
ASMENŲ, GAVUSIŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMUS, 
REGISTRAS 

 2014 M. 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, Pavardė Padėka skirta Mero potvarkis 

1. Pasvalio krašto Garbės pilietis 
Vytautas Butkus 

už aktyvią ir reikšmingą 
visuomeninę veiklą Pasvalio 

kraštui 

2014-01-17 Nr. MV-1 

2. Norvegijos Karalystės Risor 
komunos pučiamųjų instrumentų 
orkestro vadovė Skjeie Evguenia 

 

už Pasvalio rajono 
savivaldybės pučiamųjų 

instrumentų orkestro 
muzikantams padovanotus 
pučiamuosius instrumentus 

ir aprangą 

2014-01-17 Nr. MV-2 

3.  Joniškėlio miesto bibliotekos 
vedėja Rimutė Namikienė 

už įdomias iniciatyvas 
skaitymo skatinimo srityje, 

įvairiapusišką veiklą telkiant 
Joniškėlio krašto 

bendruomenę, 
bendradarbiavimą su kitomis 

institucijomis ir 
orgnizacijomis 

2014-01-23 Nr. MV-3 

4.  Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos Pušaloto 
kaimo bibliotekos vyresnioji 

bibliotekininkė Vera Mašalienė 

už nuoširdų ir profesionalų 
darbą kuriant savo krašto 
informacinę visuomenę, 

skaitymo skatinimo 
iniciatyvas 

2014-01-23 Nr. MV-4 

5.  Pasvalio kultūros centro 
Pučiamųjų orkestro vadovas 

Algirdas Mikalauskas 

už ilgametį darbą Pasvalio 
kultūros centre, 

nepriekaištingą veiklą 
vadovaujant pučiamųjų 

orkestrui, bendradarbiavimą 
su įvairiais mėgėjų meno 

kolektyvais 

2014-02-07 Nr. MV-6 

6.  Pumpėnų vidurinės mokyklos 11 
klasės mokinė Laura Baronaitė 

už ES jaunųjų vertėjų 
konkurso „Juvenes 

Translatores“ laimėjimą 

2014-02-21 Nr. MV-11 

 7. Pumpėnų vidurinės mokyklos 
anglų kalbos mokytoja Olga 

Daugene 

už puikų mokinės parengimą 
ES jaunųjų vertėjų konkursui 

„Juvenes Translatores“ 

2014-02-21 Nr. MV-11 

8. Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja Zita Baltrušiūnienė 

už ilgametį ir profesionalų 
darbą, teigiamą bibliotekos 

įvaizdžio formavimą, 
įdomias iniciatyvas kuriant 

informacinę visuomenę 

2014-02-19 Nr. T1-1 

9. Krinčino Antano Vienažindžio 
pagrindinės mokyklos pradinių 

klasių mokytoja Ona 
Ramanauskienė 

už ilgametį pedagoginį ir 
metodinį darbą, dalykines 
žinias, mokinių kūrybinių 

galių puoselėjimą 

2014-02-27 Nr. MV-12 



 
10. Pasvalio ligoninės vyriausiasis 

gydytojas Rolandas Rastauskas 
už nominaciją „Metų 

administratorius 2013“ 
 

2014-03-19 Nr. MV-16 

11. VšĮ Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 

vyriausiasis gydytojas Vilius 
Povilionis 

už Leonardo da Vinci 
programos mobilumo 

projektų „Komandinio darbo 
įgūdžių tobulinimas užsienio 
šalių sveikatos priežiūros ir 

socialinių paslaugų 
įstaigose“ ir „Integruotų 

paslaugų bei finansų 
administravimas ir 
valdymas, keliant 

kvalifikaciją užsienio šalyse“ 
rengimą ir įgyvendinimą 

2014-03-27 Nr. MV-18 

12. VšĮ Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 

vyriausioji finansininkė Regina 
Keršienė 

už Leonardo da Vinci 
programos mobilumo 

projektų „Komandinio darbo 
įgūdžių tobulinimas užsienio 
šalių sveikatos priežiūros ir 

socialinių paslaugų 
įstaigose“ ir „Integruotų 

paslaugų bei finansų 
administravimas ir 
valdymas, keliant 

kvalifikaciją užsienio šalyse“ 
rengimą ir įgyvendinimą 

2014-03-27 Nr. MV-18 

13. VšĮ Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 

vyriausioji slaugos administratorė 
Irena Trinskienė 

už Leonardo da Vinci 
programos mobilumo 

projektų „Komandinio darbo 
įgūdžių tobulinimas užsienio 
šalių sveikatos priežiūros ir 

