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REGISTRAS 

 2017 M. 

 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, Pavardė, pareigos Padėka skirta Mero potvarkis 

1. 
Viktoras Rimša, Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazijos direktorius 

Už ilgametį nuoširdų 

pedagoginį ir vadybinį darbą, 

profesines įžvalgas ir 

inovacijas tobulinant 

ugdymo proceso 

organizavimą 

2017 m. sausio 16 d. 

Nr. MV-3 

2. 

Danutė Morkūnienė, Pasvalio raj. 

Švietimo pagalbos tarnybos 

suaugusiųjų švietimo skyriaus 

vedėja 

Už nuoširdų kūrybišką 

darbą, nuoseklią ir kryptingą 

veiklą rūpinantis švietimo 

bendruomenės narių 

kvalifikacijos tobulinimu 

2017 m. sausio 16 d. 

Nr. MV-3 

3. 
Vytautas Jonas Jankauskas (80-

ojo jubiliejaus proga) 

Už aktyvią visuomeninę 

veiklą ir paramą puoselėjant 

Pasvalio krašto kultūrą 

2017 m. kovo 3 d. Nr. 

MV-11 

4. Daujėnų pagrindinė mokykla 
Už konkurso „Saugi 

mokykla 2017“ laimėjimą 

2017 m. balandžio 20 

d. Nr. MV-20 

5. 

Antanas Straževičius, Pasvalio 

rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos 

Daujėnų ugniagesių komandos 

ugniagesį gelbėtoją 

-vairuotoją (Šv. Florijono dienos 

proga) 

Už pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2017 m. balandžio 20d. 

Nr. MV-21 

6. 

Arvydas Murauskas, Pasvalio 

rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos 

Pušaloto ugniagesių komandos 

ugniagesį gelbėtoją 

-vairuotoją (Šv. Florijono dienos 

proga) 

Už pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2017 m. balandžio 20d. 

Nr. MV-21 

7. 
Antanas Kaulėnas, Pasvalio 

rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos 

Už pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą 

2017 m. balandžio 20d. 

Nr. MV-21 



Joniškėlio ugniagesių komandos 

ugniagesį gelbėtoją (Šv. Florijono 

dienos proga) 

8. 

Jonas Kazėnas, Savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio 

skyriaus vedėjas 

Už ilgametį, atsakingą darbą, 

profesionalias konsultacijas 

žemės ūkio klausimais, 

nuoširdų bendradarbiavimą 

su kolegomis 

2017 m. gegužės 31 d. 

Nr. MV-29 

9. 
Stefanija Buitvydienė, Pumpėnų 

gimnazijos mokytoja 

Jubiliejaus proga už ilgametį 

ir sąžiningą darbą 

2017 m. birželio 19 d. 

Nr. MV-32 

10. 

Bronė Vasiliauskienė, Pasvalio 

rajono paslaugų ir užimtumo 

centro pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems vyriausioji 

buhalterė 

Už ilgametį, profesionalų 

darbą, žinias, išmintingus 

finansinius sprendimus, 

iniciatyvumą, aktyvią ir 

reikšmingą visuomeninę 

veiklą, nuoširdų 

bendradarbiavimą su 

kolegomis 

2017 m. birželio 19 d. 

