
ASMENŲ, GAVUSIŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMUS, 

REGISTRAS 

 2016 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, Pavardė Padėka skirta Mero potvarkis 

1. Svajonė ir Vidmantas Janeliūnai 
Konkurse „Metų ūkis 2015“ 

užėmusiems I vietą 
2016-01-16 Nr. MV-6 

2. Inga ir Gintautas Aglinskai 
Konkurse „Metų ūkis 2015“ 

užėmusiems II vietą 
2016-01-16 Nr. MV-6 

3. Aida ir Linas Lipnickai 
Konkurse „Metų ūkis 2015“ 

užėmusiems III vietą 
2016-01-16 Nr. MV-6 

4. 

Savivaldybės administracijos 

Ūkio it transporto tarnybos 

pastatų ir statinių aptarnavimo ir 

einamojo remonto darbininkas 

Audrutis Antanas Kondrotas 

Už ilgametį, atsakinga ir 

sąžiningą darbą, gražų ir 

nuoširdų bendradarbiavimą 

su kolegomis 

2016-01-29 Nr. MV-10 

5. 

Savivaldybės administracijos 

Bendrojo skyriaus vyresniąją 

specialistė (licencijoms) 

Stanislava Drevinskeinė 

Už ilgametį, atsakinga ir 

sąžiningą darbą, gražų ir 

nuoširdų bendradarbiavimą 

su kolegomis, profesionalias 

konsultacijas verslo 

įmonėms licencijų (leidimų) 

išdavimo klausimais, 

Savivaldybės biudžetinėms 

įstaigoms – dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos 

klausimais. 

2016-02-02 Nr. MV-11 

6. 

Savivaldybės administracijos 

Ūkio ir transporto tarnybos ūkio 

dalies specialistas Gražvydas 

Vaišnys 

Už ilgametį, atsakinga ir 

sąžiningą tarnybinių pareigų 

atlikimą, nuoširdų 

bendradarbiavimą su 

kolegomis, nuolatinę 

Savivaldybės inventoriaus 

priežiūrą ir darbuotojų 

parūpinimą darbo 

priemonėmis 

2016-02-05 Nr. MV-14 

7. 

Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos Vietinių kelių 

skyriaus vedėjas Stanislovas 

Stačikas 

Už nuoširdų 

bendradarbiavimą ir pagalbą 

įgyvendinant Kelių 

priežiūros ir plėtros 

programas Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

2016-02-08 Nr. MV-17 

8. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narys 

Albertas Juozapas Petronis 

Už aktyvią visuomeninę 

veiklą ir aktyvų dalyvavimą 

Pasvalio rajono kultūriniame  

gyvenime garbingo 80-ojo 

jubiliejaus proga 

2016-02-17 Nr. MV-18 

9. 
Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narė 

Už aktyvų dalyvavimą 

bendrijos veikloje 75-iu 
2016-02-17 Nr. MV-18 



Adelė Jacinkevičienė metų sukakties proga 

10. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narė 

Marija Šinkevičienė 

Garbingo 80-ojo jubiliejaus 

proga už aktyvų dalyvavimą 

bendrijos veikloje 

2016-02-19 Nr. MV-19 

11. 

Pasvalio rajono glaukoma 

sergančiųjų bendrijos „Šviesa“ 

narė, kraštotyrininkė, poezijos 

puoselėtoja ir autorė Aldona 

Naglienė 

80-ies metų jubiliejaus proga 

už aktyvų dalyvavimą 

bendrijos veikloje 

2016-02-24 Nr. MV-20 

12. 

Šiaulių Dainų progimnazijos 

liaudiškų šokių grupė 

„Šermukšnėlis“ (vadovė Indrė 

Šerpitienė) 

Už dalyvavimą Tarptautinėje 

jaunimo tautinių šokių 

šventėje „Mes kartu“ 

2016-02-25 Nr. MV-21 

13. 

Biržų „Saulės“ gimnazijos 

jaunimo liaudiškų šokių 

kolektyvas (vadovė) Asta 

Vaitekūnienė 

Už dalyvavimą Tarptautinėje 

jaunimo tautinių šokių 

šventėje „Mes kartu“ 

2016-02-25 Nr. MV-21 

14. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

tautinių šokių kolektyvas 

„Apynėlis“ (vadovė Nida 

Sakalauskienė) 

Už dalyvavimą Tarptautinėje 

jaunimo tautinių šokių 

šventėje „Mes kartu“ 

2016-02-25 Nr. MV-21 

15. 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 

centro šokių studija „Vyželė“  

(vadovė Sonata Jankienė) 

Už dalyvavimą Tarptautinėje 

jaunimo tautinių šokių 

šventėje „Mes kartu“ 

2016-02-25 Nr. MV-21 

16. 