socialinių paslaugų 
įstaigose“ ir „Integruotų 

paslaugų bei finansų 
administravimas ir 
valdymas, keliant 

kvalifikaciją užsienio šalyse“ 
rengimą ir įgyvendinimą 

2014-03-27 Nr. MV-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Pasvalio sporto mokyklos treneris 
Evaldas Žilys 

už ilgametį ir nuoširdų darbą 
ugdant jaunuosius 

lengvosios atletikos sporto 
mėgėjus, 50 metų jubiliejaus 

proga 

2014-03-31 Nr. MV-19 

15. Pasvalio rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos Krinčino 
ugniagesių komandos ugniagesys 

gelbėtojas Alvidas Šarkis 

už nepriekaištingą ir 
pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2014-04-17 Nr. MV-21 

16. Pasvalio rajono savivaldybės už nepriekaištingą ir 2014-04-17 Nr. MV-21 



priešgaisrinės tarnybos Pušaloto 
ugniagesių komandos ugniagesys 

gelbėtojas Almantas Vaivada 

pavyzdingą tarnybinių 
pareigų atlikimą 

17. Pasvalio rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos Vaškų 

ugniagesių komandos ugniagesys 
gelbėtojas Ričardas Remeika 

už nepriekaištingą ir 
pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2014-04-17 Nr. MV-21 

18. Pasvalio rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos vyr. 

specialistas Saulius Matickas 

už nepriekaištingą ir 
pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2014-04-17 Nr. MV-21 

19. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
bendruomenė 

už puikų Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo konkurso 

organizavimą 

2014-04-18 Nr. MV-22 

20. Pasvalio specialiosios mokyklos 
bendruomenė 

už puikų Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo konkurso 

organizavimą 

2014-04-18 Nr. MV-22 

21. Pasvalio sporto mokyklos 
bendruomenė 

už puikų Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo konkurso 

organizavimą 

2014-04-18 Nr. MV-22 

22. Krinčino Antano Vienažindžio 
pagrindinės mokyklos 9 klasė 

užėmus I-ąją vietą konkurse 
„Saugiausia eismo klasė 

2014“ 

2014-05-07 Nr. MV-27 

23. Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos Valakėlių skyrius 

tapęs konkurso „Saugiausia 
mokykla 2014“ nugalėtoju 

2014-05-30 Nr. MV-30 

24.  Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Ūkio ir transporto 

tarnybos vairuotojas Gintautas 
Simonaitis 

už ilgametį nepriekaištingą 
darbą 

2014-06-04 Nr. MV-31 

25. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

valdybos pirmininko pavaduotoja 
Janina Lukštienė 

65-ojo jubiliejaus proga už 
aktyvią visuomeninę veiklą 

2014-06-12 Nr. MV-32 

26. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

valdybos finansininkė Regina 
Noršienė 

70-ojo jubiliejaus proga už 
aktyvią visuomeninę veiklą 

2014-06-12 Nr. MV-32 

27. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

valdybos narys Jonas Vaitekūnas 

70-ojo jubiliejaus proga už 
aktyvią visuomeninę veiklą 

2014-06-12 Nr. MV-32 

28. Pasvalio sporto mokyklos sporto 
organizatorius Vidmantas 

Kazlauskas 

50-ies metų jubiliejaus proga 
už nuoširdžią ir aktyvią 

sportinę veiklą 

2014-06-13 Nr. MV-33 

29. VšĮ Pasvalio ligoninės gydytoja 
anesteziologė reanimatologė 

Valerija Mačėnaitė  

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 
ilgametį, profesionalų ir 

nepriekaištingą darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

30. VšĮ Pasvalio ligoninės Pediatrijos 
skyriaus vedėjas Algimantas 

Grudzinskas 
 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 

ilgametį profesionalų darbą, 
vadovavimą Vaikų ligų 

2014-06-17 Nr. MV-35 



skyriui 
31. VšĮ Pasvalio ligoninės klinikinės 

diagnostikos laboratorijos vedėja 
Rima Arlauskienė 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 
ilgametį nuoširdų darbą, 
vadovavimą laboratorijos 

