APDOVANOTIEJI „GERUMO ANGELO“ STATULĖLĖMIS
2003 m.
 JONAS BIRŽIŠKIS, buvęs AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius,
Savivaldybės iniciatyvų, renginių rėmėjas;
 ANTANAS DABULSKIS, Radviliškio miesto kultūros centro cirko „Svajonė“ įkūrėjas ir
vadovas;
 MODESTAS JONAITIS, Radviliškio Vaižganto pagrindinės mokyklos mokinys, aktyviai
dalyvaujantis labdaringoje veikloje;
 ONA STROLIENĖ, Baisogalos miestelio gyventoja, buvusi medikė, labdaros,
visuomeninės veiklos aktyvistė;
 LIUDVIKA TIŠKEVIČIŪTĖ-PALEIKIENĖ, ilgametė VšĮ Radviliškio ligoninės
gydytoja, akušerė-ginekologė;
 BENGT GIORANAS VAHLINAS (BENGT-GÖRAN WÅHLIN), Skaros–Radviliškio
draugystės klubo (Švedija) narys, sunkiai besiverčiančių rajono šeimų rėmėjas;
 ANTANAS VALANTINAS, Vadaktų parapijos klebonas, poetas, šviesuolis;
 JOANA VASILIAUSKIENĖ, ilgametė Šeduvos gimnazijos mokytoja, choreografė;
 FIODORAS VLADIMIROVAS, ilgametis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų centro Sporto skyriaus laisvųjų imtynių vyriausiasis treneris;
 GINTARAS ŽILĖNAS, Sidabravo krašto ūkininkas, kultūros renginių ir sunkiai
besiverčiančių rajono šeimų rėmėjas.
2004 m.
 ALGIRDAS ADOMAITIS, TŪB „Alytukas“ pirmininkas, verslininkas, kultūros renginių
ir sunkiai besiverčiančių rajono šeimų rėmėjas;
 ADOMAS BAŽENSKIS (ADAM BAŹEŃSKI) (Lenkija), rajono bičiulis, padovanojęs
kultūros reikmėms Burbiškio dvarą;
 EMILIJA BRAJINSKIENĖ, Šeduvos kultūros namų etnografinio ansamblio „Šeduva“
įkūrėja, vadovė, kraštotyrininkė;
 ANTANAS JASUDAVIČIUS, labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo šviesa“ vadovas,
bibliotekos renginių ir sunkiai besiverčiančių rajono šeimų rėmėjas;
 IEVA KAIRIENĖ, ilgametė Radvilonių kaimo medikė, labdaros veiklos aktyvistė;
 MARIANNE OETZEL (Vokietija), Radviliškio–Špajerio draugystės klubo pirmininkė,
sunkiai besiverčiančių rajono šeimų, įstaigų rėmėja;
 VALERIJA SIRTAUTIENĖ, Pociūnėlių vidurinės mokyklos mokytoja, bendruomenės
pirmininkė;
 PRANCIŠKUS ŠČEPAVIČIUS, kunigas, monsinjoras, Baisogalos parapijos klebonas.
2005 m.
 HANSAS AKSELSONAS (HANS AXELSON) (Švedija), Boro miesto gyventojas,
radviliškiečių bičiulis, sunkiai besiverčiančių rajono šeimų, įstaigų rėmėjas;
 EUGENIJA BRINKIENĖ, Radviliškio Vaižganto pagrindinės mokyklos logopedė,
Kutiškių bendruomenės aktyvistė, daug padedanti aplinkiniams žmonėms;
 ŽANAS FRANSUA JUNO (JEAN FRANÇOIS JOUGNOT) (Prancūzija), Saint-Seine
l’Abbaye šviesuolis, Sidabravo krašto žmonių, radviliškiečių bičiulis, rėmėjas;
 ARVYDAS KAVALIAUSKAS, Šeduvos gimnazijos mokytojas, šeduvių bendruomenės,
visuomeninės veiklos aktyvistas;

 ALEKSANDRA KUODZEVIČIENĖ, radviliškietė, buvusi tremtinė, politinė kalinė, daug
metų geranoriškai ir neatlygintinai prižiūrinti partizanų kapus, kitas atminimo vietas rajone;
 VLADAS SKUJA, ilgametis Baisogalos mokyklos mokytojas, kultūrinės ir visuomeninės
veiklos iniciatorius, entuziastas, organizatorius, Baisogalos kultūros namų mišriojo choro vadovas;
 BERNADITA AUŠRELĖ ŠVAGŽDIENĖ, radviliškietė medikė, Diabeto klubo vadovė,
geranoriškai padėjusi daugeliui diabetu sergančių žmonių.
2006 m.