Nr. MV-33 

11. 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 7 

klasės mokinė 

Miglė Martišiūtė 

Už Respublikinio 

matematikos ir informacinių 

technologijų konkurso 

,,Piešinys – matematikos 

uždavinys“ I vietos 

laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

12. 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

matematikos  mokytoja 

metodininkė 

Vida Vasilevičiūtė 

Už mokinės parengimą 

Respublikiniam matematikos 

ir informacinių technologijų 

konkursui ,,Piešinys – 

matematikos uždavinys“ 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

13. 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 10 

klasės mokinys 

Kasparas Markevičius 

Už ES Jaunųjų mokslininkų 

konkurso nacionalinio etapo 

III vietos laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

14. 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

chemijos vyresnioji mokytoja 

Angelė Urbonavičiūtė 

Už mokinio parengimą ES 

Jaunųjų mokslininkų 

konkurso nacionaliniam 

etapui 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 



15. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

4b klasės mokinė Kotryna 

Kraptavičiūtė 

49-ojo  Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkurso II 

laipsnio diplomantė, XIII 

festivalio ,,Panevėžio 

literatūrinė žiema 2016“ 

diplomantė 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

16. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

Tautinių šokių kolektyvas 

,,Apynėlis“ 

Už Tarptautinio konkurso 

,,Baltic Amber 2016“ I 

vietos laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

17. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

2e klasės mokinys Benas 

Janušonis 

Už Tarptautinio matematikos 

konkurso ,,Pangea 2017“ I 

vietos laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

18. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

Tautinių šokių kolektyvo 

,,Apynėlis“ vadovė Nida 

Sakalauskienė 

Už kolektyvo parengimą 

Tarptautiniam konkursui 

,,Baltic Amber 2016“ 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

19. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Regina Grubinskienė 

Už mokinių parengimą 

jaunųjų filologų ir kūrybinės 

raiškos konkursams 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

20. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

matematikos vyresnioji mokytoja 

Gita Dulevičienė 

Už mokinių parengimą 

olimpiadoms ir konkursams 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

21. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

Merginų rankinio komanda 

Už Lietuvos mokyklų 

žaidynėse užimtą III vietą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

22. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

Virginija Tamulionienė 

Už komandos parengimą 

Lietuvos mokyklų 

žaidynėms 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

23. 

Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos 8a klasės komanda 

(Austėja Puodėnaitė, Vygaudas 

Stuogis, Rugilė Kiežaitė) 

Respublikinio ekologinio 

konkurso  ,,Mano žalioji 

palangė“ laureatė 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

24. 

Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė Diana 

Strakšienė 

Už komandos parengimą 

Respublikiniam 

ekologiniam konkursui 

,,Mano žalioji palangė“ 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 



25. 

Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos 8a klasės mokinė 

Simona Kačerauskaitė 

Už Nacionalinio konkurso 

,,Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ II vietos 

laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

26. 

Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos vyresniąją istorijos 

mokytoja Sandra Lengvinienė 

Už mokinės parengimą 

Nacionaliniam konkursui 

,,Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

27. 
Vaškų gimnazijos Skudutininkų 

ansamblis 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 

– liaudies atlikėjų – 

konkurso ,,Tramtatulis“ 

laureatą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

28. 
Vaškų gimnazijos muzikos 

vyresnioji mokytoja 

Už skudutininkų ansamblio 

parengimą Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – liaudies 

atlikėjų – konkursui 

,,Tramtatulis“ 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

29. 
Vaškų gimnazijos 7 klasės 

mokinė Korneliją Samonaitytė 

Už Respublikinio 

informatikos konkurso 

,,Kompiuterinė Kalėdų 

pasaka“ III vietos laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

30. 

Vaškų gimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja Ingrida 

Beinorienė 

Už mokinės parengimą 

Respublikiniam informatikos 

konkursui ,,Kompiuterinė 

Kalėdų pasaka“ 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

31. 

Daujėnų pagrindinės mokyklos 2 

klasės mokinė Rusnė 

Steponavičiūtė 

Už Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – liaudies 

atlikėjų – konkurso 

,,Tramtatulis“ laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

32. 

Daujėnų pagrindinės mokyklos 

pradinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Stanislava Beniulienė 

Už mokinės parengimą 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 

– liaudies atlikėjų – 

konkursui ,,Tramtatulis“ 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

33. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos 8b klasės mokinė 

Emilija Vitkutė 

Už Tarptautinio informacinių 

technologijų konkurso I 

vietos laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 



34. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos 8b klasės mokinė 

Monika Tinterytė 

Už Respublikinės 

technologijų olimpiados II 

vietos laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

35. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos 8b klasės mokinė 

Austėja Atkočiūnaitė 

Už Respublikinės 

technologijų olimpiados II 

vietos laimėjimą 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

36. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos informacinių 

technologijų mokytoja 

metodininkė Vitalija Nekiūnienė 

Už mokinių parengimą 

Respublikinei technologijų 

olimpiadai 

2017 m. birželio 29 d. 

