
ASMENŲ, GAVUSIŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMUS, 
REGISTRAS 

 2013 M. 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, Pavardė Padėka skirta Mero potvarkis 

1. Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Pasvalio 
rajono policijos komisariato 
Viešosios policijos skyriaus 
patrulių būrio vyriausiasis patrulis 
viršila Vaidas Bagdonas 
 
 

Už ilgametį, nepriekaištingą 
ir pavyzdingą tarnybinių 
pareigų atlikimą, sąžiningą 
tarnybą ir pasiektus 
rezultatus stiprinant 
teisėtvarką 

2013-01-21 Nr. MV-4 

2.  Pasvalio rajono paslaugų ir 
užimtumo centro pagyvenusiems 
ir neįgaliesiems lankomosios 
priežiūros darbuotojos Aušra 
Petraitienė, Rita Jasėnienė, 
Vitalija Kačerauskienė, Vida 
Šimulienė 

Už sąžiningą, kruopštų ir 
pasiaukojamą darbą, teikiant 
pagalbą namuose senyvo 
amžiaus ir neįgaliems 
asmenims 

2013-01-23 Nr. MV-5 

3.  Pasvalio jaunųjų šaulių kuopos 
vadas Algis Kalvėnas 

Už istorinės atminties 
propagavimą ir pilietiškumo 
pamokas Pasvalio rajono 
jaunimui 

2013-01-25 Nr. MV-6 

4.  Lietuvos šaulių sąjungos 
Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės 
Pasvalio 7-osios kuopos vadas 
Sigitas Ilgutis 

Už jaunimo sportinį-karinį 
ugdymą ir jaunųjų šaulių 
idėjų propagavimą 

2013-01-25 Nr. MV-6 

5. Daujėnų pagrindinės mokyklos 
direktorius Gailutis Gailiūnas 

Už gerą organizacinę, 
vadybinę veiklą ir iniciatyvų 
skatinimą 

2013-02-11 Nr. MV-10 

6. Joniškėlio apylinkių seniūnijos 
seniūnas Gintautas Petras 
Povilionis 

Už nuoširdų darbą ir ilgametį 
vadovavimą Joniškėlio 
apylinkių seniūnijoje 

2013-02-18 Nr. MV-14 

7. Kelmės rajono Tytuvėnų kultūros 
centro jaunimo liaudiškų šokių 
grupei (vadovė Henrika 
Barkauskienė) 
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 
centro jaunimo tautinių šokių 
kolektyvas „Pasagėlė“ (vadovė 
Sonata Jankienė) 
Lietuvos sporto universiteto 
tautinių šokių ansambliui „Rasa“ 
(choreografė Birutė Brazdžiūtė) 
Klaipėdos Liudviko Stulpino 
progimnazijos jaunuolių liaudiškų 
šokių kolektyvas (vadovė Nijolė 
Gilienė) 

Už dalyvavimą 
respublikiniame jaunimo 
tautinių šokių festivalyje 
„Mes kartu“, skirtame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai ir Tarmių 
metams paminėti 

2013-03-08 Nr. MV-16 



Klaipėdos Liudviko Stulpino 
progimnazijos liaudiškos muzikos 
kapelija (vadovas Jonas 
Petrauskas) 
Klaipėdos liaudiškos muzikos 
ansamblis „Joginta“ (vadovas 
Jonas Petrauskas) 
Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 
jaunimo liaudiškų šokių 
kolektyvas „Svajoklis“ (vadovas 
Vaidotas Gilys) 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
tautinių šokių kolektyvas 
„Apynėlis“ (vadovė Nida 
Sakalauskienė) 

8.  Saločių ir aplinkinių kaimų 
bendruomenės taryba  

Dešimties metų veiklos 
proga už bendruomeniškumo 
skatinimą, kūrybišką 
kultūrinių renginių 
organizavimą, projektų 
rengimą ir įgyvendinimą 

2013-04-11 Nr. MV-20 

9. Joniškėlio miesto seniūnijos 
seniūno pavaduotoja Birutė 
Stapulionienė 

Už ilgametį nuoširdų darbą ir 
profesionalumą sprendžiant 
Joniškėlio miesto seniūnijos 
gyventojų problemas 

2013-04-11 Nr. MV-21 

10. Švobiškio ir aplinkinių kaimų 
bendruomenės taryba 

Dešimties metų veiklos 
proga už bendruomeniškumo 
skatinimą, kūrybišką 
kultūrinių renginių 
organizavimą, projektų 
rengimą ir įgyvendinimą 