Bauskės Valstybinės gimnazijos 

šokių kolektyvas „Odzina“ 

(vadovė Tamara Lisovcova) 

Už dalyvavimą Tarptautinėje 

jaunimo tautinių šokių 

šventėje „Mes kartu“ 

2016-02-25 Nr. MV-21 

17. 

Bauskės pradinės mokyklos 1c 

klasės kolektyvas „Taurenitis“ 

(vadovė Aiva Skaldere) 

Už dalyvavimą Tarptautinėje 

jaunimo tautinių šokių 

šventėje „Mes kartu“ 

2016-02-25 Nr. MV-21 

18. 

Visuomeninės organizacijos 

„Gelbėkit vaikus“ generalinė 

direktorė Rasa Dičpetrienė 

Už nuoširdžią pagalbą 

kuriant sąlygas visaverčiam 

gyvenimui Pasvalio rajono 

vaikams ir jų šeimoms bei 

ilgametį ir dalykišką 

bendravimą 

2016-03-7 Nr. MV-23 

19. 
Pasvalio krepšinio komanda 

„Pieno žvaigždės“ 

Už indelį į sporto sritį, ryžtą 

ir veržlumą siekiant pergalių, 

Pasvalio krašto garsinimą 

2016-03-15 Nr. MV-24 

20. 

UAB „Pasvalio melioracija“ 

generalinis direktorius Ramūnas 

Stulga 

Už neblėstantį entuziazmą 

populiarinant drąsiųjų 

ištvermingųjų sportą – 

Dakaro ralį, garsinat 

Pasvalio kraštą ir Lietuvą, 

ugdant pasididžiavimą 

šauniąja mūsų lenktinių 

komanda 

2016-03-15 Nr. MV-24 

21. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Joniškėlio 

ugniagesių komandos ugniagesys 

Už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

2016-03-25 Nr. MV-28 



gelbėtojas-vairuotojas Saulius 

Novaiša 

pareigų atlikimą 

22. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Vaškų 

ugniagesių komandos ugniagesys 

gelbėtojas-vairuotojas Arūnas 

Stakėnas 

Už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2016-03-25 Nr. MV-28 

23. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Vaškų 

ugniagesių komandos ugniagesys 

gelbėtojas Arvydas Salučka 

Už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2016-03-25 Nr. MV-28 

24. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos Pušaloto 

ugniagesių komandos ugniagesys 

gelbėtojas-vairuotojas Rimvydas 

Murauskas 

Už gerą darbo pareigų 

vykdymą bei nepriekaištingą 

ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2016-03-25 Nr. MV-28 

25. 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliems direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Juozas Petraitis 

Už ilgametį profesionalų 

darbą, aktyvią ir reikšmingą 

ūkinę veiklą, žinias, 

išmintingus sprendimus 

iniciatyvumą, gerą humoro 

jausmą, nuoširdų ir šiltą 

bendradarbiavimą su 

kolegomis 

2016-03-31 Nr. MV-31 

26. 
Pasvalio sporto mokyklos 

direktorė Eugenija Butrimienė 

50-ies metų jubiliejaus proga 

už nuoširdų, aktyvų ir 

profesionalų pareigų atlikimą 

vadovaujant Pasvalio sporto 

mokyklai 

2016-04-07 Nr. MV-34 

27. 

Pasvalio kultūros centro 

darbuotoją, liaudiškos muzikos 

kapelos „Svalia“ vadovas Stasys 

Vitonis 

40-ies metų kūrybinės 

veiklos proga – už liaudies 

tradicijų puoselėjimą, 

aktyvią kultūrinę ir meninę 

veiklą, Pasvalio krašto 

garsinimą 

2016-05-04 Nr. MV-37 

28. 

Pasvalio kultūros centro 

liaudiškos muzikos kapelos 

„Svalia“ ilgametis kapelos 

muzikantas Antanas Garalevičius 

Liaudiškos muzikos kapelos 

„Svalia“ 40-mečio proga – 

už atsidavimą kolektyvo 

veiklai, meilę liaudiškai 

muzikai ir aktyvią koncertinę 

veiklą 

2016-05-04 Nr. MV-37 

29. 