 JANINA AIŽINIENĖ, VšĮ Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Radviliškio skyriaus ilgametė pirmininkė, daug padedanti negalios ištiktiems žmonėms;
 ANTANAS BITIS, Kunigiškių kaimo geradaris, bendruomenės aktyvistas, rėmėjas;
 GENOVAITĖ IR JUOZAPAS GRAKULSKIAI, Pašušvio kaimo gyventojai, globojantys
be tėvų priežiūros likusius vaikus;
 ALDONA JANUŠEVIČIENĖ, ilgametė Radviliškio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė, visuomeninės veiklos aktyvistė;
 TOMAS KARANAUSKAS (gyvena ir dirba JAV), buvęs Sidabravo parapijos klebonas, to
krašto šviesuolis, rėmėjas;
 IZOLINA STANULIENĖ, ilgametė Šeduvos kultūros namų direktorė, bendruomenės,
visuomeninės veiklos aktyvistė, Šeduvos kultūros namų humoro grupės „Sprandžina“ ir kitų meno
kolektyvų vadovė, organizatorė;
 ELONA VAIŠNIENĖ (JAV), Radviliškio miesto bičiulė, rėmėja, Viešosios bibliotekos
Žaislotekos įkūrėja ir globėja;
 ZENONA ZAKIENĖ, ilgametė Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja, meno kolektyvų
vadovė.
2007 m.
 GENOVAITĖ BUTKEVIČIENĖ, dailės mokytoja, profesionali keramikė, poetė, knygų
iliustruotoja, globojusi ir užauginusi tikrųjų tėvų paliktą vaiką;
 ALGIRDAS BUTKEVIČIUS, tuometinis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras,
apdovanotas už įnašą savo kraštui – pagalbą renovuojant Šeduvos gimnaziją, rekonstruojant
Šeduvos miesto aikštę;
 STANISLOVAS ČERNIAUSKAS, ilgametis pedagogas ir kultūros darbuotojas iš
Baisogalos, apdovanotas už gerumą, darbštumą ir altruizmą;
 JADVYGA LIUTKEVIČIENĖ, Aukštelkų bibliotekininkė, aktyviai dalyvaujanti kaimo
bendruomenės veikloje, dainuojanti Gražionių moterų ansamblyje „Sodietė“;
 ALDONA IR JULIUS MASĖNAI, vaikų choreografinio kolektyvo „Želmenėliai“
vadovai, Sidabravo krašto renginių rėmėjai ir talkininkai;
 RŪTA REGINA STALILIŪNAITĖ, aktorė, apdovanota už nuolatinį ryšį su Pašušvio
mokykla, už šiltas literatūrines popietes mokiniams ir mokytojams, už seminarus rajono
lituanistams;
 SIMONA ŠUKYTĖ, tuomet septyniolikmetė akordeonininkė iš Šiaulėnų, apdovanota už
įdėtą sielą, nuoširdų darbą ir pasiekimus muzikiniame gyvenime.
2008 m.
 VITA BRAŽIONIENĖ, Radviliškio rajono savivaldybės Neįgaliųjų draugijos vadovė,
geranoriškai padėjusi daugeliui neįgalių rajono gyventojų;
 VYTAUTAS ČEPAITIS, Dapšionių kaimo ūkininkas, įvairių renginių, sporto švenčių
rėmėjas, nuolat padedantis neįgaliesiems ar pagalbos prašantiems Sidabravo krašto gyventojams;

 GINTARAS, ANTANAS JONIKAS (gyvena ir dirba JAV), buvęs Radviliškio parapijos
klebonas, krašto šviesuolis, rėmėjas;
 KAZIMIERAS MASILIONIS, Šeduvos krašto ūkininkas, Šeduvos krašto renginių rėmėjas,
bendruomenės talkininkas, sunkiai besiverčiančių šeimų rėmėjas;
 ONA NORVAIŠIENĖ, Aukštelkų miestelio gyventoja, jau 30 metų globojanti nuo gimimo
neįgalų brolį;
 RENĖ ŠUMINIENĖ, Šeduvos globos namų darbuotoja, draugijos „CARITAS“ darbuotoja,
prisidedanti prie renginių organizavimo, talkų rengimo;
 TADEUŠAS ŽALTAUSKAS, ilgametis Šaukoto girininkijos girininkas, apybraižos „Žalioji
laboratorija“ autorius, savanoriškai prisidedantis prie miško atsodinimo darbų, parkų želdinimo ir
tvarkymo;
 TERESĖ ŽIŠKIENĖ, Šaukoto miestelio gyventoja, keliasdešimt metų prižiūrinti ir tvarkanti
neprižiūrimus kapus, teritoriją prie Švenčiausiosios Mergelės Marijos skulptūros.
2009 m.