2013-04-12 Nr. MV-22 

11. Raubonių kaimo bendruomenės 
taryba 

Dešimties metų veiklos 
proga už bendruomeniškumo 
skatinimą, kūrybišką 
kultūrinių renginių 
organizavimą, projektų 
rengimą ir įgyvendinimą 

2013-04-12 Nr. MV-23 

12. Pušaloto ugniagesių komandos 
ugniagesys gelbėtojas-vairuotojas 
Zenonas Čestavičius 
Krinčino ugniagesių komandos 
ugniagesys gelbėtojas-vairuotojas 
Bronius Krizonis 
Pušaloto ugniagesių komandos 
ugniagesys gelbėtojas Juozas 
Golovko 
Daujėnų ugniagesių komandos 
ugniagesys gelbėtojas-vairuotojas 
Antanas Straževičius 
Saločių ugniagesių komandos 

Šv. Florijono dienos proga 
už gerą darbo pareigų 
vykdymą bei nepriekaištingą 
ir pavyzdingą tarnybinių 
pareigų atlikimą 

2013-04-16 Nr. MV-25 



ugniagesys gelbėtojas-vairuotojas 
Gintautas Kačerauskas 

13. Atžalyno bendruomenės taryba Dešimties metų veiklos 
proga už bendruomeniškumo 
skatinimą, kūrybišką 
kultūrinių renginių 
organizavimą, projektų 
rengimą ir įgyvendinimą 

2013-04-16 Nr. MV-26 

14. Pasvalio Svalios pagrindinė 
mokykla 

  
 
 
 
 

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“  
 
 
 
 
Pasvalio Svalios pagrindinės 
mokyklos mokytojos Vida 
Mikalajūnienė ir Jurgita 
Balčiūnaitė  
 

Europos sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklo 20-ties metų 
proga už sveiko gyvenimo 
vertybių puoselėjimą bei 
aktyvų dalyvavimą sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklo 
veikloje 
už vaikų sveikatos 
stiprinimą, žinių ir įgūdžių 
gilinimą, kuriant integruotą 
sveikatos stiprinimo ir 
ugdymo sistemą 
už aktyvų mokinių 
sveikatinimo programų 
įgyvendinimą Pasvalio 
Svalios pagrindinėje 
mokykloje 

2013-04-26 Nr. MV-28 

15. Panevėžio apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Pasvalio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininko pavaduotojas vidaus 
tarnybos majoras Antanas Šidagis  
 

Šv. Florijono dienos proga 
už metodinę pagalbą 
Savivaldybės Priešgaisrinės 
tarnybos ugniagesių 
komandoms. 
 

2013-04-30 Nr. MV-29 

16. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
mokytoja Vlada Paliulienė  
 

70 metų jubiliejaus proga už 
ilgametę, pareigingą ir 
kūrybingą pedagoginę 
veiklą, mokinių kraštotyrinės 
saviraiškos ugdymą 
 

2013-05-27 Nr. MV-35 

17. Pasvalio muzikos mokyklos 
Dailės skyriaus vedėja Nerutė 
Čiukšienė  
 

už meninį mokinių ugdymą, 
kūrybinės saviraiškos 
propagavimą ir kultūrinės 
aplinkos kūrimą Pasvalio 
rajone.  
 

