
 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2016 m. kovo 14 d. Nr. V-137 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 233 str., Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos 
ir darbo taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400, Biržų rajono pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2016 m. vasario 15 d. nutarimu 
(protokolo Nr. PT-1): 

1. Į s a k a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Sigitą Paliuką – atsakingą už elektros ūkį, už gerą pareigų vykdymą, ilgametį ir 

nepriekaištingą darbą, asmeninės sukakties proga (55 metų); 
1.2. Audronę Ramanauskienę – saugos specialistę, už ilgametį, nuoširdų darbą, 

asmeninės sukakties proga (50 metų); 
 
 
Direktorė                              Edita Timukienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 
 

2016 m. balandžio 25 d. Nr. V-217 
Nemunėlio Radviliškis 

   
 
Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 233 str., Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos 
ir darbo taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400, Biržų rajono pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2016 m. kovo 22 d. nutarimu 
(protokolo Nr. PT-2): 

į s a k a u  apdovanoti padėkos raštu Sigutę Balčiūnienę, valytoją, už gerą pareigų vykdymą, 
ilgametį ir nepriekaištingą darbą, asmeninės sukakties proga (55 metų); 
 
 
Direktorė                                                     Edita Timukienė  

 

  



 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-388 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 233 str., Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos 
ir darbo taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400, Biržų rajono pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu 
(protokolo Nr. PT-6): 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais už ilgametį, nuoširdų pedagoginį darbą 
Tarptautinės mokytojo dienos proga: 

1.1. Astą Paplauskienę – informacinių technologijų mokytoją, už ilgametį nuoširdų 
pedagoginį darbą ir mokinių informacinio raštingumo ugdymą, pedagoginio darbo sukakties proga 
(20 metų); 

2. N u r o d a u apdovanoti padėkos raštais Tarptautinės mokytojų dienos proga 
mokytojus, kurių mokiniai pelnė prizines vietas rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, 
varžybose ir olimpiadose: 

2.1. Jolantą Mulokienę – pradinių klasių vyresniąją mokytoją, už mokinių kūrybiškumo 
skatinimą. 

2.2. Audronę Navalinskiene – istorijos mokytoją, už mokinių pilietinių gebėjimų ugdymą 
ir pasiekimus rajono istorijos olimpiadoje.  

2.3. Vaidą Vaitaitytę – lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją, už mokinių kūrybiškumo 
skatinimą; 

2.4. Rimą Zemlickiene – dailės ir technologijų mokytoją, už mokinių meninių gebėjimų 
ugdymą ir pasiekimus rajono ir šalies dailės olimpiadoje ir konkursuose. 

2.5. Rasą Plikšnienę – anglų kalbos vyresniąją mokytoją, už mokinių sveikos gyvensenos 
skatinimą. 

2.6. Vilmą Greviškienę – rusų kalbos vyresniąją mokytoją, už mokinių pasiekimus rusų 
kalbos rajono olimpiadoje; 

2.7. Astą Svalbonienę - pradinių klasių mokytoją, už mokinių kūrybiškumo skatinimą; 
2.8. Ingridą Kubilienę – neformaliojo švietimo programos vadovę, už mokinių sporto 

pasiekimus rajone; 
 
 
Direktorė          Edita Timukienė  
 

Vaida Vaitaitytė, tel. (8 450) 55 175  



 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-539 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 233 str., Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos 
ir darbo taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400, Biržų rajono pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2016 m. gruodžio 30 d. nutarimu 
(protokolo Nr. PT-8): 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Reginą Šmatienę – auklėtojos padėjėją, už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą Biržų 

r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje. 
1.2. Vasilij Puzirko – pagalbinį darbininką, už ilgametį, atsakingą darbą, asmeninės 

sukakties proga (50 metų); 
1.3. Dianą Vileišienę – valytoją, už ilgametį, atsakingą darbą, asmeninės sukakties proga 

(50 metų); 
1.4. Gitaną Remeikienę – valytoją, už ilgametį, atsakingą darbą, asmeninės sukakties 

proga (45 metų); 
 

