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Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga apdovanoti Universiteto darbuotojus ir studentus:
Universiteto Atminimo medaliu
Už nuoširdų darbą ir reikšmingus mokslo rezultatus:
- Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos profesorių ROLANDĄ BLEIZGĮ;
Už nuoširdų pedagoginį ir produktyvų mokslinį darbą:
- Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto profesorių EGIDIJŲ ŠARAUSKĮ;
Už parengtus Lietuvos studentų graikų-romėnų imtynių čempionatų nugalėtojus ir prizininkus:
- Kūno kultūros ir sporto centro trenerį SAULIŲ LIAUGMINĄ;
Už ilgametį nepriekaištingą darbą:
- Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto vyr. laborantą VACLOVĄ VAIČIŲ;
Už aktyvią pedagoginę ir organizacinę veiklą:
- Vandens išteklių inžinerijos instituto docentę INGĄ ADAMONYTĘ;
Už aktyvią ilgametę pedagoginę ir mokslinę veiklą:
- Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentą ALGIRDĄ AMŠIEJŲ;
Už ilgametį, sąžiningai atliekamą darbą:
- Bandymų stoties laborantą AUGĮ VASINAUSKĄ;
Už ilgametį nuoširdų darbą:
- Miškų ir ekologijos fakulteto studijų administratorę DALIĄ ŠUKEVIČIENĘ;
Medžioklėtyros laboratorijos įrengimą ir medžioklės tradicijų puoselėjimą:
- Miško biologijos ir miškininkystės instituto docentą KĘSTUTĮ PĖTELĮ;
Už gerą, sąžiningą, kūrybišką darbą organizuojant parodas ir kitus renginius, iniciatyvumą ir
veiklos rezultatus:
- Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko projektų vadybininkę RIMĄ PRANAITIENĘ;
Už ilgametį ir nuoširdų darbą:
- Personalo vystymo ir valdymo skyriaus vedėją DIANĄ KERPAUSKIENĘ.
Medaliu „Už nuopelnus“
Už nuoširdų ir gerą darbą:
- VšĮ „ASU mokomasis ūkis“ inžinierių mechaniką KĘSTUTĮ SIRTAUTĄ;
Už profesionalų, atsakingą ir kruopštų 45-rių metų darbą bibliotekoje ir asmeninį indėlį
organizuojant vartotojų aptarnavimą Mokymo literatūros abonemente:
- Bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir spaudinių saugojimo skyriaus vyresniąją
bibliotekininkę NIJOLĘ RAUGEVIČIŪTĘ;
Už vaisingą bendradarbiavimą ir reikšmingus mokslo rezultatus:
- Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto profesorių JONĄ BUKŠNAITĮ;
Už parengtus Pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatų nugalėtojus ir prizininkus:
- Kūno kultūros ir sporto centro asistentą JUOZĄ BUITKŲ;
Už profesionalų požiūrį ugdant ateities kartas, toleranciją kasdieniniuose darbuose bei
ilgametį indėlį į profesijos pedagogų rengimą:
- Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros profesorių SIGITĄ
DAUKILĄ;

Už aktyvią mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą:
- Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorių ARVYDĄ VYTAUTĄ POVILAITĮ;
Už ilgametį ir nuoširdų darbą:
- Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorę HONORATĄ DANILČENKO;
Už iniciatyvumą ir inovatyvumą kuriant dekoratyvinių augalų veisles:
- Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorių SIMĄ GLIOŽERĮ;
Už mokslo ir verslo inovacinės partnerystės skatinimą:
- Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorių ALFONSĄ SIGITĄ
TAMOŠIŪNĄ;
Už ilgametį mokslinį, pedagoginį ir metodinį darbą, aukštą profesinę kompetenciją:
- Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorę DANUTĘ ZINKEVIČIENĘ;
Už ilgametį mokslinį, pedagoginį ir metodinį darbą, aukštą profesinę ir mokslinę kompetenciją:
- Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorę VLADZĘ VITUNSKIENĘ;
Už mokslo, projektinės veiklos ir studijų organizavimo pasiekimus:
- Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorę VILMĄ ATKOČIŪNIENĘ;
Už ilgametę pedagoginę ir produktyvią mokslinę veiklą:
- Miškotvarkos ir medienotyros instituto profesorių ALGIRDĄ AUGUSTAITĮ;
Už ilgametę pedagoginę ir produktyvią mokslinę veiklą:
- Aplinkos ir ekologijos instituto profesorę VIOLETĄ MAKAREVIČIENĘ:
Už ilgametį nuoširdų darbą:
- Miškų ir ekologijos fakulteto dekaną, Miško biologijos ir miškininkystės instituto
profesorių EDMUNDĄ BARTKEVIČIŲ,
- Techninės tarnybos vadovą JUOZĄ LISAUSKĄ,
- Finansų tarnybos vadovę AUŠRĄ MALAKAUSKIENĘ.