kolektyvui 

2014-06-17 Nr. MV-35 

32. VšĮ Pasvalio ligoninės Chirurgijos 
ir traumatologijos skyriaus 

vyresnioji slaugos administratorė 
Janina Gustienė 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 

ilgametį nuoširdų darbą ir 
rūpinimąsi kolektyvo darbo 

organizavimu 

2014-06-17 Nr. MV-35 

33. VšĮ Pasvalio ligoninės akių ligų 
gydytoja Adelė Jacinkevičienė  

 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 
ilgametį, atsakingą ir 

nuoširdų darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

34. VšĮ Pasvalio ligoninės operacinės 
slaugytoja Laimutė 

Gumbelevičienė  

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 

profesionalų ir 
nepriekaištingą darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

35. VšĮ Pasvalio ligoninės 
Psichiatrijos skyriaus ūkio reikalų 

tvarkytoja Laima Šivickienė 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 

ilgametį, rūpestingą darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

36. VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausioji 
virėja Lina Rapkevičienė 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 

sąžiningą ir nepriekaištingą 
darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

37. VšĮ Pasvalio ligoninės vairuotojas 
Antanas Juozeliūnas 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 
profesionalų ir sąžiningą 

darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

38. VšĮ Pasvalio ligoninės Terapijos 
ir neurologijos skyriaus ūkio 

reikalų tvarkytoja Rasa 
Jarašūnienė  

 

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 
rūpestingą, sąžiningą ir 

kūrybingą darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

39. VšĮ Pasvalio ligoninės 
radiologijos technologė Gražina 

Valmunskienė  

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 

profesionalų ir 
nepriekaištingą darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

40. VšĮ Pasvalio ligoninės klinikos 
laborantė Daiva Dominavičienė  

VšĮ Pasvalio ligoninės 70-
ojo jubiliejaus proga už 

atsakingą ir kruopštų darbą 

2014-06-17 Nr. MV-35 

41. Pajiešmenių kaimo bendruomenės 
pučiamųjų orkestro ,,Pajiešmenių 

Brass“ vadovas Vytautas 
Bičkauskas 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

42. Pasvalio kultūros centro 
Joniškėlio skyriaus liaudies šokių 

kolektyvo ,,Abrūsėlis“  vadovė 
Aldona Rapkevičienė 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių 
dainų šventei ,,Čia – mano 

namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 



43. Pasvalio Svalios pagrindinės 
mokyklos jaunučių liaudiškos 
šokių grupės, Pasvalio Petro 
Vileišio gimnazijos liaudiškų 
šokių grupės ,,Apynėlis“ ir  

Pasvalio kultūros centro Ustukių 
skyriaus vyresniųjų liaudiškų 

šokių grupės ,,Šėltinis“ vadovė 
Nida Sakalauskienė 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

44. Pasvalio kultūros centro 
ansamblio ,,Rags“, Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 
gimnazijos vaikų folkloro 

ansamblio ,,Linelis“, Narteikių 
mokyklos-darželio ,,Linelis“ 
vaikų folkloro ansamblio ir 

Pajiešmenių pagrindinės 
mokyklos vaikų folkloro 

ansamblio ,,Jiešmenėlis“ vadovė 
Daiva Adamkavičienė 

 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

45. Pasvalio kultūros centro mišraus 
choro vadovė Elena Kereilytė 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

46. Pasvalio muzikos mokyklos 
kanklininkų ansamblio 

,,Levandrėla“ vadovė Bronė 
Petrauskienė 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

47. Pasvalio mišraus choro ir Pasvalio 
muzikos mokyklos jaunių choro 

vadovas Rimvydas Mitkus 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

48. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
jaunimo mišraus choro vadovė 

Dalia Baniulienė 
 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

49. Pasvalio kultūros centro 
liaudiškos kapelos ,,Svalia“ 

vadovas Stasys Vitonis 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

50. Pasvalio kultūros centro Vaškų 
skyriaus liaudiškos kapelos 
,,Vaškai“ vadovas Antanas 

Garalevičius 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

51. Pasvalio kultūros centro Nairių 
skyriaus folkloro ansamblio 
vadovė Renata Kaziliūnienė 

 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

52. Pasvalio kultūros centro Raubonių už puikų kolektyvų 2014-07-09 Nr. MV-38 



skyriaus folkloro ansamblio 
,,Tatula“  vadovė  Gražina 

Paškevičienė 

parengimą Pasaulio lietuvių  
dainų šventei ,,Čia - mano 

namai“ 
53. Pasvalio kultūros centro Valakėlių 

skyriaus vaikų folkloro ansamblio 
vadovai Lina Bartašienė ir 

Albertas Bartašius 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

54. Pasvalio kultūros centro 
pučiamųjų orkestro 

choreografinės grupės vadovė 
Dalė Norvydienė 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