 
Direktorė         Edita Timukienė  

 

 

 

 

 

  



 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL MOKYTOJŲ SKATINIMO 

 
2017 m. sausio 31 d. Nr. V-50 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 233 str., Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos 
ir darbo taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400, Biržų rajono pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2017 m. sausio 23 d. nutarimu 
(protokolo Nr. PT-1): 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Alfredą Bagdonavičių – fizikos mokytoją, už ilgametį, nuoširdų, atsakingą 

pedagoginį darbą, prasmingą dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje, asmeninės sukakties 
proga (60 metų); 

1.2. Reginą Lapeikienę – pradinių klasių mokytoją metodininkę, už ilgametį, nuoširdų, 
atsakingą pedagoginį darbą, aktyvų ir prasmingą dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje, 
asmeninės sukakties proga (50 metų); 

1.3. Danutę Varnienę – vyriausiąją buhalterę, už ilgametį, atsakingą darbą, asmeninės 
sukakties proga (60 metų). 
 
 
Direktorė         Edita Timukienė  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2017 m. balandžio 19 d. Nr. V-198 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 233 str., Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos 
ir darbo taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400, Biržų rajono pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu 
(protokolo Nr. PT-3): 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Astą Paplauskienę – už mokinių informacinių, komunikacinių technologijų ugdymą, 

asmeninės sukakties proga (45 metai); 
1.2. Oną Bružienę – auklėtojos padėjėją, už ilgametį, nuoširdų, atsakingą, pareigingą 

darbą, asmeninės sukakties proga (60 metų); 
1.3. Aušrą Briedienę – sargę, už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą, asmeninės sukakties 

proga (45 metų). 
 
 
Direktorė                              Edita Timukienė  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2017 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-284 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 
m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-244, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo ir 
nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu: 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Dalią Žiulpaitę – geografijos mokytoją, už mokinių geografijos pasiekimus rajono 

olimpiadose, nuoširdžią pedagoginę veiklą, asmeninės sukakties proga (55 metai); 
1.2. Liną Kučinskaitę – ikimokyklinio skyriaus auklėtoją, už projektinės veiklos 

inicijavimą bei mažylių socialinių, pažintinių gebėjimų praturtinimą bendravimo ir kitais įgūdžiais 
bei pagalbą ruošiantis mokymuisi mokykloje, asmeninės sukakties proga (45 metų). 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                                            Vaida Vaitaitytė 
pavaduojanti direktorių                              
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 
 

2017 m. spalio 2 d. Nr. V-389 
Nemunėlio Radviliškis 

   
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 
m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-244, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo ir 
nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų 
tarybos posėdžio 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-7): 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais už ilgametį, nuoširdų pedagoginį darbą 
Tarptautinės mokytojo dienos proga: 

1.1. Vaidą Vaitaitytę, lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją ir direktoriaus pavaduotoją 
ugdymui, už 2016/2017 m. m. mokinių literatūrinius pasiekimus rajono ir šalies olimpiadose ir 
konkursuose, kūrybiškumo ir atsakingumo, ugdymą, bendruomeniškumo skatinimą, nuoširdžią, 
kūrybingą ir aktyvią  pedagoginę veiklą;  

1.2. Jolantą Matusevičienę, lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją, už mokinių lietuvių 
kalbos pasiekimus olimpiadose ir konkursuose 2016/2017 m. m. bei nuoširdžią, kūrybingą 
pedagoginę veiklą Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje asmeninės sukakties proga; 

1.3. Ingridą  Kubilienę, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų vadovę, už 2016/2017 
m. m. mokinių sporto pasiekimus rajono varžybose bei už nuoširdžią, pareigingą, kūrybingą ir 
aktyvią  pedagoginę veiklą; 

1.4. Vilių Venckūną, kūno kultūros vyresnįjį mokytoją, už 2016/2017 m. m. mokinių 
sporto pasiekimus rajono varžybose bei už nuoširdžią, pareigingą, kūrybingą ir aktyvią  pedagoginę 
veiklą; 

