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UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
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DĖL APDOVANOJIMO MERO PADĖKOS ŽENKLU
2017 m. gegužės d. Nr.
Ukmergė

Vadovaudamasis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. 7-142 patvirtintų Ukmergės rajono savivaldybės apdovanojimo Mero padėkos
ženklu nuostatų 15 punktu ir atsižvelgdamas į Mero padėkos ženklui gauti teikiamų kandidatų
atrankos ir vertinimo komisijos 2017 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolą Nr. 2,
a p d o v a n o j u Mero padėkos ženklu:
Aivars Smelcers, Latvijos Respublikos Livani savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoją, už ilgametę draugystę ir asmeninį indėlį, plėtojant tarptautinį
bendradarbiavimą įvairiuose savivaldos lygmenyse;
Lotten Svensson, Švedijos Skovde universiteto dėstytoją, ekonomikos mokslų daktarę,
už socialinės gerovės tarptautinių projektų įgyvendinimą Ukmergės rajone ir kultūrinio
bendradarbiavimo plėtrą;
Reginą Ališauskaitę, Ukmergės kultūros centro choro „Magnificat“ vadovę, Švč.
Trejybės bažnyčios vargonininkę, už sakralinės kultūros puoselėjimą, tarnystę ir žmonių telkimą.
Joną Dragūną, viešosios įstaigos Skautų slėnis vadovą, už inovatyvių vaikų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo metodų įgyvendinimą Ukmergės rajone, skautiškų vertybių formavimą,
pagrįstą asmeniniu pavyzdžiu;
Vilių Petrauską, Jasiuliškių socialinės globos namų direktorių, už asmeninį indėlį ir
nuoseklų bendradarbiavimą neįgaliųjų socialinės gerovės kūrimo srityje.
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