
ASMENŲ, GAVUSIŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMUS, 

REGISTRAS 

 2015 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Padėka skirta Mero potvarkis 

1. Pasvalio kultūros centro Vaškų 

skyriaus kapelos vadovas, 

dūdorius, birbynininkas Antanas 

Garalevičius 

už ilgametį, profesionalų ir 

nuoširdų darbą 

2015-01-13 Nr. MV-1 

2.  Ilgametė Pušaloto vidurinės 

mokyklos istorijos mokytoja, 

knygos „Gyvenimus jungianti 

upė“ autorė Elena Rutkauskaitė 

už kruopštų ir prasmingą 

darbą renkant gyventojų 

prisiminimus vardan gimtojo 

krašto istorijos atkūrimo ir 

išsaugojimo 

2015-01-28 Nr. MV-7 

3. Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos anglų kalbos mokytoja 

Jolanta Rastauskienė 

už nuoširdų kūrybišką darbą, 

mokinių meninių ir kalbinių 

gebėjimų ugdymą, 

organizuojant angliškos 

dainos konkursus - šventes 

2015-03-27 Nr. MV-16 

4. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

mokytoja Nida Sakalauskienė 

jubiliejaus proga už nuoširdų 

ir kūrybingą darbą su 

jaunimu 

2015-04-24 Nr. MV-21 

5. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Krinčino 

ugniagesių komandos ugniagesys-

gelbėtojas Remigijus Jocas 

už nepriekaištingą ir 

pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2015-04-28 Nr. MV-22 

6. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Saločių 

ugniagesių komandos ugniagesys-

gelbėtojas Kęstutis Muduras 

už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2015-04-28 Nr. MV-22 

7. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Krinčino 

ugniagesių komandos ugniagesys-

gelbėtojas-vyr. vairuotojas 

Rimantas Varniackas 

už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2015-04-28 Nr. MV-22 

8. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Saločių 

ugniagesių komandos ugniagesys-

gelbėtojas-vyr. vairuotojas Stasys 

Dambrauskas 

už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2015-04-28 Nr. MV-22 

9. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Pušaloto 

ugniagesių komandos ugniagesys-

gelbėtojas-vyr. vairuotojas Arūnas 

Morkevičius 

už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2015-04-28 Nr. MV-22 

10. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Pušaloto 

ugniagesių komandos ugniagesys-

gelbėtojas-vairuotojas Kęstutis 

už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2015-04-28 Nr. MV-22 



Anilionis 

11. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Saločių 

ugniagesių komandos ugniagesys-

gelbėtojas-vairuotojas Vytautas 

Tamošauskas 

už nepriekaištingą ir 

pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2015-04-28 Nr. MV-22 

12. Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazijos mokytoja, šv. 

