Vytautas Steponas Buterlevičius
Buterlevičius Vytautas Steponas gimė 1939 metų lapkričio 22 dieną Anykščiuose. 1972 metais
baigė Šiaulių K.Didžiulio politechnikumo pramoninės ir civilinės statybos fakultetą. 1991 metais baigė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos ekonomikos ir organizavimo fakultetą, įgydamas
inžinieriaus ekonomisto specialybę. 1965-1967 metais dirbo Panevėžio vietinės pramonės ir
komunalinių buitinių įmonių darbuotojų profsajungos komiteto pirmininko pavaduotojų, 1967-1975
metais miesto butų ūkio valdybos ir ūkio valdybos vyriausiuoju inžinieriumi. 1975-1990 metais buvo
specializuoto tresto vadovaujančiu specialistu ir jungtinės profsąjungos komiteto pirmininku, 19901992 metais komunalinio ūkio valdybos viršininko pavaduotoju, 1992-1996 metais buvo UAB
„Aukštaičių Pasažas“ direktoriumi. Nuo 1992 metų BĮ „INVARIANTAS“ Generaliniu direktoriumi.
1996-2000 metais AB“ Metalistas“ administratoriumi. 2000-2004 metais Panevėžio miesto tarybos
administracijos direktoriumi. 2004-2009 metais Panevėžio miesto savivaldybės specialistu. 1993-2007
metų laikotarpiu buvo renkamas į Panevėžio miesto tarybą. V.Buterlevičius pramonininkų asociacijos
ir LR ūkio ministerijos bankroto administratorių asociacijos tarybų narys.
Su rankinio sportu V.S.Buterlevičius susipažino 1959 metais tarnaudamas kariuomenėje. Jis
visomeniniais pagrindais treniravo Panevėžio miesto vyrų ir moterų komandas. Virš 16 metų jis buvo
Lietuvos rankinio federacijos prezidiumo nariu. 1988-2007 metais jam būnant Panevėžio miesto
federacijos pirmininku mieste vyko buvusios TSRS 1-osios lygos čempionato varžybos, kuriose
sėkmingai dalyvavo miesto „Atmosferos“ vyrų komanda. Mieste pastoviai vyko Švyturio“ taurės
tarptautiniai moterų turnyrai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1992 metais Panevėžyjė vyko pirmeji
IHF rankinio teisėjų kursai ir Pasaulio moterų čempionato kvalifikacinis turnyras. Panevėžio vyrų ir
moterų komandos pastoviai tapdavo Lietuvos čempionatų ir taurės varžybų laimėtojais ir prizininkais.
Panevėžio merginų komanda tapo Europos atviro klubinių komandų čempionato nugalėtoja.
V.S.Buterlevičiui 1970 metais suteiktos Respublikinė, 1987 metais Sąjunginė rankinio teisėjo
kategorijos. 1993-1994 metais jis buvo EHF rungtynių inspektoriumi inspektoriumi.
Jis yra vienas iš Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos (1999-2005 viceprezidentas, 2005-2007
prezidentas) ir asociacijos „Lietuvos moterų rankinio lyga“ įkūrėjų (valdybos narys, 2006-2008
prezidentas).
V.S.Buterlevičius apdovanotas KKSD medaliais „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1988, 1998),
KKSD medaliu „Už aukštus sporto pasiekimus“ (1997), KKSD sidabro (1999), aukso (2004) medaliais
„Už nuopelnus Lietuvos sportui“, Panevėžio savivaldybės aukso ir sidabro medaliais „Už nuopelnus
Panevėžio sportui“, „Labiausiai nusipelnęs panevežietis“ (1999), „Panevėžio miesto metų žmogus“
(2000), EHF Garbės raštu (2005), LRF aukso ženkleliu (2005).

