
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS ATMINIMO MEDALIS „TARNAUKITE 

LIETUVAI“  — ŠIRDIES MOKYTOJUI IR SKAUTUI SERGĖJUI STAPONKUI 

Šių metų kovo 30 d.  Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre buvo įteikti  

G.Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Laureatus su garbingu 

apdovanojimu sveikino Panevėžio miesto savivaldybė bei Kraštotyros muziejus. Medalio steigėjas 

– LR Seimas, juos laureatams teikė LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis bei Panevėžio 

miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. 

Atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai buvo apdovanojami keturiose 

kategorijose: už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą; už 

savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje; už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos 

skatinimą ir rėmimą; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines 

vertybes;. 

Šiais metais už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje atminimo medaliu 

apdovanotas Šiaulių Gegužių progimnazijos istorijos mokytojas ir skautų vadovas Sergėjus 

Staponkus. Kaip buvo skelbiama ceremonijos metu, apdovanojimas jam skirtas už ilgametį 

savanoriavimą Lietuvos samariečių bendrijoje, Lietuvos skautijos organizacijoje, respublikiniuose 

bei tarptautiniuose renginiuose, kasmetinių stovyklų asocialių bei socialiai remtinų šeimų vaikams 

organizavimą bei labdaros rinkimą, mentoriavimą Šiaulių universitete, „Betliejaus taikos ugnis“ 

akcijos organizavimą, kurios metu ugnelė nešama į ligonines, bažnyčias, švietimo įstaigas, vežama į 

miestelių bažnyčias, parapijas, bendruomenes. Sergėjus Staponkus yra miesto Metų  mokytojas, 

progimnazijos Širdies mokytojas, taip pat apdovanotas padėkos raštais už aktyvią visuomeninę 

veiklą, už jaunimo tautinį ugdymą, savanorystės sklaidą, skautų organizacijos idėjų puoselėjimą. 

Šiaulių mieste G.Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu yra apdovanoti šie asmenys: 

2012 m. Marija Laisvyda Matusevičienė – inžinierė, Šiaulių universiteto lektorė; 2013 m. Izolina 

Natalija Lingienė — Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė; 2014 m. Marija 

Žibūdienė — Šiaulių universiteto Teatro katedros vedėja; 2016 m. — Kazys Alminas, Lietuvos 

Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Šiaulių skyriaus pirmininkas, Šv. Kazimiero 

ordino Šiaulių apskrities komtūras. 

Šių metų laureatą Sergėjų Staponkų Panevėžio J.Miltinio dramos teatre su 

apdovanojimu sveikino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja D. 

Kinčinaitienė, medalio „Tarnaukite Lietuvai“ nominantai I.Lingienė ir K.Alminas, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos direktorė S.Baranauskienė su kolegomis, Šiaulių skautai.  

Jau penktąjį minėto apdovanojimo nominantą šiaulietį sveikina ir miesto meras 

A.Visockas —pagrindinis Sergėjaus Staponkaus apdovanojimo šiuo medaliu iniciatorius. Taip pat 

sveikina kolegos mokytojai, bendražygiai skautai ir visi, neabejingi savanorystės kultūros augimui 

bei G.Petkevičaitės – Bitės idėjoms. 
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