Kazimiero ordino narė Dalia 

Sinkevičienė 

už Panevėžio Alfonso 

Lipniūno progimnazijos 

mokinių tekstilės darbų 

parodos „Aš augu kartu su 

Lietuva“ organizavimą 

Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

2015-05-07 Nr. MV-25 

13. Šv. Kazimiero ordino narė 

Gražina Repšienė 

už Panevėžio Alfonso 

Lipniūno progimnazijos 

mokinių tekstilės darbų 

parodos „Aš augu kartu su 

Lietuva“ organizavimą 

Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

2015-05-07 Nr. MV-25 

14. VšĮ „Versmė“ leidyklos vadovas 

Petras Jonušas 

už serijos „Lietuvos valsčiai“ 

monografijos „Daujėnai“ 

paruošimą ir išleidimą 

2015-05-22 Nr. MV-27 

15. VšĮ „Versmė“ leidyklos 

vyriausiasis redaktorius Antanas 

Šimkūnas 

už serijos „Lietuvos valsčiai“ 

monografijos „Daujėnai“ 

paruošimą ir išleidimą 

2015-05-22 Nr. MV-27 

16. Pasvalio rajono Daujėnų 

seniūnijos seniūnas Vladas 

Vitkauskas 

už iniciatyvą ruošiant ir 

leidžiant serijos „Lietuvos 

valsčiai“ monografiją 

„Daujėnai“ 

2015-05-22 Nr. MV-27 

17. Dr. Pranas Kiznis už finansinę paramą serijos 

„Lietuvos valsčiai“ 

monografijos „Daujėnai“ 

leidybai 

2015-05-22 Nr. MV-27 

18. Lietuvos edukologijos universiteto 

mišrus choras „Ave vita“ 

už draugystės tiltą, jungiantį 

Pasvalį ir Vilnių 

2015-05-29 Nr. MV-30 

19. Pasvalio šaulių kuopos vadas 

Algis Kalvėnas 

už jaunimo patriotiškumo 

ugdymą, istorinės praeities 

išsaugojimą ir šaulių 

stovyklų organizavimą 

2015-06-23 Nr. MV-35 

20. Pasvalio kultūros centro ilgametė 

darbuotoja Danutė Bujevičienė 

už ilgametį darbą puoselėjant 

Pasvalio krašto kultūrą 

2015-06-30 Nr. MV-37 

21. Lietuvos kariuomenės Krašto 

apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 

apygardos 5-osios rinktinės štabo 

S-5 skyriaus viršininkė vyr. ltn. 

Dalia Grigaravičienė 

už nuoširdų 

bendradarbiavimą ir pagalbą 

organizuojant gyventojų 

saugą 

2015-07-31 Nr. MV-43 

22. Petras Karoblis 50 metų jubiliejaus proga už 

svarų indėlį plėtojant 

žemdirbiškas tradicijas ir 

2015-08-07 Nr. MV-44 



labdaringą veiklą Pasvalio 

krašte 

23. Pušaloto seniūnijos seniūno 

pavaduotoja Stasė Kavaliauskienė 

už ilgametį, nuoširdų darbą 2015-08-28 Nr. MV-48 

24. Joniškėlio poliklinikos vaikų ligų 

gydytoja Nijolė Regina 

Janulaitienė 

už atsidavimą gydytojo 

profesijai ir Pasvalio kraštui 

2015-09-17 Nr. MV-54 

25. Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinės mokyklos direktorius 

Algimantas Kaminskas 

už Pasvalio krašto istorijos 

tyrinėjimus, kultūros paveldo 

sklaidą ir mokyklos 

bendruomenės telkimą 

šiuolaikiam požiūriui į 

mokinį 

2015-09-17 Nr. MV-54 

26. Pasvalio kultūros centro Raubonių 

skyriaus administratorė-meno 

vadovė Gražina Paškevičienė 

už aktyvią kultūrinę veiklą ir 

naujų kūrybinių idėjų 

realizavimą 

2015-09-17 Nr. MV-54 

27. Pasvalio miesto seniūnijos kapinių 

prižiūrėtoja Danutė Jakubauskienė 

už ilgametį, kruopštų ir 

nepriekaištingą darbų 

atlikimą Pasvalio miesto 

seniūnijoje 

2015-09-17 Nr. MV-54 

28. Pasvalio rajono ūkininkas, 

muzikantas, poetas, Kiemelių 

bendruomenės narys Povilas 

Katkevičius 

už aktyvią visuomeninę 

veiklą 

2015-09-17 Nr. MV-54 

29. Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems vyresnioji 

socialinė darbuotoja Rūta 

Gegeckienė 

už ilgametį, nuoširdų ir 

pasiaukojantį socialinį darbą, 

už rūpinimąsi neįkainojamu 

turtu – žmogaus sveikata, 

padedant rajono gyventojams 

pritaikyti technines pagalbos 

priemones 

2015-09-17 Nr. MV-54 

30. Kriklinių kaimo bendruomenė už aktyvų dalyvavimą 

įgyvendinant Pasvalio rajono 

integruotą 2007-2013 metų 

vietos plėtros strategiją 

gyvenimo kokybei kaime 

gerinti 

2015-09-17 Nr. MV-54 

31. Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Joniškėlio 

apylinkių seniūnijos socialinė 

darbuotoja Zita Vasauskienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už ilgametį, atsakingą 