Nr. MV-43 

37. 

Pasvalio r. Grūžių vaikų globos 

namų direktoriaus pavaduotoja 

socialinėms paslaugoms Genė 

Domarkienė 

Už profesionalų ir nuoširdų 

darbą, už atsidavimą, šilumą 

ir pastangas dirbant sunkų ir 

prasmingą darbą 

2017 m. birželio 30 d. 

Nr. MV-44 

38. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientė Gabija Balzarevičiūtė 

Už anglų kalbos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

39. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientė Aušrinė Jackevičiūtė 

Už anglų kalbos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

40. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientė Viktorija Stankutė 

Už anglų kalbos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

41. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientė Dovilė Uogintaitė 

Už anglų kalbos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

42. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientas Tadas Janeliūnas 

Už anglų kalbos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

43. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientė Danguolė Dovydaitytė 

Už matematikos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

44. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientas Modestas Rimeikis 

Už matematikos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 



45. 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

abiturientė Kotryną Kraptavičiūtę 

Už lietuvių kalbos 

valstybinio brandos 

egzamino aukščiausią 

įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

46. 
Pumpėnų gimnazijos abiturientas 

Timas Jackus 

Už matematikos valstybinio 

brandos egzamino 

aukščiausią įvertinimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

47. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos 8b klasės mokinė 

Martyna Tinterytė 

Už Respublikinės 

technologijų olimpiados II 

vietos laimėjimą 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-49 

48. UAB „DND autolaužynas“ 

Už paramą ir pagalbą 

organizuojant pilietinio 

ugdymo renginius 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-50 

49. VĮ Biržų miškų urėdija 

Už paramą ir pagalbą 

organizuojant pilietinio 

ugdymo renginius 

2017 m. liepos 7 d. Nr. 

MV-50 

50. 

Pasvalio kultūros centro 

darbuotojui kapelmeisteriui 

Stasiui Vitoniui 

Už ilgametę kūrybinę veiklą, 

vadovaujant Pasvalio 

kultūros centro liaudiškai 

kapelai „Svalia“, Pasvalio 

vardo garsinimą ir aktyvų 

dalyvavimą Pasvalio krašto 

kultūriniuose renginiuose 

2017 m. liepos 10 d. 

Nr. MV-51 

51. 

Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinės mokyklos direktoriui 

Algimantui Kaminskui 

Asmeninio jubiliejaus proga 

už nuoširdžią pedagoginę ir 

vadybinę veiklą 

2017 m. liepos 31 d. 

Nr. MV-59 

52. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos direktorei 

Linai Rauckienei 

Asmeninio jubiliejaus proga 

už nuoširdžią pedagoginę ir 

vadybinę veiklą 

2017 m. liepos 31 d. 

Nr. MV-59 

53. 

Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos direktorei 

Aleksandrai Tribulskienei 

Asmeninio jubiliejaus proga 

už nuoširdžią pedagoginę ir 

vadybinę veiklą 

2017 m. liepos 31 d. 

Nr. MV-59 

54. 

Pasvalio lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ direktorei 

Aldonai Piragienei 

Asmeninio jubiliejaus proga 

už nuoširdžią pedagoginę ir 

vadybinę veiklą 

2017 m. liepos 31 d. 

Nr. MV-59 



55. 

Pasvalio M. Katiliškio viešosios 

bibliotekos Informacijos, 

mokymo ir dokumentavimo 

skyriaus vyriausiajai bibliografei 

Lijanai Markevičienei 

Už kūrybingą veiklą 

puoselėjant krašto istorijos, 

kultūros ir literatūros 

tradicijas, projektinę veiklą, 

renginių organizavimą ir 

entuziazmą 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

Nr. MV-69 

56. 

Pasvalio M. Katiliškio viešosios 

bibliotekos Informacijos, 

mokymo ir dokumentavimo 

skyriaus vyresniajai bibliografei 

Nijolei Banelienei 

Už nuoširdų ir aktyvų 

bibliotekos lankytojų 

konsultavimą, smalsumą 

informacinėms 

technologijoms ir knygai 

skatinimą, sėkmingą 

vartotojų informacinių 

poreikių tenkinimą 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

Nr. MV-69 

57. 