Pasvalio kultūros centro 

liaudiškos muzikos kapelos 

„Svalia“ ilgametis kapelos 

muzikantas Antanas Mikeliūnas 

Liaudiškos muzikos kapelos 

„Svalia“ 40-mečio proga – 

už atsidavimą kolektyvo 

veiklai, meilę liaudiškai 

muzikai ir aktyvią koncertinę 

veiklą 

2016-05-04 Nr. MV-37 

30. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos narė, 

ansamblio dainininkė, kelionių 

Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijos narės 85-ių metų 

2016-05-18 Nr. MV-38 



mėgėja Ona Baliūnienė jubiliejaus proga - už aktyvų 

dalyvavimą bendrijos 

veikloje 

31. 

Panevėžio darbo biržos Pasvalio 

skyriaus vedėjas Marijonas 

Žagūnis 

Už ilgametį profesionalų 

darbą, aktyvią ir reikšmingą 

veiklą, išmintingus 

sprendimus, reiklumą sau ir 

kitiems, gražų ir glaudų 

bendradarbiavimą 

2016-05-18 Nr. MV-39 

32. 
Pasvalio Svalios pagrindinė 

mokykla 

Už konkurso „Saugiausia 

mokykla 2016“ laimėjimą 
2016-05-26 Nr. MV-42 

33. 

Pasvalio rajono Narteikių 

mokyklos-darželio „Linelis“ 

direktorė Dalia Vaišnienė 

Už bendruomenės telkimą, 

toleranciją ir naują požiūrį į 

ugdytinį 

2016-05-26 Nr. MV-43 

34. 

Pasvalio rajono Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijos direktorius Almantas 

Kanapeckas 

60-ties metų jubiliejaus 

proga - už profesionalų ir 

atsakingą požiūrį 

vadovaujant gimnazijai 

2016-05-26 Nr. MV-43 

35. Maritt Kolloen 

Už draugišką 

bendradarbiavimą ir 

nuoširdžią pagalbą 

įgyvendinant projektus 

Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

2016-05-26 Nr. MV-44 

36. 

Savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis 

specialistas Albertas Impolis 

Už ilgametį, atsakingą ir 

sąžiningą darbą, nuoširdų 

bendradarbiavimą su 

kolegomis, profesionalias 

konsultacijas žemės ūkio 

technikos registravimo ir 

techninės apžiūros 

klausimais 

2016-05-31 Nr. MV-46 

37. 
Pasvalio miesto seniūnijos 

seniūnas Petras Drevinskas 

ilgametį, atsakingą ir 

sąžiningą tarnybinių pareigų 

atlikimą, nuoširdų 

bendradarbiavimą su 

kolegomis, teigiamą Pasvalio 

miesto įvaizdžio formavimą 

2016-06-28 Nr. MV-51 

38. 

Ilgametį Pasvalio sporto 

mokyklos treneris, rankinio sporto 

šakos pradininkas Pasvalio rajone 

Vincas Bredelis 

80-ties metų jubiliejaus 

proga - už rankinio sporto 

šakos populiarinimą, didelius 

sportinius nuopelnus ugdant 

jaunimą ir Pasvalio krašto 

garsinimą 

2016-06-28 Nr. MV-52 

39. 

Pasvalio muzikos mokyklos 

jaunučių choro vadovė Daiva 

Garlauskienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

40. 
Pasvalio r. Pajiešmenių kaimo 

pučiamųjų orkestro „Pajiešmenių 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 
2016-09-09 Nr. MV-60 



Brass“ vadovas Vytautas 

Bičkauskas 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

41. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos choreografijos grupės ir 

Pasvalio kultūros centro 

choreografinės grupės „Cosmo“ 

vadovė Dalė Norvydienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

42. 

Pasvalio muzikos mokyklos 

instrumentų orkestro vadovas 

Evaldas Kondrotas 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

43. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

jaunimo liaudiškų šokių grupės 

„Apynėlis“ vadovė Nida 

Sakalauskienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

44. 

Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos vaikų folkloro 

ansamblio „Saulutė“ vadovė 

Daiva Adamkavičienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

45. 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos ir 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos Ustukių skyriaus 

tradicinių kanklių ir skudučių 

ansamblių vadovė Asta 

Grigaliūnienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

46. 

Pasvalio kultūros centro Valakėlių 

skyriaus folkloro ansamblio 

„Tikutis“ vadovė Lina Batrašienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

47. 