ir profesionalų darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

32. Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Saločių seniūnijos 

socialinė darbuotoja Audra 

Škultinienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už ilgametį, atsakingą 

ir profesionalų darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

33. Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinė 

darbuotoja Lida Bačkienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už profesionalų ir 

nepriekaištingą darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

34. Pasvalio rajono paslaugų ir socialinio darbuotojo dienos 2015-09-23 Nr. MV-56 



užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėja Vyta 

Kulitavičienė 

proga už profesionalų ir 

nepriekaištingą darbą 

35. Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėja Lina Plučienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už profesionalų ir 

nepriekaištingą darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

36. Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 

priežiūros darbuotoja Stasė 

Pleirienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už profesionalų ir 

nepriekaištingą darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

37. Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Vaškų seniūnijos 

socialinė darbuotoja Edita 

Jasiūnienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už profesionalų ir 

nepriekaištingą darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

38. Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėja Rūta 

Kučinskienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už atsakingą ir 

kruopštų darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

39. Pasvalio rajono užimtumo centro 

„Viltis“ socialinė darbuotoja 

Violeta Benešiūnienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už atsakingą ir 

kruopštų darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

40. Pasvalio šv. Jono Krikštytojo 

parapijos vaikų dienos centro 

socialinė darbuotoja Jurgita 

Venskienė 

socialinio darbuotojo dienos 

proga už atsakingą ir 

kruopštų darbą 

2015-09-23 Nr. MV-56 

41. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

mokytoja metodininkė Janina 

Mockuvienė 

už ilgametį ir kūrybingą 

darbą Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijoje 

2015-09-24 Nr. MV-57 

42. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

mokytoja metodininkė Elena 

Ridlauskienė 

už ilgametį ir kūrybingą 

darbą Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijoje 

2015-09-24 Nr. MV-57 

43. Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narė, 

valdybos pirmininko pavaduotoja 

Stasė Karčiauskienė 

už aktyvų dalyvavimą 

bendrijos veikloje 

2015-09-25 Nr. MV-58 

44. Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus 

patrulių būrio patrulis Arnoldas 

Gumbelevičius 

Policijos dienos proga už 

sąžiningą tarnybą užtikrinant 

viešąją tvarką ir eismo 

saugumą Pasvalio rajone 

2015-09-28 Nr. MV-60 

45. Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus 

patrulių būrio patrulė Gintarė 