Pasvalio M. Katiliškio viešosios 

bibliotekos vyriausiajai buhalterei 

Birutei Baronienei 

Už ilgametę, nuoširdžią 

profesinę veiklą 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

Nr. MV-69 

58.  

Pasvalio M. Katiliškio viešosios 

bibliotekos Informacijos, 

mokymo ir dokumentavimo 

skyriaus vyresniajai 

bibliotekininkei  

Tomai Mikalajūnaitei 

Už kūrybingą veiklą 

puoselėjant krašto istorijos, 

kultūros ir literatūros 

tradicijas, skleidžiant 

bibliotekos gerąją patirtį 

Lietuvoje ir užsienyje 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

Nr. MV-69 

 59. 

Pasvalio M. Katiliškio viešosios 

bibliotekos Informacijos, 

mokymo ir dokumentavimo 

skyriaus vyriausiajai bibliografei 

Almai Balčiūnienei 

Už tradicinių bibliotekos 

paslaugų tobulinimo ir naujų 

paslaugų teikimo iniciatyvas, 

vartotojų informacinio 

aprūpinimo gerinimą, 

aktyvią profesinę veiklą 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

Nr. MV-69 

60. 

Pasvalio M. Katiliškio viešosios 

bibliotekos Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vyresniajai 

bibliotekininkei Zinai 

Balzarevičienei 

Už skaitymo skatinimą, 

meilės knygai ugdymą ir 

nuoširdų rūpestį skaitytojais 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

Nr. MV-69 

61. 
Pasvalio M. Katiliškio viešosios 

bibliotekos Meškalaukio kaimo 

bibliotekos vyresniajai 

Už skaitymo skatinimą, 

meilės knygai ugdymą ir 

aktyvią kūrybingą veiklą 

buriant bendruomenę 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

Nr. MV-69 



bibliotekininkei Genei 

Rakauskienei 

62. 

520-ojo Pasvalio miesto 

gimtadienio šventės proga 

Aleksei Paškevičiūtei 

Už pastangas ir nuoširdžią 

pagalbą, švarinant Pasvalio 

miesto parko prieigas 

2017 m. rugsėjo 13 d. 

Nr. MV-70 
 

63. 

520-ojo Pasvalio miesto 

gimtadienio šventės proga 

Edgarui Daukšai 

Už iniciatyvą ir nuoširdų 

darbą, tvarkant Pasvalio 

miesto viešąsias erdves, 

įrengiant vaikų žaidimo 

aikštelę 

2017 m. rugsėjo 13 d. 

Nr. MV-70 
 

64. 

520-ojo Pasvalio miesto 

gimtadienio šventės proga 

Sigitui Zajarskui 

Už suteiktą paramą ir 

bendradarbiavimą, tvarkant 

Pasvalio miesto viešąsias 

erdves 

2017 m. rugsėjo 13 d. 

Nr. MV-70 
 

65. 

520-ojo Pasvalio miesto 

gimtadienio šventės proga 

Veronikai Sutkienei 

Už iniciatyvų, nuoširdų 

darbą ir glaudų 

bendradarbiavimą, 

dalyvaujant Pasvalio miesto 

seniūnijos vietos 

bendruomenės gyvenime bei 

už aktyvų dalyvavimą 

grąžinant ir puoselėjant 

miestą 

2017 m. rugsėjo 13 d. 

Nr. MV-70 
 

66. 

520-ojo Pasvalio miesto 

gimtadienio šventės proga 

Veronikai Leimontienei 

Už nuoširdų darbą ir 

ilgametę pagalbą, dalijant 

maisto produktus labiausiai 

nepasiturintiems Pasvalio 

miesto seniūnijos 

gyventojams 

2017 m. rugsėjo 13 d. 

Nr. MV-70 
 

67. 

520-ojo Pasvalio miesto 

gimtadienio šventės proga 

Antanui Liubinui 

Už iniciatyvumą, kasdienį 

nuoširdų rūpestį puoselėjant 

Lėvens pagrindinės 

mokyklos ir jos skyrių 

aplinką ir naujų aplinkos 

tvarkymo projektų 

įgyvendinimą 

2017 m. rugsėjo 13 d. 