Pasvalio muzikos mokyklos 

akordeonistų ansamblio vadovė 

Elona Rodžienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

48. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

teatro skaitovų grupės vadovė 

Asta Liukpetrienė 

Už mokinių paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

„Tu mums viena“ 

2016-09-09 Nr. MV-60 

49. 

Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė Vida 

Stokienė 

Už nuoširdų, rūpestingą, 

atsakingą darbą, vadovaujant 

2016 metų Lietuvos 

moksleivių dainų šventės 

„Tu mums viena“ Pasvalio 

rajono delegacijai 

2016-09-09 Nr. MV-60 

50. 

Vilniaus Liepkalnio pagrindinės 

mokyklos direktorė Helena 

Gasperska 

Už nuoširdų Pasvalio rajono 

delegacijos priėmimą 

Lietuvos moksleivių dainų 

šventės „Tu mums viena“ 

metu 

2016-09-09 Nr. MV-60 

51. 
Vilniaus Liepkalnio pagrindinės 

mokyklos bendruomenė 

Už nuoširdų Pasvalio rajono 

delegacijos priėmimą 
2016-09-09 Nr. MV-60 



Lietuvos moksleivių dainų 

šventės „Tu mums viena“ 

metu 

52. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

pirmininkas Stasys Tribuišis 

Už nuoširdžią ir aktyvią 

ilgametę visuomeninę veiklą 

Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijoje 

2016-09-21 Nr. MV-63 

53. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

Pumpėnų skyriaus pirmininkė 

Genė Grybienė 

Už aktyvią ilgametę 

visuomeninę veiklą Lietuvos 

pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijoje 

2016-09-21 Nr. MV-63 

54. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Pasvalio bendrijos 

valdybos narė Aldona Gailiūnienė 

Už aktyvų dalyvavimą 

Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijos veikloje 

2016-09-21 Nr. MV-63 

55. Emilis Kuodis 

Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijos saviveiklinio 

ansamblio įkūrimo 20-ties 

metų proga už aktyvų 

dalyvavimą meno 

saviveiklos kolektyve 

2016-09-21 Nr. MV-63 

56. Vytautas Juška 

Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijos saviveiklinio 

ansamblio įkūrimo 20-ties 

metų proga už aktyvų 

dalyvavimą meno 

saviveiklos kolektyve 

2016-09-21 Nr. MV-63 

57. 

VšĮ Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centro 

socialinė darbuotoja Vida 

Zabėlienė 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre 

2016-09-22 Nr. MV-64 

58. 

Pasvalio rajono užimtumo centro 

„Viltis“ socialinė darbuotoja 

Janina Židonienė 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre 

2016-09-22 Nr. MV-64 

59. 

Pasvalio rajono užimtumo centro 

„Viltis“ socialinė darbuotoja 

Danutė Želvienė 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre 

2016-09-22 Nr. MV-64 

60. 

Pasvalio rajono užimtumo centro 

„Viltis“ socialinio darbuotojo 

padėjėja Aldona Armonavičienė 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre 

2016-09-22 Nr. MV-64 

61. 

Pasvalio rajono užimtumo centro 

„Viltis“ socialinio darbuotojo 

padėjėja Angelė Kačenauskienė 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre 

2016-09-22 Nr. MV-64 



62. 

Pasvalio miesto seniūnijos 

socialinė darbuotoja Egidija 

Žagūnienė 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre 

2016-09-22 Nr. MV-64 

63. 
Vaškų seniūnijos socialinė 

darbuotoja Inga Laikūnienė 

Už atsakingą ir profesionalų 

darbą Vaškų seniūnijoje 
2016-09-22 Nr. MV-64 

64. 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėja Gražina 

Aglinskienė 

Už atsakingą ir profesionalų 

darbą Pasvalio rajono 

paslaugų ir užimtumo centre 

pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems 

2016-09-22 Nr. MV-64 

65. 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 

priežiūros darbuotoja Vaida 

Monkevičienė 

Už atsakingą ir profesionalų 

darbą Pasvalio rajono 

paslaugų ir užimtumo centre 

pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems 

2016-09-22 Nr. MV-64 

66. 
Daujėnų pagrindinės mokyklos 

bendruomenė 

Už socializacijos plėtrą, 

puoselėjant aplinką ir 

ugdytinių saviraišką 

2016-09-28 Nr. MV-65 

67. 
Joniškėlio Gabrielės Petkevičiatės 

– Bitės gimnazijos bendruomenė 

Už pokyčius, vykdant akciją 

„Kuriame jaukią mokyklos 

aplinką“ 

2016-09-28 Nr. MV-65 

68. Narteikių bendruomenė 

Už aplinkos funkcionalumą 

lauko edukacinėms 

programoms vykdyti 

2016-09-28 Nr. MV-65 

69. 