2013-05-28 Nr. MV-36 

18.  Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančauskis 

už kilnų ir prasmingą darbą 
rūpinantis neįgaliaisiais 

2013-07-18 Nr. MV-43 

19. Pasvalio lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ direktorius Armandas 
Abazorius 

už gerą organizacinę, 
vadybinę veiklą ir iniciatyvų 
skatinimą bendruomenėje 

2013-08-30 Nr. MV-48 

20.  AB „Panevėžio energija“ Pasvalio 
šilumos tinklų rajono vyresnysis 

už atsakingą, sąžiningą 
darbą, saugiai ir patikimai 

2013-09-03 Nr. MV-49 



katilinės operatorius Saulius 
Andriūnas 

eksploatuojant Pasvalio 
rajono katilinės įrenginius 

21. AB „Panevėžio energija“ Pasvalio 
šilumos tinklų rajono šaltkalvis 
Aidas Žukauskas 

už ilgametį, nuoširdų ir 
sąžiningą darbą AB 
„Panevėžio energija“ 

2013-09-03 Nr. MV-49 

22. Pušaloto seniūnijos socialinio 
darbo organizatorė Gražina 
Pranskūnaitė 

už kilnų ir prasmingą darbą, 
už rūpestį kitais žmonėmis 

2013-09-17 Nr. MV-51 

23. 2013 m. akcijos „Kuriame jaukią 
mokyklos aplinką“ dalyviai: 
-Saločių Antano Poškos vidurinė 
mokykla akcijoje „Kuriame jaukią 
mokyklos aplinką“ užėmusi I 
vietą; 
-Pasvalio Lėvens pagrindinė 
mokykla akcijoje „Kuriame jaukią 
mokyklos aplinką“ užėmusi II 
vietą; 
-Pasvalio Svalios pagrindinė 
mokykla akcijoje „Kuriame jaukią 
mokyklos aplinką“ užėmusi III 
vietą; 
-Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 
Pušaloto progimnazija; 
-Krinčino Antano Vienažindžio 
pagrindinė mokykla; 
-Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos Ustukių pagrindinio 
ugdymo skyrius; 
Pasvalio lopšelio-darželio 
„Eglutė“ Mikoliškio skyrius 
„Gaidelis“. 

 
 
u kūrybiškumą, išmonę, 
estetiškumą 
 
 
už iniciatyvas ir kūrybišką 
entuziazmą 
 
 
už nuolatinį aplinkos 
puoselėjimą ir fantaziją 
 
 
už mokyklos aplinkos 
puoselėjimą 
 
už nuoširdų aplinkos 
gražinimą 
už bendruomenės susitelkimą 
gražinant mokyklą 
 
už nuolatinį dėmesį aplinkai 

2013-10-03 Nr. MV-54 

24. Policijos (Angelų sargų) dienos 
proga Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Pasvalio rajono policijos 
komisariato darbuotojai: 
Marius Jablonskas, Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Pasvalio rajono 
policijos komisariato viršininkas; 
 
 
 
Edvinas Juodagalvis, Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Pasvalio rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus patrulių būrio 

 
 
 
 
 
už ilgametį, nepriekaištingą 
ir pavyzdingą tarnybinių 
pareigų atlikimą, sąžiningą 
tarnybą ir pasiektus 
rezultatus stiprinant 
teisėtvarką Pasvalio rajone 
 
už sąžiningą tarnybą ir 
pasiektus gerus darbo veiklos 
rezultatus užtikrinant viešąją 
tvarką ir eismo saugumą 
Pasvalio rajone 

2013-10-03 Nr. MV-56 



patrulis  
Eugenijus Mikalajūnas, Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Pasvalio rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Operatyvaus 
valdymo poskyrio specialistas 
 
Jurgita Packevičienė, Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Pasvalio rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio vyresnioji specialistė  
 

 
už sąžiningą tarnybą 
užtikrinant sklandų ir 
operatyvų pajėgų reagavimą 
į įvykius Pasvalio rajone 
 
 
 
už sąžiningą tarnybą ir 
aktyvų darbą nepilnamečių 
nusikalstamumo prevencijos 
srityje 

25. Tarptautinės mokytojų dienos 
proga Pasvalio Petro Vileišio 
gimnazijos mokytojos: 
-Aldona Taškūnienė, Aleksandra 
Vengrienė ir Marija 
Mikalauskienė; 
-Muzikos mokytoja Dalia 
Baniulienė 
 

 
 
 
už ilgametį ir nepriekaištingą 
darbą Pasvalio Petro Vileišio 
gimnazijoje 
už Pasvalio Petro Vileišio 
gimnazijos mokinių 
kūrybinių gebėjimų ugdymą 

2013-10-04 Nr. MV-58 

26. Būsto dienos proga UAB 
„Pasvalio butų ūkis“ socialinio 
būsto vykdančioji administratorė 
Violeta Bertašienė  
 

už gerą organizacinę, 
vadybinę veiklą ir iniciatyvų 
skatinimą 

2013-10-07 Nr. MV-61 

27. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narė 
Kazimiera Venclovienė  
 

už ilgametę veiklą Lietuvos 
pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 
valdybos veikloje, kūrybinį 
išradingumą, rengiant 
saviveiklinio ansamblio 
menines programas, teikiant 
įdomius pasiūlymus veiklai 
intensyvinti 