Policijos dienos proga už 

sąžiningą tarnybą užtikrinant 

viešąją tvarką ir eismo 

saugumą Pasvalio rajone 

2015-09-28 Nr. MV-60 



Bačiūrinaitė 

46. Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus 

Operatyvaus valdymo poskyrio 

specialistas Eugenijus 

Mikalajūnas 

Policijos dienos proga už 

ilgametę tarnybą užtikrinant 

Pasvalio rajono gyventojų 

saugumą 

2015-09-28 Nr. MV-60 

47. Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus 

Operatyvaus valdymo poskyrio 

viršininkas Evaldas Paužuolis 

Policijos dienos proga už 

ilgametę tarnybą užtikrinant 

Pasvalio rajono gyventojų 

saugumą 

2015-09-28 Nr. MV-60 

48. Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato 

Kriminalinės policijos skyriaus 

viršininkas Darius Indrišiūnas 

Policijos dienos proga už 

nepriekaištingą ir pavyzdingą 

tarnybinių pareigų atlikimą ir 

pasiektus gerus darbo veiklos 

rezultatus atskleidžiant ir 

tiriant nusikalstamas veikas 

2015-09-28 Nr. MV-60 

49. Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato 

jaunasis policijos rėmėjas Mantas 

Skvireckas 

Policijos dienos proga už 

iniciatyvumą ir aktyvią 

veiklą vykdant teisės 

pažeidimų ir nusikalstamų 

veikų prevenciją 

2015-09-28 Nr. MV-60 

50. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

matematikos mokytoja 

metodininkė Regina Žilienė 

už gerą mokinių paruošimą 

konkursams ir olimpiadoms, 

Pasvalio krašto jaunųjų 

matematikų konkurso 

organizavimą 

2015-09-29 Nr. MV-62 

51. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

dailės mokytoja metodininkė 

Laisvutė Razmienė 

už gimnazijos ir Joniškėlio 

miesto istorijos įamžinimą 

leidiniuose 

2015-09-29 Nr. MV-62 

52. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

kūno kultūros mokytojas 

metodininkas Zenis Balčiauskas 

už mokinių įtraukimą į 

aktyvią sportinę veiklą 

2015-09-29 Nr. MV-62 

53. Pasvalio sporto mokyklos treneris 

boksininkas Virgilijus Stapulionis 

už aktyvų jaunimo 

sportiškumo ir užimtumo 

skatinimą, Pasvalio krašto 

garsinimą 

2015-09-30 Nr. MV-64 

54.  Pasvalio lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Inga 

Černiauskienė 

Mokytojų dienos proga už 

inovacijų diegimą 

ikimokyklinio ugdymo 

procese 

2015-10-01 Nr. MV-65 

55. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Stasė 

Bagdonienė 

už vaikų kūrybinių galių ir 

ekologinės kultūros 

puoselėjimą 

2015-10-01 Nr. MV-65 



56. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas Vladas Cucėnas 

už ilgametį ir nuoširdų darbą, 

pagalbą mokinių savivaldai 

ir renginių organizavimą 

2015-10-01 Nr. MV-65 

57. Pasvalio specialiosios mokyklos 

mokytoja Diana Vegienė 

už nuoširdų ir kūrybingą 

darbą, sveikos gyvensenos 

puoselėjimą ir projektinę 

veiklą 

2015-10-01 Nr. MV-65 

58. Pasvalio specialiosios mokyklos 

auklėtoja Audronė Krištopavičiūtė 

už begalinę širdies šilumą, 

pasiaukojantį ir nuoširdų 

darbą 

2015-10-01 Nr. MV-65 

59. Vaškų gimnazijos direktorė Dalia 

Remeikienė 

už bendruomenės telkimą, 

toleranciją ir naują požiūrį į 

mokinį 

