
 VALSTYBĖS TARNAUTOJAI DIRBA NE DĖL APDOVANOJIMŲ 

Penktadienį surengtas baigiamasis „Valstybės tarnautojo 2016“ apdovanojimų vakaras. Į jaukius 

Pakruojo kaimo bendruomenės namus susirinko 11 į šį garbingą apdovanojimą pasiūlytų asmenų. 

Konkurso iniciatorius Seimo narys Vitalijus Gailius pabrėžė, kad visi atrinkti – jau laimėjo. 

Laimėjo žmonių dėmesį už profesionalumą, atsidavimą, kūrybą ateitiems kartoms, bendravimą ir 

pagalbą, kurią kasdien suteikia ateinantiems. 

Prieš apdovanojimų vakarą kiekvieną nominantą aplankė Seimo nario padėjėjas Gintaras Šurna – 

išdalinti ne tik pakvietimai, bet ir buvo kuriamas trumpas filmas, kuriame pristatyti visi valstybės 

tarnautojai. Ekrane pasirodė Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, Pakruojo rajono 

policijos komisariato Veiklos sk. vyr. tyrėjas, komisaras inspektorius Robertas Valiušis, Pakruojo 

seniūnas Saulius Margis, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė, 

„Ţiemgalos“ muziejaus vedėja Daiva Skrupskelytė, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ 

direktorė Marija Ţiubrienė, Balsių pagr. mkyklos pradinių klasių mokytoja Aušra Juciuvienė, 

Nacionalinės ţemės tarnybos Pakruojo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jurevičienė, VšĮ Pakruojo 

pirminės sveikatos prieţiūros centro medicinos darbuotoja Sigita Pėţelienė, AB Lietuvos pašto Pakruojo 

skyriaus darbuotoja Gitana Klivienė, buvusi Linkuvos gimnazijos mokytoja, visuomenininkė Emilija 

Stanevičienė.  

Pasiūlyti šiam apdovanojimui buvo maloniai nustebinti, juk įvertinimas iš rajono ţmonių ir graţūs 

ţodţiai – paskatinimas dar labiau stengtis ir savo sferoje būti kuo geresniu.  

V. Gailius dţiaugėsi aktyviomis bendruomenėmis ir organizacijomis, kad šios įvertina šalia esančius ir 

nuoširdţiai nori paskatinti besistengiančius. Jis pastebėjo, kad šiemet toli nesiţvalgyta – išrinkti 

arčiausiai ţmonių esantys – mokytojos, bendruomenės slaugytoja, paštininkė, seniūnas, skyrių vedėjai, 

bendruomenių projektus kuruojanti specialistė, policijos pareigūnas. Šie ţmonės kasdien matomi, 

sutinkami, daţnai bendraujantys su visuomene. 

 Visiems 11 tarnautojų įteikti Seimo nario padėkos raštai ir atminimo dovanos. Į salę plūdo ir nominantų 

kolegos, šeimų nariai, draugai – su gėlių puokštėmis, norintys dar kartą ištarti graţų ţodį uţ puikią 

darbinę veiklą! Sveikinimus susirinkusiems tarė ir praėjusių metų konkurso laimėtojas Strateginės 

plėtros ir statybos skyriaus vedėjas Gintaras Makauskas, prasitaręs, kad daţnai valstybės tarnautojai 

nemėgsta viešumos, tačiau toks ţmonių įvertinimas – ypač malonus ir ilgam suteikiantis polėkio dar 

uoliau dirbti pavestus darbus. Atrinktuosius sveikino ir Administracijos direktorė Erika Kiţienė, 

besdiţiaugianti, kad ir savivaldybėje, ir visame rajone yra tiek puikaus visuomenės vertinimo 

sulaukiančių darbuotojų. Apdovanojimų vakaro nuotaiką dar laniau praskaidrino J. Pakalnio muzikos 

mokyklos auklėtiniai, visiems skyrę graţiausius kūrinius. 

„Jūs savo gyvenimą ir veiklą paskyrėte ţmonėms, puikiai suprantama, kad dirbame ne dėl 

apdovanojimų. Dirbame savo kraštui, ţmonėms, jaunajai kartai, darkart ačiū jums, jūs visi darote tai, kas 

teisinga ir vertinama“, - sakė Seimo narys paskelbdamas ir šių metų nugalėtoją. „Valstybės tarnautoju 

2016“ išrinktas Pakruojo seniūnas Saulius Margis, kuriam atiteko ir pagrindinis prizas – kelionė į 

Briuselį! Ir pernai, ir šiemet didelio ţmonių palaikymo sulaukusiam seniūnui salė plojimus skyrė 

atsistojusi – gyventojai pastebi, kaip kasdien graţėja rajono centras, atsiranda vis daugiau tvarkingų 



kampelių ir maţam, ir senam, o besikreipiantieji į seniūną sulaukia malonaus ir draugiško patarimo, 

pagalbos. „Ačiū uţ įvertinimą, esu nustebintas ir dţiaugiuosi, kad mano darbą pastebite, juo dţiaugiatės. 

Visi išrinkti darbuotojai kasdien atlieka didelį darbą ir visi yra vienodai svarbūs, dėkoju visiems 

kolegoms. Esu dėkingas ir savo šeimai, kuri nepriekaištauja dėl ne jiems, o daţniau miestui ir 

gyventojams skiriamo laiko...“,- kalbėjo seniūnas. 

Valstybės tarnautojo apdovanojimai rengiami antrąjį kartą, kad konkursas reikalingas įrodo ir siūlantieji, 

ir išrinkti darbuotojai. Seniūno laimėtos kelionės įspūdţius neabejotinai išvysite ir mūsų laikraščio 

puslapiuose! Darkart dėkojame visiems mūsų skaitytojams, kurie siūlė kandidatus, vertus būti tikrais 

valstybės ir, aišku, ţmonių tarnautojais. 
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