2013-10-11 Nr. MV-63 

28. Buvęs Vaškų vidurinės mokyklos 
mokytojas Bronius Kuprinskas 

už ilgametę pedagoginę 
veiklą 

2013-10-25 Nr. MV-68 

29. Verslo įmonės švenčiančios 
veiklos dvidešimtmetį UAB 
„Pasvalio agrodileris“, Raimondo 
Zakaravičiaus IĮ ir UAB „Pasvalio 
gerovė“ 

už sėkmingą veiklą 2013-11-15 Nr. MV-75 

30. Dešimties metų veiklos proga 
Manikūnų krašto bendruomenė 

už bendruomeniškumo 
skatinimą, kūrybišką 
kultūrinių renginių 
organizavimą, projektų 
rengimą ir įgyvendinimą  

2013-11-15 Nr. 76 



31. Pasvalio kultūros centro Ustukių 
skyriaus tautinių šokių kolektyvo 
„Šėltinis“ vadovė Nida 
Sakalauskienė 
 
 
 
 
Kolektyvo „Šėltinis“ šokėjai: Rita 
Balčiauskienė, Zenonas 
Balčiauskas, Vilma Stepanovienė, 
Antanas Liubinas, Lina 
Rauckienė, Gintautas Sakalauskas, 
Rasa Adomavičiūtė, Tomas 
Niurka, Jolanta Preidžiuvienė, 
Gintautas Dulevičius, Kristina 
Balčiūnaitienė, Gražvydas 
Balčiūnaitis, Asta Pagojienė, 
Andrius Pagojus, Eglė Vegytė, 
Paulius Ramanauskas, Marius 
Skardžius 

už suburtą vienintelį Pasvalio 
rajone vidutinio amžiaus 
tautinių šokių kolektyvą, 
aktyvų tautinės kultūros 
puoselėjimą, Pasvalio krašto 
vardo garsinimą šalyje ir 
užsienyje 
 
už tautiškumo ir šokio meno 
puoselėjimą, aktyvią 
koncertinę veiklą, Pasvalio 
krašto vardo garsinimą šalyje 
ir užsienyje 
 

2013-11-30 Nr. MV-78 

32. Pasaulinės neįgaliųjų dienos ir 
dvidešimt penkerių metų veiklos 
proga Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugija 

už aktyvią visuomeninę 
veiklą vykdant neįgaliųjų 
socialinę integraciją Pasvalio 
krašte 

2013-12-03 Nr. MV-79 

33. Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 
ir Pasvalio darželį-mokyklą 

„Žilvitis“ 
 
 
 
 
 
 

Pasvalio darželis-mokykla 
„Liepaitė“ ir Saločių Antano 
Poškos vidurinė mokykla 

 
 
 
 
 

Pasvalio Svalios pagrindinė 
mokykla 

 
 
 
 
 
 

už dalyvavimą Tarptautinio 
mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų 
konkurse „Sveikuolių 
sveikuoliai“ ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikų grupėje 
 
už dalyvavimą Tarptautinio 
mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų 
konkurse „Sveikuolių 
sveikuoliai“ pradinių klasių 
mokinių grupėje 
 
už dalyvavimą Tarptautinio 
mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų 
konkurse „Sveikuolių 
sveikuoliai“ pradinių klasių 
mokinių ir 9-11 klasių 
mokinių grupėje  

2013-12-04 Nr. MV-80 



Vaškų ir Pumpėnų vidurinės už dalyvavimą Tarptautinio 
mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų 
konkurse „Sveikuolių 
sveikuoliai“ 5-6 klasių 
mokinių grupėje 

34. Povilas Latvėnas už aktyvią kultūrinę veiklą 
gimtajame krašte, kaimo 
žmogaus kūrybiškumo 
puoselėjimą bei meilės 
Tėvynei, darbui ir žmogui 
iškėlimą literatūrinėje savo 
kūryboje 

2013-12-04 Nr. MV-81 

35. Konkurso „Metų ūkis 2013“ 
nugalėtojai: Saločių sen., Ramužių 
kaimo ūkininkas Vydas 
Gabriūnas; 
Pušaloto sen., Mikoliškio kaimo 
ūkininkai Juozas ir Danguolė 
Balčėčiai; 
Pasvalio apyl. sen., Kiemelių 
kaimo ūkininkai Donata ir 
Aurimas Armonai  
 

Konkurse užėmęs I vietą 
 
 
 
Konkurse užėmusiems II 
vietą 
 
 
Konkurse užėmusiems III 
vietą 

2013-12-16 Nr. MV-84 

 


