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l Raseini  garb s pilie io vardo suteikimo.

SVARSTYTA. D l Raseini  garb s pilie io vardo suteikimo.

Komisijos pirminink  G.Rašimien  pasi  komisijai apsispr sti d l kandidat
skai iaus. Ji si lo iš šiemet pateikt  kandidat  išrinkti du žmones, kuriems rajono Taryboje b
pritarta. Taip pat si lo apsispr sti d l balsavimo.

Vyko diskusijos. Nutarta šiais metais rajono Savivaldyb s tarybai teikti dvi, gavusias
daugiausiai komisijos bals ,  kandidat ras, vertas Raseini  garb s pilie io vardo suteikimo ir
išrinkti jas slaptu balsavimu. Tam pritarta bendru sutarimu.

Gitana Rašimien  supažindino su teikiamomis kandidat romis.

Kalnuj  seni nija teikia poeto Marcelijaus Martinai io kandidat  garb s pilie io
vardui suteikti. Poetas Marcelijus Teodoras Martinaitis gim  1936 m. balandžio 1 d. Paserbentyje
(Raseini  rajonas). 1964 m. baig  Vilniaus Universitet , dirbo laikraš  ir žurnal  redakcijose, o
nuo 1980 met  d sto Vilniaus Universitete. 1989 metais nuo S džio  buvo išrinktas  SSRS
Aukš iausiosios Tarybos deputatus. 1992-1997 buvo Nacionalini  kult ros ir meno premij
komiteto pirmininkas, o 1998 metais pats tapo jos laureatu. M.Martinai io k ryba skelbiama nuo
1955 met , išleista daugiau nei dešimt poezijos rinkini , daug ir vairios eseistikos, pjesi .

Pagojuk  seni nija si lo suteikti Garb s pilie io vard  seni nijos gyventojai Valerijai
Kelbauskienei. Ji, b dama garbaus amžiaus, yra nuolatin  ne tik savo kaimo, bet ir  seni nijos
vairi  rengini , šven  aktyvi organizator , Vosiliškio kaimo bendruomen s viršait , klebonijos
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pastoracinio komiteto nar , aktyvi saviveiklinink , pelniusi vairi  konkurs  apdovanojimus. Yra
pastovi konkurso „Gražiausia sodyba“ seni nijoje nugal toja ir prizinink . 2006 metais ji tapo
respublikinio konkurso „Kaimo bendruomen s lyderis“ laureate.

Rajono Savivaldyb s administracijos Architekt ros ir urbanistikos skyrius bei rajono
kaim  bendruomen s „Bitupis“ (Žaiginys), „Berteškiai“, „Vengerskai“, „Betygala“ bei Vosiliškio
kaimo bendruomen   si lo suteikti Raseini  garb s pilie io vard  UAB „Stagrema“ vadovui
Mindaugui Pikeliui. M.Pikelis yra puikus Nekilnojamojo kult ros paveldo apsaugos specialistas,
nuo 1996 met  turintis „Nekilnojam  kult ros vertybi  apsaugos specialisto atestat “, kas leidžia
atlikti restauracijos darbus ypatinguose statiniuose bei kult ros paveldo objektuose. Per vis  laik
yra restaurav s ne vien  dešimt  objekt , be to, aktyviai dalyvavo ir respublikiniuose konkursuose ir
laim jo  Kraži  kolegijos, kurioje sik s Motiejaus Kazimiero Serbievijaus kult ros centras
restauravimo, Lietuvos signatar  1918 m. kapavie  sutvarkymo ir valstyb s saugom  kult ros
paveldo objekt  ženklinimo konkursus.

Raseini  rajono savivaldyb s tarybos narys Dainius Šadauskis  si lo suteikti garb s
pilie io vard   Petrui Bartkui-Žadgailai, Lietuvos Laisv s kovos s džio Tarybos 1949 m. vasario
16-osios deklaracijos signatarui, Vy io kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino kavalieriui, pulkininkui.
.P.Bartkus-Žadgaila gim  1925 m. Raseini  apskrities Pakapurnio kaime ir iki 1940 met  mok si
Raseini  gimnazijoje.  rezistencin  kov sitrauk  nuo 1941 met . Žuvo 1945 m. Po mirties jam
suteiktas Lietuvos kovotojo karžygio garb s vardas, o 1998 metais – pulkininko laipsnis.

Komisijos nariai išanalizavo ir aptar  pateiktas kandidat ras.

Vyko slaptas balsavimas. Balsavimo rezultatai:

Eil.
Nr.

Vardas, pavard „Už“ „Prieš“ „Susilaik “ Pastabos

1. Marcelijus Martinaitis 6 0 0

2. Valerija Kelbauskien 0 0 0

3. Mindaugas Pikelis 2 0 0

4. Petras Bartkus-Žadgaila 4 0 0

Daugiausia komisijos nari  bals  surinko Marcelijus Martinaitis – 6 (šeši) ir Petras
Bartkus-Žadgaila – 4 (keturi).

NUTARTA:

Teikti rajono Savivaldyb s tarybai sprendimo projekt  d l Marcelijaus Martinai io ir
Petro Bartkaus-Žadgailos kandidat  Raseini  garb s pilie io vardo suteikimui. BALSAVO: „Už“
– 6 (vienbalsiai).

Pos džio pirminink Gitana Rašimien

Pos džio sekretor Alma Palubinskien
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