Saločių Antano Poškos 

pagrindinės mokyklos Saločių 

daugiafunkcio centro 

bendruomenė 

Už kūrybišką ir žaismingą 

ugdytinių saviraiškos 

ugdymą 

2016-09-28 Nr. MV-65 

70. 

Saločių Antano Poškos 

pagrindinės mokyklos Namišių 

pradinio ugdymo skyriaus 

bendruomenė 

Už aplinkos puoselėjimą ir 

kūrybišką entuziazmą 
2016-09-28 Nr. MV-65 

71. 
Pasvalio lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ bendruomenė 

Už aplinkos funkcionalumą 

dalyvaujant akcijoje 

„Kuriame jaukią mokyklos 

aplinką“ 

2016-09-28 Nr. MV-65 

72. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos Valakėlių skyriaus 

bendruomenė 

Už originalių požiūrį, 

puoselėjant tvarkingą ir 

estetišką mokyklos aplinką 

2016-09-28 Nr. MV-65 

73. 
Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos bendruomenė 

Už mokyklos aplinkos 

pritaikymą mokinių 

sveikatinimui 

2016-09-28 Nr. MV-65 

74. 
Pumpėnų gimnazijos 

bendruomenė 

Už sportinės aplinkos 

novatoriškumą 
2016-09-28 Nr. MV-65 

75. Vaškų gimnazijos bendruomenė 

Už nuoširdų dėmesį aplinkos 

tvarkymui ir jos pritaikymą 

ugdytiniams 

2016-09-28 Nr. MV-65 

76. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

šokių mokytoja Rima Morkūnienė 

Už nuoširdžią, kūrybingą ir 

ilgametę pedagoginę veiklą 
2016-09-28 Nr. MV-65 



Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijoje 

77. 

Savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyresnioji specialistė 

Dovilė Mulevičienė 

už ilgametį, profesionalų, 

atsakingą ir sąžiningą darbą, 

svarų asmeninį indėlį 

plėtojant vietos savivaldą, 

nuoširdų bendradarbiavimą 

su kolegomis 

2016-10-04 Nr. MV-66 

 

78. 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungos Pasvalio rajono filialo 

pirmininkė Rasa Rimkūnaitė 

Pasaulinės baltosios lazdelės 

dienos proga ir minint 

Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjungos 90-

metį, už nuoširdų, atsakingą, 

kilnų ir prasmingą darbą 

2016-10-12 Nr. M-67 

79. 

Pasvalio specialiosios mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Rita Vaikšnorienė 

Pasvalio specialiosios 

mokyklos 55-erių metų 

jubiliejaus proga, už ilgametį 

kūrybingą pedagoginį ir 

iniciatyvų vadybinį darbą 

2016-10-31 Nr. MV-74 

 

80. 
Pasvalio specialiosios mokyklos 

mokytoja Virginija Tervydienė 

Pasvalio specialiosios 

mokyklos 55-erių metų 

jubiliejaus proga, už ilgametį 

nuoširdų pedagoginį darbą 

ugdant specialiųjų poreikių 

vaikus 

2016-10-31 Nr. MV-74 

 

81. 
Pasvalio specialiosios mokyklos 

mokytojas Alfonsa Sribikienė 

Pasvalio specialiosios 

mokyklos 55-erių metų 

jubiliejaus proga, už ilgametį 

nuoširdų jaunosios kartos 

ugdymą 

2016-10-31 Nr. MV-74 

 

82. 
Pasvalio specialiosios mokyklos 

auklėtoja Audronė Krištapavičiūtė 

Pasvalio specialiosios 

mokyklos 55-erių metų 

jubiliejaus proga, už ilgametį 

nuoširdų jaunosios kartos 

ugdymą 

2016-10-31 Nr. MV-74 

 

83. 
Pasvalio specialiosios mokyklos 

mokytoja Vida Rutienė 

Pasvalio specialiosios 

mokyklos 55-erių metų 

jubiliejaus proga, už ilgametį 

kūrybišką pedagoginį darbą, 

gerosios darbo patirties 

sklaidą 

2016-10-31 Nr. MV-74 

 