55. Pasvalio kultūros centro vaikų ir 
jaunimo teatro studijos ir  

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
teatro vadovė Asta Liukpetrienė 

už puikų kolektyvų 
parengimą Pasaulio lietuvių  

dainų šventei ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

56. VšĮ Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 

bendruomenės slaugytoja Laima  
Taučkėlienė 

už  puikų bendravimą ir 
medicininę priežiūrą 

Pasvalio rajono kolektyvų 
nariams Pasaulio lietuvių 

dainų šventėje ,,Čia - mano 
namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

57. Lina Rauckienė 
 

už pagalbą organizuojant 
Pasvalio rajono delegacijos 

eiseną Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje ,,Čia - mano 

namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

58. Kristina Balčiūnaitienė 
 

už pagalbą organizuojant 
Pasvalio rajono delegacijos 

eiseną Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje ,,Čia - mano 

namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

59. Antanas Liubinas 
 

už pagalbą organizuojant 
Pasvalio rajono delegacijos 

eiseną Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje ,,Čia - mano 

namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

60. Gražvydas Balčiūnaitis 
 

už pagalbą organizuojant 
Pasvalio rajono delegacijos 

eiseną Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje ,,Čia - mano 

namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

61. Vilniaus miesto Liepkalnio 
pagrindinės mokyklos 

bendruomenė 

už bendradarbiavimą, 
saugumo užtikrinimą ir 

gyvenimui sąlygų sudarymą 
Pasvalio rajono kolektyvams 

pasaulio lietuvių dainų 
šventėje  ,,Čia mano namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

62. Žolininkė Adelė Karaliūnaitė 
 

už Pasvalio krašto pristatymą 
ir tautinio paveldo 

propagavimą Pasaulio 

2014-07-09 Nr. MV-38 



lietuvių dainų šventėje ,,Čia 
- mano namai“ 

63. Etnografė Renata Rasiulytė 
 

už Pasvalio krašto pristatymą 
ir tautinio paveldo 

propagavimą Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje ,,Čia 

- mano namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

64. Tautodailininkė Joana Jackūnienė 
 

už Pasvalio krašto pristatymą 
ir tautinio paveldo 

propagavimą Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje ,,Čia 

- mano namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

65. Tautodailininkas Vytautas 
Jackūnas 

 

už Pasvalio krašto pristatymą 
ir tautinio paveldo 

propagavimą Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje ,,Čia 

- mano namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

66. UAB „Saimeta“ savininkė Vitalija 
Stankevičienė 

 

už Pasvalio krašto pristatymą 
ir tautinio paveldo 

propagavimą Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje ,,Čia 

- mano namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

67. Pasvalio kultūros centro 
direktorius Robertas Lavickas 

už puikų Pasvalio rajono  
reprezentavimą Pasaulio 

lietuvių dainų šventėje ,,Čia 
- mano namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

68. Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė 
Vida Stokienė 

už aktyvią veiklą 
organizuojant Pasvalio 

rajono kolektyvų dalyvavimą 
Pasaulio lietuvių dainų 

šventėje ,,Čia - mano namai“ 

2014-07-09 Nr. MV-38 

69. Pumpėnų vidurinės mokyklos 
direktorius Alvydas Matuzevičius 

50-ies metų jubiliejaus proga 
už nuoširdžią vadybinę ir 

pedagoginę veiklą 

2014-08-25 Nr. MV-43 

70. Pasvalio sporto mokyklos 
rankinio treneris Laimonas 

Daugis 

70-ies metų jubiliejaus proga 
už svarų indėlį plėtojant 

rankinio sportą ir ilgametį 
bei nuoširdų darbą Pasvalio 

sporto mokykloje 

2014-09-15 Nr. MV-47 

71. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
rusų kalbos mokytoja, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Regina Slančiauskienė 

už ilgametį kūrybingą darbą 
Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijoje 