Nr. MV-70 
 



68. 

Mokytojo dienos proga  

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

istorijos mokytojui 

 Gediminui Žardeckui 

Už ilgametį kūrybingą darbą 

Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijoje 

2017 m. rugsėjo 22 d. 

Nr. MV-76 
 

69. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

 Pasvalio apylinkių seniūnijos 

socialinei darbuotojai Laimutei 

Šaniauskienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

70. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Krinčino seniūnijos socialinei 

darbuotojai Janinai Vaičiulienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą; 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

71. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Grūžių vaikų globos namų 

socialinei darbuotojai Kristinai 

Praniauskienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

72. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Grūžių vaikų globos namų 

socialinio darbuotojo padėjėjai 

Audronai Banaitienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

73. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Namišių seniūnijos socialinei 

darbuotojai Onai Valauskienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

74. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinei 

darbuotojai Danguolei 

Grigaitienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 



75. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinei 

darbuotojai Ritai 

Gumbelevičienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

76. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio apylinkių seniūnijos 

socialinei darbuotojai Daliai 

Misevičienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

77. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Joniškėlio apylinkių seniūnijos 

socialinei darbuotojai Snieguolei 

Gruzinskienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

78. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Joniškėlio apylinkių seniūnijos 

socialinei darbuotojai Birutei 

Brazienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

79. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Daujėnų seniūnijos socialinei 

darbuotojai Nijolei Dauparienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

80. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pušaloto seniūnijos socialinei 

darbuotojai Dalei Bedalienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

81. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Namišių seniūnijos socialinei 

darbuotojai Ingai Pelegrimaitei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 



82. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Vaškų seniūnijos socialinei 

darbuotojai Reginai 

Tamošiūnienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

83. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono užimtumo centro 

„Viltis“ socialinio darbuotojo 

padėjėjai Rimai Ratkevičienei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

nuoširdų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

84. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėjai Alei 

Ostrauskienei 

Už atsakingą ir kruopštų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

85. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėjai Astai 

Varanauskienei 

Už atsakingą ir kruopštų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

86. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Grūžių vaikų globos namų 

socialinio darbuotojo padėjėjui 

Mantui Valionui 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

87. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 

priežiūros darbuotojai Daliai 

Petkevičienei 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 



88. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 

priežiūros darbuotojai Almai 

Mikelinskienei 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

89. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 

priežiūros darbuotojai Audronei 

Kačerauskienei 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

90. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems lankomosios 

priežiūros darbuotojai Aldonai 

Šeputienei 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

91. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėjai Mildai 

Rapolavičienei 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

92. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems socialinio 

darbuotojo padėjėjai Pranei 

Valantienei 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 



93. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Pasvalio rajono užimtumo centro 

„Viltis“ socialinio darbuotojo 

padėjėjai Nidai Kurlianskienei 

Už atsakingą ir nuoširdų 

darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

94. 

Socialinių darbuotojų dienos 

proga 

Saločių seniūnijos socialinei 

darbuotojai Jolantai 

Aleknavičiūtei 

Už ilgametį, atsakingą ir 

profesionalų darbą 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

Nr. MV-77 

 

95. 

Asmeninio jubiliejaus proga 

Pasvalio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ direktorei 

 Reginai Šatienei 

Už nuoširdžią pedagoginę ir 

vadybinę veiklą 

2017 m. rugsėjo 29 d. 