Universiteto Padėkos raštu
Už indėlį kuriant mokslo laboratoriją, iniciatyvumą rengiant projektus ir aktyvią MTEP veiklą
bei tradicinių konferencijų„Augalų šaknys - biologija, morfologija ir funkcijos“ organizavimą:
- Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentę JŪRATĘ ALEINIKOVIENĘ;
Už gerą pedagoginį bei produktyvų akademinį darbą:
- Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentę IRENĄ PRANCKIETIENĘ;
Už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą:
- Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto mokymo meistrę ALVINĄ IMBRASIENĘ;
Už ilgametį nuoširdų darbą:
- Agronomijos fakulteto studijų administratorę ZITĄ RUGIENYTĘ;
Už gerą ir sąžiningą darbą:
- Agronomijos fakulteto studijų administratorę RASĄ VISMONTIENĘ;
Už profesinę kompetenciją, kokybišką darbą ir aukštą bendravimo kultūrą :
- Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto studijų išteklių tvarkytoją AURELIJĄ
MARKELYTĘ;
Už nuoširdų ir kokybišką ilgametį pedagoginį bei metodinį darbą, fakulteto studijų programų
viešinimą:
- Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorių EVALDĄ SERVĄ;
Už kokybišką profesinės patirties perdavimą studentams, ilgametį mokslinį, pedagoginį ir
metodinį darbą, verslo ir mokslo integraciją:
- Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorę LINĄ MARTIROSIANIENĘ;
Už mokslo, projektų ir studijų proceso pasiekimus:
- Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentą RIMANTĄ DAPKŲ;
Už mokslo ir projektinės veiklos pasiekimus, darbštumą, atsakingumą:
- Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentę ILONĄ KIAUŠIENĘ;
Už studijų organizavimo pasiekimus, nuoseklų darbą viešinant Universiteto mokslo bei studijų
veiklą, plėtojant bendradarbiavimo ryšius užsienyje:
- Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorių AUDRIŲ GARGASĄ;
Už aukštą profesinę kompetenciją, profesionalų bendravimą su studentais:
- Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų administratorę DAIVĄ RAIŽYTĘ;

Už ilgametį gerą darbą, aukštą profesinę kompetenciją:
- Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų administratorę REDĄ ČINČIUKIENĘ;
Už aukštą profesionalumą ir kokybę studijų srityje:
- Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekaną, docentą BERNARDĄ VAZNONĮ;
Už nuoširdų darbą:
- Aplinkos ir ekologijos instituto lektorę JOLITĄ ABRAITIENĘ;
Už ilgametę pedagoginę veiklą ir nuoširdų darbą su moksleiviais:
- Aplinkos ir ekologijos instituto docentą ALGIRDĄ GAVENAUSKĄ;
Už aktyvią pedagoginę ir mokslinę veiklą:
- Aplinkos ir ekologijos instituto docentę MILDĄ GUMBYTĘ;
Už ilgametę pedagoginę ir produktyvią mokslinę veiklą:
- Aplinkos ir ekologijos instituto vyresniąją mokslo darbuotoją VIOLETĄ
GRAŽULEVIČIENĘ;
Už nuoširdų darbą:
- Miškotvarkos ir medienotyros instituto laborantę VIDĄ JANAVIČIENĘ;
Už nuoširdų darbą su moksleiviais:
- Miško biologijos ir miškininkystės instituto lektorę JOLANTĄ STANKEVIČIŪTĘ;
Už ilgametį nuoširdų darbą:
- Miškų ir ekologijos fakulteto prodekaną, docentą REMIGIJŲ ŽALKAUSKĄ;
Už aktyvų ir pasiaukojantį darbą:
- Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto laborantą VLADĄ KAMINSKĄ;