1.5. Rimą Zemlickienę, dailės ir technologijų mokytoją, už 2016/2017 m. m. mokinių 
dailės ir technologijų pasiekimus rajono ir šalies olimpiadose ir konkursuose, estetinės nuovokos ir 
dailės raiškos gebėjimų ugdymą,  nuoširdžią, kūrybingą ir aktyvią  pedagoginę veiklą;  

1.6. Dalią Žiulpaitę, geografijos mokytoją, už 2016/2017 m. m. mokinių geografijos 
pasiekimus rajono olimpiadose bei už nuoširdžią pedagoginę veiklą; 

1.7. Astą Paplauskienę, informacinių technologijų mokytoją, už 2016/2017 m. m. 
mokinių informacinių technologijų pasiekimus rajono olimpiadoje bei už nuoširdžią pedagoginę 
veiklą; 

1.8. Astą Svalbonienę, pradinių klasių mokytoją, už 2016/2017 m. m. mokinių 
literatūrinius pasiekimus rajono olimpiadose ir konkursuose bei už nuoširdžią, kūrybingą ir aktyvią  
pedagoginę veiklą; 

1.9. Jolantą Mulokienę, pradinių klasių vyresniąją mokytoją, už 2016/2017 m. m. 
mokinių literatūrinius pasiekimus rajono olimpiadose ir konkursuose bei už nuoširdžią, kūrybingą ir 
aktyvią  pedagoginę veiklą. 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                                  Vaida Vaitaitytė 
pavaduojanti direktorių      



 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2017 m. lapkričio 28 d. Nr. V-468 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus  
2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-244, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 
m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo ir 
nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“, 27.3. papunkčiu, 

n u r o d a u apdovanoti padėkos raštu Alfredą Bagdonavičių, fizikos mokytoją, už ilgametį, 
nuoširdų, atsakingą pedagoginį darbą, prasmingą dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje 
 
 
Direktorė          Edita Timukienė  

 

  



  
 

 
 

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 
 

2018 m. sausio 15 d. Nr. V-26 
Nemunėlio Radviliškis 

   
 
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 
m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-244, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo ir 
nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“ 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų 
tarybos posėdžio 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-9): 

n u r o d a u apdovanoti padėkos raštu Ritą Luinevičienę, sargę, už ilgametį, nuoširdų, 
atsakingą darbą, asmeninės sukakties proga (60 metų). 
 
 
Direktorė        Edita Timukienė  
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2018 m. balandžio 24 d. Nr. V-224 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo“, 27.3. papunkčiu, Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu            
Nr. V-244, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu         
Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos 
aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos 
posėdžio 2018 m. sausio 31 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-1): 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Vilių Venckūną, kūno kultūros vyresnįjį mokytoją –  už ilgametį, nuoširdų, atsakingą 

ir pareigingą darbą bei mokinių sporto pasiekimus, asmeninės sukakties proga (55 metai); 
1.2. Audronę Januševičiutę, dorinio ugdymo (etikos) mokytoją – už ilgametį, nuoširdų, 

atsakingą, pareigingą darbą bei mokinių gyvenimo įgūdžių, tautiškumo ir pozityvumo ugdymą, 
asmeninės sukakties proga (55 metų); 

1.3. Petrą Matuką, vairuotoją – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą, pareigingą darbą Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, asmeninės sukakties proga (55 metų). 

1.4. Rimą Matulytę, auklėtojo padėjėją – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą, pareigingą 
darbą Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, asmeninės sukakties proga (30 
metų). 

1.5. Astą Naktinienę, ikimokyklinio skyriaus vyriausiąją virėją – už ilgametį, nuoširdų, 
atsakingą, pareigingą darbą Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, asmeninės 
sukakties proga (45 metų). 