Nr. MV-79 

 

96. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Saločių Antano Poškos 

pagrindinės mokyklos 

bendruomenei 

Už kuriamą interjero ir 

eksterjero vienovę 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

97. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos bendruomenei 

Už išradingumą ir naujas 

kūrybines idėjas, kuriant 

mokyklos aplinką 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

98. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinės mokyklos 

bendruomenei 

Už tarpinstitucinį kultūros 

bendrumą 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

99. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Pasvalio lopšelio-darželio 

,,Liepaitė“ bendruomenei 

Už aplinkos, 

skatinančios ugdytinių 

kūrybingumą,  kūrimą, 

įtraukiant tėvus į kūrybos 

procesą 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 



100. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Pasvalio specialiosios mokyklos 

bendruomenei 

Už socializaciją, puoselėjant 

aplinką ir skatinant ugdytinių 

saviraišką 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

101. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Pumpėnų gimnazijos 

bendruomenei 

Už pozityvius pokyčius 

aplinkos kūrime 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

102. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

bendruomenei 

Už inovacines idėjas, 

kuriant edukacines erdves 

mokiniams ir mokytojams 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

103. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos Ustukių pagrindinio 

ugdymo skyriaus bendruomenei 

Už tradicijų puoselėjimą, 

kuriant mokyklos aplinką 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

104. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Vaškų gimnazijos bendruomenei 

Už sistemingą edukacinių 

erdvių plėtrą 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

105. 

Akcijos „Kuriame jaukią mokyklų 

aplinką“ nugalėtojams 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

bendruomenei 

Už palankios mokinių 

saviraiškai ir savivaldai 

aplinkos kūrimą 

2017 m. spalio 3 d.  

Nr. MV-81 

106. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ bendrijos narei  

Eugenijai Kiznienei 

Už aktyvią veiklą  

75-mečio proga 

2017 m. spalio 11 d.  

Nr. MV-84 

107. 

Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ bendrijos narei  

Liudai Stukienei 

Už aktyvią veiklą  

70-mečio proga 

2017 m. spalio 11 d.  

Nr. MV-84 

108. 
Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ bendrijos narei  
Už aktyvią veiklą  2017 m. spalio 11 d.  



Vandai Morkūnienei 65-mečio proga Nr. MV-84 

109. 

Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos viršininkui 

 Remigijui Baliūnui 

Už atsidavimą savo 

profesijai bei ilgametį, 

nuoširdų ir nepriekaištingą 

darbą vadovaujant Pasvalio 

priešgaisrinei gelbėjimo 

tarnybai 

2017 m. spalio 24 d.  

Nr. MV-88 

110. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos mokytojai 30–ojo 

mokyklos jubiliejaus proga 

Liudmilai Gertienei 

Už tarptautinių projektų 

rengimą ir vykdymą, aktyvią 

visuomeninę veiklą, 

garsinančią mokyklą šalyje ir 

užsienyje 

2017 m. spalio 24 d.  

Nr. MV-89 

111. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės 

mokyklos mokytojai 30–ojo 

mokyklos jubiliejaus proga 

Astai Liukpetrienei 

Už kūrybines idėjas, 

mokyklos kultūros 

puoselėjimą, aktyvią 

visuomeninę veiklą, 

garsinančią mokyklą rajone 

ir šalyje 

2017 m. spalio 24 d.  

Nr. MV-89 

112. Lis Jorgensen 

Už bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

Pasvalio rajono sergančiųjų 

cukriniu diabetu draugija 

„Sveikata“, materialinę ir 

moralinę paramą diabetu 

sergantiems vaikams 

2017 m. spalio 30 d.  

Nr. MV-92 

113. 

Pasvalio kultūros centro Vaškų 

skyriaus liaudiškos muzikos 

kapelai „Vaškai“ 

Už nuoširdžią ilgametę 

kultūrinę veiklą, žanro 

puoselėjimą, Pasvalio krašto 

garsinimą 

2017 m. lapkričio 8 d.  

Nr. MV-94 

114. 

Pasvalio rajono sergančiųjų 

cukriniu diabetu draugijos 

„Sveikata“ pirmininkei 

 Vidai Vegienei 

Už prasmingą ir aktyvią 

veiklą, ilgametį ir nuoširdų 

darbą vadovaujant draugijai 

2017 m. lapkričio 16 d.  

Nr. MV-96 

115. 

Pasvalio šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios vargonininkui 

 Jonui Poškai 

Už ilgametę ir nuoširdžią 

tarnystę džiuginant Pasvalio 

žmones muzika ir giesme 

2017 m. lapkričio 22 d.  

Nr. MV-100 

  