Už aktyvią mokslinę veiklą:
- Vandens išteklių inžinerijos jaunesnįjį mokslo darbuotoją EGIDIJŲ KASIULĮ;
Už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą, aktyvią visuomeninę veiklą:
- Vandens išteklių inžinerijos instituto docentą VILIMANTĄ VAIČIUKYNĄ;
Už aktyvią pedagoginę veiklą:
- Vandens išteklių inžinerijos instituto lektorę GITANĄ VYČIENĘ;
Už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą, aktyvią visuomeninę veiklą:
- Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorę GIEDRĘ IVAVIČIŪTĘ;
Už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą, aktyvų dalyvavimą tarptautinėje veikloje:
- Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentą DONATĄ REKŲ;
Už nuoširdų ir atsakingą darbą:
- Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studijų administratorę LORETĄ
GRIGAITIENĘ;
Už nuoširdų darbą rengiant doktorantus ir reikšmingus mokslo rezultatus:
- Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto profesorių emeritą ALGIRDĄ
JONĄ RAILĄ;
Už nuoširdų pedagoginį ir mokslinį darbą:
- Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto lektorių KASTYTĮ LAURINAITĮ;
Už nuoširdų ir kūrybišką darbą:
- Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto mokymo meistrą VLADISLOVĄ
ŠEMETĄ;
Už nuoširdų pedagoginį ir mokslinį darbą:
- Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto asistentę VILMĄ NAUJOKIENĘ;
Už nuoširdų ilgametį darbą:
- Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto inžinierių LINĄ DUOBĄ;
Už sėkmingą ilgametę mokslinę veiklą:
- Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centro profesorių PETRĄ RUPŠĮ;
Už nuoširdų darbą:
- Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centro studijų išteklių tvarkytoją
INGĄ BINKAUSKIENĘ;
- Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centro vyr. laborantę IRMĄ
SKARULSKIENĘ;
Už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, susitelkimą vardan bendrų tikslų ir šiltą komunikaciją:
- Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros lektorių ALBINĄ
PUGEVIČIŲ;

Už kruopštų, nepriekaištingą darbą:
- Bandymų stoties traktorininką KĘSTUTĮ JANUŠAUSKĄ,
- Bandymų stoties laborantę VIDĄ NORKIENĘ;
Už ilgametį gerą, sąžiningą ir nuoširdų darbą:
- Bibliotekos Leidinių komplektavimo skyriaus vyresniąją bibliotekininkę IRENĄ
ŠILEIKAITĘ;
Už atsakingą požiūrį į darbą, ilgametį profesionalų ir kruopštų pareigų atlikimą:
- Bibliotekos Publikacijų duomenų bazės sektoriaus vadovę LAIMUTĘ BUTKUVIENĘ;
Už ilgametį atsakingą, kruopštų ir sąžiningą darbą formuojant bibliotekos informacijos išteklių
fondą:
- Bibliotekos Leidinių komplektavimo skyriaus vedėją JOLANTĄ GRIGAITĘ;
Už ilgametį ir gerą darbą:
- Mokomojo ūkio laukininkystės darbininką EDMUNDĄ LAKAVIČIŲ;
Už iniciatyvų ir nuoširdų darbą:
- Informatikos skyriaus kompiuterinių technologijų priežiūros inžinierių ARTŪRĄ
ŽILIONĮ;
Už ilgametį gerą darbą:
- Personalo vystymo ir valdymo skyriaus vyriausiąją inspektorę GENĘ JUŠKŪNIENĘ;
Už nuoširdų ir gerą darbą:
Studentų reikalų tarnybos darbuotojus:
- darbininką DAINIŲ MISIŪNĄ,
- valytoją GALINĄ ČIMBARIENĘ,
- administratorių VALENTINĄ ŽUKAITĮ,
- apsaugos darbuotoją AUDRIŲ DRUMELĮ.