84. 
Pasvalio specialiosios mokyklos 

bendruomenė 

Pasvalio specialiosios 

mokyklos 55-erių metų 

jubiliejaus proga, už 

rūpestingą, nuoširdų darbą, 

ugdant specialiųjų poreikių 

mokinius ir tinkamą aplinkos 

pritaikymą ugdytiniams 

2016-10-31 Nr. MV-74 

 

85. 
Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos 

Už ilgametį, nuoširdų ir 

nepriekaištingą darbą 
2016-11-14 Nr. MV-75 



skyriaus socialinių išmokų 

vyresnysis specialistas Alfonsas 

Gelažis 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos socialinės 

paramos ir sveikatos skyriuje 

86. 

Savivaldybės administracijos 

Apskaitos skyriaus buhalterė 

apskaitininkė Jadvyga 

Kairiūnienė 

Už ilgametį, nuoširdų ir 

nepriekaištingą darbą 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos apskaitos 

skyriuje 

2016-11-14 Nr. MV-75 

87. 

Savivaldybės administracijos 

Ūkio ir transporto tarnybos 

automobilio vairuotojas Vilius 

Javtokas 

Už ilgametį, nuoširdų ir 

nepriekaištingą darbą 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos ūkio ir 

transporto tarnyboje 

2016-11-16 Nr. MV-77 

88. 

Pasvalio kultūros centro Vaškų 

skyriaus administratorius 

Mindaugas Garalevičius 

Už aktyvią kultūrinę veiklą, 

vaikų ir jaunimo užimtumo, 

profesionalumo ir 

meniškumo skatinimą 

2016-11-23 Nr. T1-213 

89. 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų 

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 

509 lengvosios pėstininkų kuopos 

vadas kapitonas Modestas 

Lapienis 

Už iniciatyvumą ir 

bendradarbiavimą 

organizuojant renginius ir 

įgyvendinant projektus, 

ugdančius pilietišką 

visuomenę Pasvalio krašte 

2016-11-30 Nr. MV-84 

90. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos dailininkė 

Leonora Stravinskienė 

už 

miestiečių meniškumo ir 

estetiškos pajautos 

puoselėjimą per bibliotekoje 

rengiamas parodas, erdvių 

apipavidalinimus ir pagalbą 

rengiant bei vedant 

edukacines programas 

2016-12-22 Nr. MV-88 

91. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros 

skyriaus vedėja Rita Baltrukienė 

už skaitymo, vaikų 

užimtumo skatinimą, meilės 

knygai ugdymą, kūrybines 

iniciatyvas ir naujų idėjų 

įgyvendinimą 

2016-12-22 Nr. MV-88 

92. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos Kiemėnų 

kaimo 

bibliotekos vyriausioji 

bibliotekininkė Violeta 

Atkočiūnienė 

už kūrybinę veiklą rūpinantis 

kaimo bendruomenės 

poreikių tenkinimu ir 

laisvalaikio organizavimu, 

vaikų užimtumo skatinimą, 

kūrybines iniciatyvas ir 

naujų idėjų įgyvendinimą 

2016-12-22 Nr. MV-88 

93. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos metodininkė 

rinkodarai 

ir viešiesiems ryšiams Jūratė 

Genytė 

už įvairias iniciatyvas 

viešinant bibliotekos veiklą, 

entuziazmą ir 

savanorystę mokant 

gyventojus anglų kalbos 

2016-12-22 Nr. MV-88 

94. 
Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos vyresnioji 

už iniciatyvas, idėjas, 

turiningą jaunimo 
2016-12-22 Nr. MV-88 



bibliotekininkė darbui su jaunimu 

Vaida Gabrienė 

laisvalaikio 

organizavimą ir betarpišką 

bendravimą su jaunąja karta 

95. 

Pasvalio kultūros centro 

Joniškėlio 

skyriaus darbuotoja Vanda 

Petrauskienė 

už ilgametę kūrybinę veiklą, 

bendruomeniškumą, 

Joniškėlio miesto vardo 

garsinimą ir aktyvų 

dalyvavimą Pasvalio krašto 

kultūriniuose renginiuose 

2016-12-22 Nr. MV-89 

96. 
Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos Valakėlių skyrius 

Už iniciatyvumą, 

originalumą skleidžiant 

šventinę nuotaiką konkurse 

„Kalėdinʼs Pasvale krašts“ 

2016-12-30 Nr. MV-90 

 


