūnė Liudmila Savčenko prieš kurį laiką Prienuose buvo
apdovanota „Laisvės kovų Didžiojo kryžiaus ordinu“.
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