Už nuoširdų ir gerą darbą:
- Techninės tarnybos vyresnįjį inžinierių ŽYDRŪNĄ VYČIŲ;
Už nuoširdų ir gerą darbą:
Pastatų tvarkymo grupės darbuotojus:
- Centrinių rūmų valdytoją DALĘ MILČIŪTĘ,
- valytoją ADELIJĄ MOCEVIČIENĘ,
- valytoją IRENĄ MITKUVIENĘ,
- darbininką stalių VAIDOTĄ RAŽAUSKĄ,
- darbininką stalių GINTAUTĄ MITKŲ,
Už nuoširdų ir gerą darbą:
- Remonto grupės darbininką tinkuotoją VYTAUTĄ GIEDRAITĮ;
- Santechnikos grupės tekintoją MINDAUGĄ JEGELEVIČIŲ;
- Energetikos grupės vyresnįjį inžinierių RAIMUNDĄ MARCINKEVIČIŲ;
- Transporto ir teritorijos tvarkymo grupės vairuotoją JUOZĄ RAČILAUSKĄ;
- Transporto ir teritorijos tvarkymo grupės vairuotoją BERNARDĄ MILIŪNĄ;
Už iniciatyvų ir nuoširdų darbą:
Finansų tarnybos darbuotojas:
- Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresn. buhalterę NIJOLĘ ŽILINSKIENĘ,
- Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresn. buhalterę VANDĄ STANKEVIČIENĘ,
- Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresn. buhalterę NOMEDĄ VIRBAŠIENĘ.
Už iniciatyvų ir nuoširdų darbą:
- Rektoriaus referentę ROBERTĄ DIDŽIULIENĘ;
Už nuoširdų ir gerą darbą:
- Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresn. vadybininkę IRENĄ SIMONAITIENĘ.
Už puikius studijų pasiekimus:
- Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Želdininkystė IV kurso studentę
GABRIELĘ ANTANAVIČIENĘ;
Už labai gerą mokymąsi ir mokslinę veiklą:
- Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Augalų biologija ir selekcija IV
kurso studentę AUGUSTINĄ KOLYTAITĘ;

Už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą:
- Ekonomikos ir vadybos fakulteto I pakopos studijų programos Logistika ir prekyba II
kurso studentę RŪTĄ GAŠKAUSKAITĘ,
- Ekonomikos ir vadybos fakulteto I pakopos studijų programos Apskaita ir finansai II
kurso studentę SANDRĄ ALUBURDAITĘ.
Už aktyvią veiklą fakulteto renginiuose:
- Miškų ir ekologijos fakulteto I pakopos studijų programos Miškininkystė IV kurso
studentę INDRĘ SURGAUTAITĘ;
Už aktyvią veiklą Studijų atstovybėje:
- Miškų ir ekologijos fakulteto I pakopos studijų programos Taikomoji ekologija III
kurso studentą EIGINTĄ LIČĮ;
Už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą:
- Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto I pakopos studijų programos Žemėtvarka III
kurso studentę TOMĄ KARVELYTĘ,
- Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto I pakopos studijų programos Hidrotechninės
statybos inžinerija II kurso studentę LAIMĄ ARŠTIKAITYTĘ.
Už labai gerą mokymąsi ir aktyvią tiriamąją veiklą:
- Žemės ūkio inžinerijos fakulteto II pakopos studijų programos Biomasės inžinerija II
kurso studentę DOVILĘ STANKUTĘ;
Už labai gerą mokymąsi:
- Žemės ūkio inžinerijos fakulteto I pakopos studijų programos Atsinaujinančių
energijos išteklių inžinerija III kurso studentą VILMANTĄ SIRVYDĄ.
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