2014-09-18 Nr. MV-49 

72. Šiaurietiškojo ėjimo instruktorius 
Arūnas Milkus 

už pagalbą propaguojant 
fizinį aktyvumą Pasvalio 

rajone  

2014-09-18 Nr. MV-50 

73. Pasvalio miesto seniūnijos 
seniūnas Petras Drevinskas 

už nuoširdų darbą Pasvalyje 
įrengiant Šiaurietiškojo 

ėjimo takus 

2014-09-18 Nr. MV-50 

74. Pasvalio rajono savivaldybės Socialinio darbuotojo dienos 2014-09-24 Nr. MV-52 



administracijos Pasvalio apylinkių 
seniūnijos socialinė darbuotoja 

Laimutė Šaniauskienė 

proga už ilgametį, atsakingą 
ir profesionalų darbą 

75. Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Daujėnų 

seniūnijos socialinė darbuotoja 
Virginija Masienė  

už ilgametį, atsakingą ir 
profesionalų darbą 

 

2014-09-24 Nr. MV-52 

76. Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Joniškėlio miesto 
seniūnijos socialinė darbuotoja 

Ernesta Žygienė 

už ilgametį, atsakingą ir 
profesionalų darbą 

 

2014-09-24 Nr. MV-52 

77. Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos  Krinčino 

seniūnijos socialinė darbuotoja 
Janina Vaičiulienė 

už ilgametį, atsakingą ir 
profesionalų darbą 

 

2014-09-24 Nr. MV-52 

78. Pasvalio rajono Paslaugų ir 
užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinė 
darbuotoja Rūta Gegeckienė  

už profesionalų ir 
nepriekaištingą darbą 

2014-09-24 Nr. MV-52 

79. Pasvalio rajono Paslaugų ir 
užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinė 
darbuotoja Irena Montvilienė 

už profesionalų ir 
nepriekaištingą darbą 

 

2014-09-24 Nr. MV-52 

80. Pasvalio rajono Paslaugų ir 
užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 
priežiūros darbuotoja Aušra 

Petraitienė  

už atsakingą ir kruopštų 
darbą 

2014-09-24 Nr. MV-52 

81. Pasvalio rajono Paslaugų ir 
užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 
priežiūros darbuotoja Aušrelė 

Venslovienė 

už atsakingą ir kruopštų 
darbą 

2014-09-24 Nr. MV-52 

82. Pasvalio rajono Paslaugų ir 
užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 
priežiūros darbuotoja Rita 

Jasėnienė 

už atsakingą ir kruopštų 
darbą 

 

2014-09-24 Nr. MV-52 

83. Pasvalio rajono Grūžių vaikų 
globos namų socialinio 

darbuotojo padėjėja Jūratė 
Grytėnienė  

už atsakingą ir kruopštų 
darbą 

2014-09-24 Nr. MV-52 

84. Pasvalio rajono sutrikusio 
intelekto žmonių užimtumo centro 

„Viltis“ socialinio darbuotojo 
padėjėja Olga Alčiauskienė  

už atsakingą ir kruopštų 
darbą 

 

2014-09-24 Nr. MV-52 

85. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

ilgametė valdybos narė, buvusi 
finansininkė Birutė Veronika 

80-ojo jubiliejaus proga už 
aktyvią visuomeninę veiklą 

2014-09-25 Nr. MV-53 



Kazėnienė 
86. Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narys 
Petras Dambrauskas 

80-ojo jubiliejaus proga už 
aktyvią veiklą meno 

saviveiklos ansamblyje 

2014-09-25 Nr. MV-53 

87. Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Pasvalio 
rajono policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus kelių 
policijos grupės specialistas 

Vigantas Sribikė  

už sąžiningą tarnybą ir 
pasiektus gerus darbo 

veiklos rezultatus užtikrinant 
viešąją tvarką ir eismo 

saugumą Pasvalio rajone 
 

2014-09-29 Nr. MV-54 

88. Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Pasvalio 
rajono policijos komisariato 
Viešosios policijos skyriaus 

Operatyvaus valdymo poskyrio 
specialistas Darius Simonaitis 

už sąžiningą tarnybą 
užtikrinant sklandų ir 

operatyvų pajėgų reagavimą 
į įvykius Pasvalio rajone. 