2015-10-01 Nr. MV-65 

60. Narteikių mokyklos-daželio 

„Linelis“ mokytoja Daiva 

Adamkavičienė 

už mokinių parengimą 

respublikiniams ir rajono 

etninės kultūros renginiams, 

skatinimą domėtis savo 

krašto kultūra, pilietiškumo 

ir tautinės tapatybės 

stiprinimą 

2015-10-01 Nr. MV-65 

61. Narteikių mokyklos-daželio 

„Linelis“ auklėtoja Pranė 

Krištapaitienė 

už edukacinės aplinkos 

turtinimą ir dalyvavimą 

respublikiniame 

ekologiniame projekte 

„Mano žalioji palangė“ 

2015-10-01 Nr. MV-65 

62. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ judesio korekcijos 

pedagogė Virginija Zeliauskienė 

už aktyvią projektinę veiklą 

ir kūno kultūros 

propagavimą 

2015-10-01 Nr. MV-65 

63. Saločių Antano Poškos 

pagrindinės mokyklos 

benruomenė 

akcijoje „Kuriame jaukią 

mokyklos aplinką“ užėmusią 

I vietą 

2015-10-01 Nr. MV-66 

64. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ bendruomenė 

akcijoje „Kuriame jaukią 

mokyklos aplinką“ užėmusią 

II vietą 

2015-10-01 Nr. MV-66 

65. Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos Ustukių pagrindinio 

ugdymo skyriaus bendruomenė 

akcijoje „Kuriame jaukią 

mokyklos aplinką“ užėmusią 

III vietą 

2015-10-01 Nr. MV-66 

66. Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinės mokyklos 

bendruomenė 

už originalų požiūrį, 

puoselėjant tvarkingą ir 

estetišką mokyklos aplinką 

2015-10-01 Nr. MV-66 

67.  Grūžių vaikų globos namų 

bendruomenė 

už socializacijos plėtrą, 

puoselėjant aplinką ir 

ugdytinių saviraišką 

2015-10-01 Nr. MV-66 

68. Pumpėnų gimnazijos Kalno 

skyriaus bendruomenė 

už nuoširdų dėmesį aplinkos 

tvarkymui ir jos pritaikymą 

ugdytiniams 

2015-10-01 Nr. MV-66 

69. Pajiešmenių pagrindinės 

mokyklos Raubonių 

daugiafunkcio centro 

bendruomenė 

už kūrybišką požiūrį į 

mokyklos aplinką, 

edukacines erdves ir 

ugdytinių saviraiškos 

2015-10-01 Nr. MV-66 



ugdymą 

70. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

Švobiškio daugiafunkcio centro 

bendruomenė 

už aplinkos puoselėjimą, 

etnokultūros ir kaimo 

tradicijų tęstinumą 

2015-10-01 Nr. MV-66 

71. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

Deglėnų daugiafunkcio centro 

bendruomenė 

už nuolatinį aplinkos 

puoselėjimą ir kūrybišką 

entuziazmą 

2015-10-01 Nr. MV-66 

72. Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

Joniškėlio skyriaus pirmininkė 

Prancišką Naudžiūnienė 

už aktyvią visuomeninę 

veiklą 

2015-10-22 Nr. MV-67 

73. Vilniaus pasvaliečių bendrijos 

pirmininkas Antanas Apynis 

už bendruomeniškumo 

skatinimą bei nuoširdžią ir 

aktyvią visuomeninę veiklą 

2015-11-05 Nr. MV-70 

74. Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Regina 

Vaičiūnienė 

mokyklos 75-mečio proga už 

ilgametę nuoširdžią 

pedagoginę kūrybinę veiklą 

2015-11-12 Nr. MV-71 

75. Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Audronė 

Suveizdienė 

mokyklos 75-mečio proga už 

sėkmingas pedagogines 

metodines paieškas ir jų 

įgyvendinimą 

2015-11-12 Nr. MV-71 

76. Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos vyriausioji specialioji 