 JOVITA VARNAGIENĖ, Kalnelio Gražionių kaimo gyventoja, ŽŪB „Gražionių bekonas“
kiaulių šėrikė, apdovanota už nuoširdumą, gerumą ir pagalbą Kalnelio Gražionių gyventojams;
 NIJOLĖ UŽIENĖ, Birjočių kaimo gyventoja, globojanti nuo gimimo neįgalų brolį, mirus
seseriai, ėmusi globoti tris jos vaikus ir paralyžiuotą sesers vyrą;
 ROMUALDA PRANSKIETIENĖ, Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė,
apdovanota už nuoširdų rūpinimąsi draugijos nariais ir atnaujintą moterų ansamblio „Verdenė“
veiklą;
 AUDRONĖ SINUŠAITĖ, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žaislotekos
vyresnioji bibliotekininkė, apdovanota už įspūdingus renginius vaikams ir buvusios bibliotekos
darbuotojos globojimą;
 IRENA DANIELIENĖ, UAB „Eurovaistinė“ 105 filialo vedėja, apdovanota už išskirtinai
mandagų ir malonų klientų aptarnavimą bei profesionalius patarimus;
 VYTAUTAS JAROŠIUS, Žeimių kaimo gyventojas, tvarkantis elektros instaliacijas viso
kaimo gyventojams, besirūpinantis vandens bokšto remontu ir priežiūra, kaimo renginių rėmėjas;
 DONATAS GRABAŽIS, Šiaulėnų ir Šaukoto parapijų klebonas, apdovanotas už aktyvią
švietėjišką veiklą;
 SVETLANA VAGNORIENĖ, Palonų bendruomenės pirmininkė, Ūkininkių sąjungos
Palonų skyriaus pirmininkė, Baisogalos vidurinės mokyklos tarybos narė, apdovanota už gražių
tradicijų – sodybų apžiūros, garbingiausių krašto žmonių įamžinimą knygoje „Palonų garbės
piliečiai“, nominacijų vakarus, senųjų metų palydas – puoselėjimą, projektų įgyvendinimą;
 ALMYNA JONUŠKIENĖ, Sidabravo kaimo bendruomenės narė, Sidabravo vidurinės
mokyklos valgyklos vedėja, už pagalbą organizuojant Sidabravo krašto renginius ir tradicines
šventes.
2010 m.
 REGINA ANDRIULIENĖ, Radviliškio „Norfos“ vaistinės darbuotoja, apdovanota už
nuolatinę neatlygintiną pagalbą Polekėlės gyventojams;
 OLGA BRANČELIENĖ, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Radviliškio skyriaus
medžioklės žinovė, apdovanota už nuolatines pastangas užtikrinti saugias medžiokles, principingą
kovą su brakonieriais, medžioklės tradicijų kūrimą ir puoselėjimą;
 KAZIMIERAS KUZMINSKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, nuolat remiantis
jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, padedantis daugiavaikėms Radviliškio rajono
šeimoms, inicijavęs unikalių dokumentinių nuotraukų parodą apie tremtį Radviliškio rajone;

 VIRGINIJA MIEŽINIENĖ, bendrovės AGROWILL „Spindulys“ administratorė,
asociacijos „Vaitiekūnų bendruomenė“ narė, apdovanota už neatlygintiną pagalbą savo kaimynams,
vienišiems kaimo gyventojams, socialiai remtiniems vaikams;
 VYTAUTAS MIKALAUSKIS, VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
Psichikos sveikatos centro socialinis darbuotojas, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos rėmėjas, pagalbininkas, projektų, renginių sumanytojas ir bendraautorius;
 FELICIJA POŠKIENĖ, Alksniupių kaimo gyventoja, Moterų katalikių klubo narė,
apdovanota už kaimo koplytėlės puoselėjimą, neprižiūrimų kapų tvarkymą, už tai, kad ji stengiasi,
jog iš Vokietijos gaunama labdara pasiektų tuos kaimo gyventojus, kuriems labiausiai to reikia;
 KLEMENSAS VYTAUTAS RAČKAUSKIS, UAB „Ropokalnis“ direktorius, apdovanotas
už nuolatinę paramą ir pagalbą Šeduvos miesto įstaigoms, jauniesiems sportininkams;
 ELENA STANČIKIENĖ, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos tikybos ir sveikos
gyvensenos mokytoja, Radviliškio parapijos Pastoracinės tarybos narė, Šeimos centro vadovė, visą
širdį skirianti mažiesiems ir jaunimui;
 LAIMA ŠLEKIENĖ, Asociacijos „Acokavų kaimo bendruomenė“ pirmininkė, Acokavų
seniūnaitijos seniūnaitė, nuoširdžiai besirūpinanti bendruomenės narių poreikiais, Acokavų kaime
gyvenančiais vienišais seneliais, skurdžiai gyvenančiomis šeimomis;
 ANTANAS VAŠKELIS, Sidabravo kaimo bendruomenės Tarybos narys, Sidabravo Garbės
pilietis, visuomenininkas;
 JONAS ŽĖKAS, AB „Radviliškio mašinų gamykla“ direktorius, aktyvus kultūros
puoselėtojas ir rėmėjas.