 

2014-09-29 Nr. MV-54 

89.  Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Pasvalio 
rajono policijos komisariato 
Viešosios policijos skyriaus 

Prevencijos poskyrio tyrėja Toma 
Latvaitienė 

už sąžiningą tarnybą ir 
aktyvų darbą vykdant 

nusikalstamų veikų ir kitų 
teisės pažeidimų prevenciją 

Pasvalio mieste 
 

2014-09-29 Nr. MV-54 

90.  Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Pasvalio 
rajono policijos komisariato 

Kriminalinės policijos skyriaus 
vyresnįjį patrulis Vaidas Juktonis 

už sąžiningą tarnybą ir 
iniciatyvą atskleidžiant 
nusikalstamas veikas 

2014-09-29 Nr. MV-54 

91. Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Pasvalio 
rajono policijos komisariato 
Viešosios policijos skyriaus 

Kriminalinės policijos skyriaus 
specialistė Rima Nakčerytė  

už sąžiningą tarnybą ir 
pasiektus gerus darbo 

veiklos rezultatus 
atskleidžiant ir tiriant 
nusikalstamas veikas 

2014-09-29 Nr. MV-54 

92. Vaškų vidurinės mokyklos 
bendruomenė 

2014 m. akcijoje „Kuriame 
jaukią mokyklos aplinką“ 

užėmusi I vietą 

2014-10-01 Nr. MV-55 

93. Narteikių mokyklos-darželio 
„Linelis“ bendruomenė 

2014 m. akcijoje „Kuriame 
jaukią mokyklos aplinką“ 

užėmusi II vietą 

2014-10-01 Nr. MV-55 

94. Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 
Deglėnų daugiafunkcis centras 

2014 m. akcijoje „Kuriame 
jaukią mokyklos aplinką“ 

užėmęs III vietą 

2014-10-01 Nr. MV-55 

95. Saločių Antano Poškos vidurinės 
mokyklos bendruomenė 

už originalų požiūrį, 
puoselėjant tvarkingą ir 

estetišką mokyklos aplinką 

2014-10-01 Nr. MV-55 

96. Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos Valakėlių skyriaus 

bendruomenė  

už socializacijos plėtrą, 
puoselėjant mokyklos 

aplinką 

2014-10-01 Nr. MV-55 

97. Pasvalio specialiosios mokyklos 
bendruomenė 

už nuoširdų dėmesį aplinkos 
tvarkymui ir jos pritaikymą 

2014-10-01 Nr. MV-55 



ugdytiniams 
98. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ bendruomenė 
už kūrybišką požiūrį į 

mokyklos aplinką 
2014-10-01 Nr. MV-55 

99. Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė Erika Andriūnaitė 

už mokinių aktyvinimą 
dalyvauti akcijoje „Kuriame 
jaukią mokyklos aplinką“ ir 

meninį ugdymą, panaudojant 
antrines žaliavas 

2014-10-01 Nr. MV-55 

100. Artojas Vilius Tinteris 2014 m. rajoninėse artojų 
varžybose užėmusį I vietą 

2014-10-08 Nr. MV-57 

101. Artojas Vilius Janeliūnas 2014 m. rajoninėse artojų 
varžybose užėmusį II vietą 

2014-10-08 Nr. MV-57 

102. Artojas Arvydas Samulionis 2014 m. rajoninėse artojų 
varžybose užėmusį III vietą 

2014-10-08 Nr. MV-57 

103. Pasvalio sporto mokyklos 
rankinio treneris Arvydas Daugis 

60-ies metų jubiliejaus proga 
už svarų indėlį plėtojant 

rankinio sportą ir ilgametį 
bei nuoširdų darbą Pasvalio 

sporto mokykloje 

2014-10-15 Nr. MV-59 

104. Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus vyriausioji 
specialistė Irena Janina 

Vaitekūnienė 

65-erių metų jubiliejaus 
proga už ilgametį ir nuoširdų 

darbą Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracijoje 

2014-10-29 Nr. MV-63 

105. UAB „Joalda“ švenčianti veiklos 20-metį  
už sėkmingą veiklą 

2014-11-13 Nr. MV-64 

106.  UAB „Movida“ švenčianti veiklos 20-metį  
už sėkmingą veiklą 

2014-11-13 Nr. MV-64 

107. Gintaro Povilionio įmonė švenčianti veiklos 20-metį  
už sėkmingą veiklą 

2014-11-13 Nr. MV-64 

108. Profesionalus vargonininkas, 
choro vadovas, pedagogas, 

muzikos kūrinių aranžuotojas 
Rimvydas Mitkus 

Pasvalio krašto premija už 
Pasvalio krašto kultūros 

kėlimą ir skleidimą, 
pastangas pagyvinti Pasvalio 
krašto kultūrinį gyvenimą, 
kultūros tradicijų plėtojimą 

