
 
 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2019 m. vasario 27 d. Nr. V-92 

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 2019 
m. vasario 22 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-1) 

N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Giedrę Zlotkienę, matematikos vyresniąją mokytoją – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą 

ir pareigingą darbą asmeninės sukakties proga (60 metų); 
1.2. Rimą Zemlickienę, dailės ir technologijų mokytoją – už atsakingą ir sėkmingą 

pedagoginę veiklą, kūrybines įžvalgas ir įdomius meninius sprendimus asmeninės sukakties proga        
(45 metai). 
 
 
Direktorė                                                                  Edita Timukienė  

  



 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2019 m. birželio 10 d. Nr. V-231 

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 2019 
m. gegužės 31 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-3) 

N u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais mokyklos darbuotojus: 
1.1. Gražiną Miežiūnienę, kiemsargę –  už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą, asmeninės 

sukakties proga (50 metų); 
1.2. Aušrą Pilkauskienę, mokytojo padėjėją – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą, 

asmeninės sukakties proga (45 metų). 
1.3. Rasą Plikšnienę, anglų kalbos vyresniąją mokytoją – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą 

darbą, asmeninės sukakties proga (40 metų); 
1.4. Berutą Venslovienę, valytoją – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą. 

 
 
Direktorė                              Edita Timukienė  
 

  



 
 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
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DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

 
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-286 

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 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu            Nr. 
V-269, 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 2019 
m. rugpjūčio 30 d. nutarimu (protokolo Nr. PT-6), 

n u r o d a u  apdovanoti padėkos raštais: 
1. Ingridą Kubilienę, neformaliojo vaikų švietimo mokytoją, už 2018/2019 m. m. mokinių 

pasiekimus rajono sporto varžybose, Tarptautinės mokytojų dienos bei asmeninės sukakties proga 
(35 metų); 

2. Jolantą Mulokienę, pradinių klasių vyresniąją mokytoją, už 2018/2019 m. m. mokinių 
pasiekimus rajono bei šalies olimpiadose ir konkursuose, Tarptautinės mokytojo dienos proga. 

3. Vilmą Greviškienę, rusų kalbos vyresniąją mokytoją, už 2018/2019 m. m. mokinių 
pasiekimus rajono rusų kalbos olimpiadoje, Tarptautinės mokytojo dienos proga. 

4. Ireną Mizarienę, matematikos vyresniąją mokytoją, už 2018/2019 m. m. mokinių 
pasiekimus rajono matematikos olimpiadoje, Tarptautinės mokytojo dienos proga. 

5. Jolantą Matusevičienę, lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją, už 2018/2019 m. m. mokinių 
pasiekimus rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, Tarptautinės mokytojo dienos proga. 

6. Vilių Venckūną, kūno kultūros vyresnįjį mokytoją, už 2018/2019 m. m. mokinių 
pasiekimus rajono bei šalies sporto varžybose, Tarptautinės mokytojo dienos proga. 

 
 
Direktorė                               Edita Timukienė  
 
 
 
  



Biržų rajono savivaldybės mero apdovanojimai: 
 
 

2019-04-12, Dalią Karosienę, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
ikimokyklinio skyriaus vyresniąją mokytoją už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą, atsidavimą savo 
profesijai, pastangas kuriant grupės ir mokyklos ugdomąją aplinką, už gebėjimą vienyti ugdytinių 
tėvus bendriems darbams ir projektams 50 metų jubiliejaus proga. 

 
2019-10-04, Vitą Pilkauskienę, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio skyriaus mokytoją už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą, atsidavimą savo profesijai, 
pastangas kuriant grupės ir mokyklos ugdomąją aplinką, už gebėjimą vienyti ugdytinių tėvus 
bendriems darbams ir projektams 60 metų jubiliejaus proga. 
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