pedagogė Vilma Gegieckienė 

mokyklos 75-mečio proga už 

nuoširdžią, ilgametę 

pedagoginę veiklą, 

bendradarbiavimą ir išskirtinį 

nuoširdų bendravimą su 

tėvais, vaikais, mokytojais 

2015-11-12 Nr. MV-71 

77. UAB „Saimeta“ Verslo dienos proga 

švenčiančią veiklos 20-metį, 

už sėkmingą veiklą 

2015-11-13 Nr. MV-72 

78. UAB „Artema“ Verslo dienos proga 

švenčiančią veiklos 20-metį, 

už sėkmingą veiklą 

2015-11-13 Nr. MV-72 

79. Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narys 

Stanislovas Grincevičius 

80-ojo gimtadienio proga už 

aktyvią ir ilgametę 

visuomeninę veiklą 

2015-11-19 Nr. MV-73 

80. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja Vilta Bindzienė 

Pasvalio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ įkūrimo 45-ųjų 

metinių proga už ilgametį 

kūrybišką darbą ir aktyvią 

veiklą 

2015-11-19 Nr. MV-74 

81. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja Kristina Garšvaitė 

Pasvalio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ įkūrimo 45-ųjų 

metinių proga už ilgametį 

kūrybišką darbą ir aktyvią 

veiklą 

2015-11-19 Nr. MV-74 

82. Pasvalio lopšelio-darželio Pasvalio lopšelio-darželio 2015-11-19 Nr. MV-74 



„Eglutė“ meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė Gintautienė 

„Eglutė“ įkūrimo 45-ųjų 

metinių proga už ilgametį 

kūrybišką darbą ir aktyvią 

veiklą 

83. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ logopedė Vita 

Krivickienė 

už aktyvią projektinę veiklą 

ir kūrybišką darbą ugdant 

specialiųjų poreikių vaikus 

2015-11-25 Nr. MV-76 

84. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja 

Kazimira Morkūnienė 

už aktyvią projektinę veiklą 

ir kūrybišką požiūrį į meninį 

ugdymą 

2015-11-25 Nr. MV-76 

85. Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja Aldona Kalnietienė 

už inovatyvų ir kūrybišką 

darbą su ikimokyklinio 

amžiaus vaikais bei 

visuomeninę veiklą 

2015-11-25 Nr. MV-76 

86. Pasvalio Mariaus Katiiškio 

viešosios bibliotekos direktoriaus 

pavaduotoja Zita Baltrušiūnienė 

už ilgametį ir profesionalų 

darbą, bendražmogiškųjų ir 

pilietinių vertybių 

puoselėjimą, teigiamą 

bibliotekos įvaizdžio 

formavimą, aktyvų 

dalyvavimą kultūriniame 

Pasvalio gyvenime 

2015-11-25 Nr. MV-77 

87. Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Namišių 

seniūnijos seniūno pavaduotoja 

Palmyra Varnienė 

už ilgametį ir profesionalų 

darbą, bendražmogiškųjų ir 

pilietinių vertybių 

puoselėjimą, teigiamą 

seniūnijos įvaizdžio 

formavimą, aktyvų 

dalyvavimą seniūnijos 

visuomeninėje veikloje 

2015-11-27 Nr. MV-78 

88. Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos vyr. buhalterė Stasė 

Pociuvienė 

už ilgametį, sąžiningą ir 

kruopštų darbą Pasvalio 

Svalios pagrindinėje 

mokykloje 

2015-11-27 Nr. MV-79 

89. Roko grupė „Laiptai“ 30 metų jubiliejaus proga už 

roko muzikos populiarinimą, 

Pasvalio krašto garsinimą 

2015-12-11 Nr. MV-84 

90. Pasvalio rajono Krinčino 

seniūnijos Tetirvynės kaimo 

gyventoja Lina Legienė 

už iniciatyvą ir pagalbą 

mokyklos bendruomenei 

organizuojant edukacinius 

renginius bei kūrybinių idėjų 

įgyvendinimą 

2015-12-21 Nr. MV-86 

91. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas Julius Stuogis 

už savarankiškos Pasvalio 

rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos 

kūrimą ir plėtrą, 

nepriekaištingą ir pavyzdingą 

tarnybinių pareigų atlikimą 

gerinant rajono gyventojų 

priešgaisrinį saugumą 

2015-12-22 Nr. T1-183 



 

92. Pasvalio Mariaus Katiiškio 

viešosios bibliotekos Mikoliškio 

padalinio vyresnioji 

bibliotekininkė Aldona 

Danisevičienė 

už ilgametį ir nuoširdų darbą, 

skaitymo skatinimą, meilės 

knygai ugdymą, aktyvią 

veiklą buriant bendruomenę, 

kultūros tradicijų 

puoselėjimą ir sklaidą bei 

tradicinės ir inovatyvios 

bibliotekos veiklos derinimą 

2015-12-29 Nr. MV-87 

93. Pasvalio Mariaus Katiiškio 

viešosios bibliotekos Gulbinėnų 

padalinio vyresnioji 

bibliotekininkė Rima Mačiukienė 

už ilgametį ir nuoširdų darbą, 

skaitymo skatinimą, meilės 

knygai ugdymą, aktyvią 

veiklą buriant bendruomenę, 

kultūros tradicijų 

puoselėjimą ir sklaidą bei 

tradicinės ir inovatyvios 

bibliotekos veiklos derinimą 

2015-12-29 Nr. MV-87 

94. Pasvalio kultūros centro 

darbuotojas Gediminas 

Andrašūnas 

50 metų jubiliejaus proga už 

kūrybinę veiklą, 

bendruomeniškumą, 

Pajiešmenių kaimo ir 

Pasvalio krašto garsinimą bei 

aktyvų dalyvavimą 

„Pajiešmenių Brass“ orkestro 

veikloje 

2015-12-29 Nr. MV-88 

 