2013 m.
 ONA ŠIUPINIENĖ, Pakalniškių seniūnijos gyventoja, VO „Kaimo bendruomenė –
Draugas“ narė, apdovanota už daugiau nei 20 metų vykdomą labdaringą veiklą;
 ONA AKSINAVIČIENĖ, Tyrulių bendruomenės pirmininkė, Tyrulių seniūnaitijos
seniūnaitė, apdovanota už nuoširdžią, neatlygintiną veiklą ir Tyrulių miestelio gražinimą;
 ALOYZAS GRIGALIŪNAS, UAB „Autokaravanas“ savininkas, apdovanotas už nuolat
teikiamą paramą skiriant sunkvežimius parvežti labdarai iš Vokietijos;
 ALMA LIBONIENĖ, VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų
gydytoja, apdovanota už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą;
 ŽILVINAS ŠIMKUS, Ž. Šimkaus įmonės savininkas, apdovanotas už nuolatinę piniginę
paramą sunkiai besiverčiančioms Radviliškio rajono šeimoms;
 ROBERTAS KAPŪSTINAS, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos mokinys,
apdovanotas už pagalbą ir drąsą likviduojant greta kilusį gaisrą;
 LAIMUTĖ BARTKUVIENĖ, Radviliškio rajono Pakalniškių pagrindinės mokyklos
darbuotoja, apdovanota už nuolatinį neatlygintiną darbą ir kaimo bendruomenės sutelkimą bendrai
veiklai;
 ALGIMANTAS SALAMAKINAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkas, apdovanotas už Radviliškio rajono sporto bazės plėtojimą ir naujų sporto
įrenginių įsigijimą, nuolatinę paramą vykdomiems projektams ir dėmesį rajone veikiančioms
nevyriausybinėms organizacijoms;
 GIEDRĖ NAKUTIENĖ, Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos tikybos mokytoja,
apdovanota už jaunimo pilietinį ugdymą, nuolat organizuojamus piligriminius žygius, ligonių bei
neįgaliųjų lankymą.

2014 m.
• EGLĖ ŠVECKIENĖ, Šeimų tarybos pirmininkė prie Radviliškio rajono savivaldybės,
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos tarybos narė, Vėriškių kaimo bendruomenės valdybos narė,
„Maisto banko“ ir Senjorų namų Baisogalos miestelyje savanorė, apdovanota už atsakingumą,
kruopštumą, pareigingumą, iniciatyvumą, siekimą užsibrėžtų tikslų, komandinį darbą.
• VILMA TOLEIKIENĖ, aktyvi Polekėlės kaimo bendruomenės tarybos narė, apdovanota už
nuoširdumą, paprastumą, šiltą šypseną, betarpišką bendravimą, supratingumą ir visus gerus darbus.
• ALBINAS NORVAIŠAS, Radviliškio r. Kaulinių kaimo gyventojas, globojantis neįgalų
giminaitį, apdovanotas už meilę ir pasiaukojimą artimui, žmogiškumą, gėrio ir grožio puoselėjimą.
• LAIMA MEISINBERG, Radviliškio–Špajerio draugystės klubo vertėja, koordinatorė,
apdovanota už aktyvų visuomeninį darbą, rūpinimąsi, kad vargingiau gyvenančius žmones,
pasiektų iš draugų vokiečių gaunama labdara.
• IRENA PALIONIENĖ, Viešosios įstaigos Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos
centro direktorė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio filialo tarybos narė,
apdovanota už toleranciją ir meilę žmogui, aktyvumą rajono visuomeniniame gyvenime.
• BRONIUS KURAITIS, Radviliškio r. Šaukoto miestelio patriotas, aktyvus visuomenininkas,
apdovanotas už kapaviečių tvarkymą, visus gerus darbus ir nuolatinę pagalbą seniūnijai.
• GRAŽINA DUNAUSKIENĖ, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos redaktorė,
Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gmimo parapijos Pastoracinės tarybos narė, apdovanota už
skleidžiamą vidinį gėrį, kruopštumą ir rūpestingumą.
• ROMALDA ŠIURNIENĖ, Radviliškio r. Pašušvio pagrindinės mokyklos direktorė, Grinkiškio
seniūnijos Pašušvio seniūnaitė, apdovanota už iniciatyvumą, siekį skatinti visų institucijų vienybę,
gebėjimą bendrauti, gražius, kaimo žmogaus, šeimos ir gyvenamosios aplinkos gerovę kuriančius,
ilgalaikę vertę turinčius darbus.
• ALVYDAS TAMOŠIŪNAS, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono
vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras, apdovanotas už pilietiškumą, pasiaukojimą, altruizmą.