bei Pasvalio vardo garsinimą 

2014-11-27 Nr. T1-208 

109. Pasvalio rajono laikraštis 
„Darbas“ 

už kultūros sklaidą ir 
pagarbą ją kuriantiems 

žmonėms 

2014-11-27 Nr. T1-209 

110. Ūkininkai Algirdas ir Dalia 
Kripaičiai 

konkurse „Metų ūkis 2014“ 
užėmę I-ąją vietą 

2014-11-28 Nr. MV-69 

111. Ūkininkai Gintautas ir Edita 
Gudai 

konkurse „Metų ūkis 2014“ 
užėmuę  II-ąją vietą 

2014-11-28 Nr. MV-69 

112. Ūkininkai Donatas ir Vilma 
Matuzevičiai 

konkurse „Metų ūkis 2014“ 
užėmę III-ąją vietą 

2014-11-28 Nr. MV-69 

113. Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės vadas 

plk. ltn. Andrius Mickus 

už Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio 

apygardos 5-osios rinktinės 
aktyvią pilietinio ir 

2014-12-08 Nr. MV-70 



patriotinio ugdymo veiklą 
Pasvalio rajone 

114. Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės štabo 
S-5 skyriaus viršininkė vyr. ltn. 

Dalia Grigaravičienė 

už aktyvią veiklą 
koordinuojant pilietiškumo 
pamokas ir akcijas Pasvalio 
rajono vaikams ir jaunimui 

2014-12-08 Nr. MV-70 

115. Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės  503 

pėstininkų kuopos vadas Robertas 
Steckus 

už pilietiškumo ugdymą, 
edukacinę veiklą ir patriotinį 
jaunimo auklėjimą Pasvalio 

rajone 

2014-12-08 Nr. MV-70 

116. Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės  503 

pėstininkų kuopos karys savanoris 
eil. Egidijus Barauskas 

už pavyzdingą tarnybą ir 
uolų pareigų atlikimą 

2014-12-08 Nr. MV-70 

117. Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės  503 
pėstininkų kuopos karė savanorė 

eil. Vaida Šeškienė 

už pavyzdingą tarnybą ir 
uolų pareigų atlikimą 

 

2014-12-08 Nr. MV-70 

118. Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės  503 

pėstininkų kuopos karys savanoris 
eil. Gintautas Vadapalas 

 

už pavyzdingą tarnybą ir 
uolų pareigų atlikimą 

2014-12-08 Nr. MV-70 

119. Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos direktorė 

Danguolė Abazoriuvienė 
 

už ilgametį indėlį į Pasvalio 
krašto kultūros ir istorijos 
išsaugojimą, profesionalų 

strateginį vadovavimą, 
suteikiantį bibliotekai teisę 
vadintis brandžia kultūros 

atminties institucija, 
demokratinės kultūros, 
bendražmogiškųjų ir 

pilietinių vertybių 
puoselėjimą, Pasvalio vardo 

garsinimą. 
 

2014-12-19 Nr. T1-272 

120. Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos Informacijos 
ir mokymo skyriaus vedėja Rita 

Bedulytė 

už elektroninių paslaugų, 
užtikrinančių bibliotekos 

teikiamų paslaugų 
gyventojams prieinamumą 

skaitmeninėje erdvėje, 
plėtrą, iniciatyvas kuriant 
gyventojams sąlygas gauti 
informaciją, gilinti žinias ir 

mokytis visą gyvenimą 

2014-12-23 Nr. MV-73 



121. Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos sekretorė 

Janina Garnienė  

už ilgametį, sąžiningą, 
kruopštų ir profesionalų 

darbą 

2014-12-23 Nr. MV-73 

122. Jurgėnų kaimo bibliotekos 
vyresnioji bibliotekininkė Asta 

Salučkienė 

už kūrybinę veiklą rūpinantis 
kaimo bendruomenės 
poreikių tenkinimu ir 

laisvalaikio organizavimu, 
vaikų užimtumo skatinimą, 

kūrybines iniciatyvas ir 
naujų idėjų įgyvendinimą 

2014-12-23 Nr. MV-73 

 