 
 
 
Direktorė          Edita Timukienė  
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2018 m. birželio 25 d. Nr. V-294 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo“, 27.3. papunkčiu, Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu            
Nr. V-244, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu         
Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos 
aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos 
posėdžio 2018 m. birželio 21 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-4): 

1. N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Jolantą Mulokienę, pradinių klasių vyresniąją mokytoją –  už ilgametį, nuoširdų, 

atsakingą ir pareigingą darbą bei mokinių gyvenimo įgūdžių, tautiškumo ir pozityvumo ugdymą, 
asmeninės sukakties proga (50 metų); 

1.2. Zentą Matulienę, kasininkę-apskaitininkę – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą, 
pareigingą darbą Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, asmeninės sukakties 
proga (65 metų); 

1.3. Vaivą Miežiūnienę, valytoją – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą, pareigingą darbą 
Biržų r. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, asmeninės sukakties proga        
(40 metų). 
 
 
Direktorė         Edita Timukienė  
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2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-377 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus    
2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-342, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus     
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio     
26 d. sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų 
pakeitimo“, 27.3. papunkčiu, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų 
tarybos posėdžio 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-5): 

n u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais: 
1. Rūtą Bėliakaitę, fizikos vyresniąją mokytoją, už 2017-2018 m. m. mokinių 

gamtamokslinio ugdymo pasiekimus bei atsakingą ir nuoširdžią pedagoginę veiklą, Tarptautinės 
mokytojų dienos bei asmeninės sukakties proga (40 metų); 

2. Vilmą Greviškienę, rusų kalbos vyresniąją mokytoją, anglų kalbos mokytoją 
metodininkę už atvirumą pokyčiams ir naujovėms, informacinių komunikacinių technologijų 
pritaikymą ugdymo turiniui, atsakingą ir nuoširdžią pedagoginę veiklą, mokinių ugdymo 
pasiekimus rajono bei šalies olimpiadose ir konkursuose, Tarptautinės mokytojų dienos bei 
asmeninės sukakties proga (55 metų); 

3. Ingridą Kubilienę, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų vadovę, už               
2017/2018 m. m. mokinių sporto pasiekimus rajono varžybose bei atsakingą, nuoseklią ir 
įvairiapusę pedagoginę veiklą, aktyvų įsitraukimą į mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenimą, 
Tarptautinės mokytojų dienos proga. 

4. Sandrą Balodytę, dorinio ugdymo (tikybos) vyresniąją mokytoją, už  2017/2018 m. m. 
mokinių pasiekimus rajono olimpiadose ir konkursuose bei atsakingą, nuoseklią ir įvairiapusę 
pedagoginę veiklą, aktyvų įsitraukimą į mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenimą, Tarptautinės 
mokytojų dienos proga. 

5. Moniką Džėjytę – Storberg, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, už atsakingą, 
nuoširdų darbą Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, Tarptautinės mokytojų dienos bei 
asmeninės sukakties proga (60 metų); 

6. Liną Valiulienę, valytoją – budėtoją, už ilgametį, atsakingą, nuoširdų darbą Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinėje mokykloje, asmeninės sukakties proga (45 metų). 

7. Evaldą Timuką, muziejaus darbuotoją, už kruopštumą, kūrybiškumą bei aktyvią veiklą 
kuriant ir puoselėjant Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir miestelio muziejaus 
nematerialųjį paveldą, asmeninės sukakties proga (25 metų). 
 
 
Direktorė                                                                                                                      Edita Timukienė  
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2018 m. gruodžio 31 d. Nr. V-533 

Nemunėlio Radviliškis 
   
 
Vadovaudamasi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T–274 „Dėl Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo“, 27.3. papunkčiu, Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu            
Nr. V-244, Biržų rajono pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu         
Nr. V-377 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos 
aprašo tvirtinimo“, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokytojų tarybos 
posėdžio 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-7), 

n u r o d a u apdovanoti padėkos raštu Leoną Petkų, katilinės priežiūros darbuotoją – už 
nuoširdų, atsakingą, pareigingą darbą Biržų r. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje 
mokykloje, asmeninės sukakties proga (70 metų). 
 
 
Mokytoja, pavaduojanti direktorių                                                              Monika Džėjytė - Storberg 
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