PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. vasario 19 d. Nr. T1-2
Panevėžys
Iškilmingas Savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2019 m. vasario 16 d., pradžia 14.00 val.,
pabaiga 15.45 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Vita Jareckienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 17 narių (sąrašas pridedamas),
Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Baura, Lietuvos Respublikos Seimo narė Guoda
Burokienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Nevulis, rajono Garbės piliečiai: Klementas
Sakalauskas, Vytautas Rapolas Gritėnas, Jonas Kauneckas, buvę Panevėžio rajono savivaldybės
vadovai, savivaldybės administracijos darbuotojai, Miežiškių bendruomenės nariai, rajono gyventojų
bendruomenių pirmininkai, seniūnijų seniūnai ir seniūnaičiai, rajono gyventojai.
Savivaldybės meras Povilas Žagunis skelbia iškilmingo posėdžio pradžią, supažindina su
atvykusiais svečiais ir pristato posėdžio darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Mintys, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.
2. Iškilminga Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija.
1. Mintys, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius suteikia žodį Savivaldybės merui Povilui
Žaguniui pasveikinti susirinkusiuosius.
Savivaldybės meras Povilas Žagunis sveikina posėdžio dalyvius Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos proga: „Šios datos paminėjimas įprasmina nenugalimą mūsų laisvės troškimą, tautos vienybę
ir tvirtybę. Bet istoriją mes švenčiame ir ją rašome naujai. Išmokome džiaugtis tuo, ką turime:
trispalve, gimtąja lietuvių kalba, tradicijomis, gražiausiais miškais, nuostabiomis upių pakrantėmis,
keturiais metų laikais ir lietumi viduryje žiemos“. Mes nesustodami augame, kuriame, kad po
1918-ųjų, praėjus šimtui metų, apjuostų tiek priespaudos virvėmis, tiek laisvės kaspinais, pagaliau
išmoktume džiaugtis ir puoselėti savo identitetą. Kad jis būtų stiprus, reikia tausoti ir auginti savo
šaknis. Išmokę džiaugtis laisve, žingsnis po žingsnio kartu augame su Lietuva ir keičiamės su visu
pasauliu. Atšventę valstybės atkūrimo šimtmetį didžiuojamės pradėję antrąjį. Praėjęs amžius bus kaip
tvirtas pamatas tai Lietuvai, kurią sukursime ateityje. Kiekvienas iš mūsų esame dėkingi savo
valstybei už gerovę ir ateities perspektyvas“.
Savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius suteikia žodį Lietuvos istorikui, politologui,
humanitarinių mokslų daktarui Antanui Kulakauskui perskaityti pranešimą.
A. Kulakauskas pabrėžė, kad Vasario 16-oji – tai simbolinis šiuolaikinės Lietuvos
gimtadienis. Kovo 11 dieną buvo atkurta ta valstybė, kuri buvo sukurta Vasario 16-osios aktu.
Simbolinė data, nes nei vasario 16-ą, nei kovo 11-ą Lietuva neatsirado. Kovo 11-ąją Lietuvos valstybė
kaip tokia pradėjo funkcionuoti, o vasario 16-ąją atsirado tik nutarimas turėti tokią valstybę. Lietuvos
žemių nuolat gviešėsi Rusija, bet ten prasidėjo pilietinis karas, tad didžiausi pretendentai į lietuvių
teritoriją kuriam laikui iškrito iš žaidimo. Kitos Vakarų valstybės taip pat nenorėjo, kad Vokietijos
užimtos teritorijos būtų grąžintos bolševikinei Rusijai, kapitalistinio pasaulio didžiausiam priešui. Ir
nenorėjo, kad liktų Vokietijai, todėl susiklosčiusios palankios istorinės ir politinės aplinkybės leido
jau nuo 1918 m. rudens pradėti Lietuvos valstybės pamatų klojimą. Kokia ji bus – ar monarchija, ar
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respublika, turėjo nuspręsti pati tauta. Tiesa, tuomet referendumo nebuvo, Lietuvos taryba tapo
aukščiausia Lietuvos valdžia, nors daug galių neturėjo. Realią valdžią turėjo parapijos ir valsčiai,
vietiniai valdžios organai. Savo valstybę Lietuva kūrė nuo nulio, pats Vasario 16-osios aktas buvo tik
žmonių išreikšta valia turėti savo nepriklausomą valstybę. Todėl simboliškai ši data laikoma Lietuvos
valstybės atkūrimo data, nors realiai valstybė pradėjo kurtis gerokai vėliau. Istorija dažnai būna
romantizuota, netgi Vasario 16-osios akto radimas jau spėjo apaugti mitais. Iš tiesų tikrasis Vasario
16-osios aktas nėra rastas. Mokslininkai svarsto, kad tikrąjį originalą į Ameriką galėjo išsivežti
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona ir jis sudegė per gaisrą, gal išgabeno rusai, o gal tiesiog kas jį
užkasė ir iki šiol nerado. Bičiulis ir kolega Liudas Mažylis Vokietijoje rado tik originalų nuorašą.
Kolekcionieriai moka ieškoti, nes šią bylą, kurioje buvo rastas dokumentas, prieš tai žiūrėjo keturi
Lietuvos istorikai. Ir vienas iš jų buvo pasidaręs kopiją, bet tikriausiai jos net neperskaitė. Istorikams
svarbus pats faktas, o kolekcionieriams – daiktas, dokumentas. Akte nurodoma, kad jo pagrindas –
tautų apsisprendimo teisė turėti savo valstybę. Kitas dalykas – valstybės ribos. Liepos 6-oji
traktuojama kaip Lietuvos valstybės pradžia, bet iš tiesų ji yra gerokai senesnė, skaičiuojanti daugiau
nei tūkstantį metų. Liepos 6-oji yra apskaičiuota profesoriaus Edvardo Gudavičiaus, nes nėra išlikę
nė vieno istorinio šaltinio apie Mindaugo karūnavimą. Tai turėjo įvykti birželio pabaigoje ar liepos
pradžioje, kažkurį sekmadienį. Žinoma tik tai, kada karūna buvo išvežta iš Rygos.
P. Žagunis padėkoja A. Kulakauskui už pranešimą. Šventės proga savo mintimis kviečia
pasidalyti posėdžio svečius.
Klebonas Sigitas Sudentas susirinkusiuosius pasveikina Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos
proga.
Lietuvos Respublikos Seimo narė Guoda Burokienė taria sveikinimo žodžius.
2. Iškilminga Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija.
P. Žagunis suteikia žodį Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkui Antanui
Pociui supažindinti su Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimu
Nr. T-1 „Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“.
A. Pocius perskaito Savivaldybės tarybos sprendimą.
P. Žagunis pakviečia Garbės pilietę sėsti į kėdę.
A. Pocius skaito Valerijos Bartulienės biografiją (pridedama).
Valerijai Bartulienei įteikiamos rajono Garbės piliečio regalijos, įrėmintas pažymėjimas bei
ženkliukas.
Koncerto vedėja Jurga Švagždienė kviečia sveikinti naująją rajono Garbės pilietę (sveikintojų
sąrašas pridedamas).
P. Žagunis suteikia žodį Garbės pilietei Valerijai Bartulienei.
V. Bartulienė, padėkojusi tiems, kurie ją pasiūlė ir išrinko, teigė, kad tokiu įvertinimu
džiaugiasi ne tik dėl savęs, bet ir dėl visų Miežiškių. „Maži miesteliai tau legendas seka, mažų
miestelių atmintis gili, maži miesteliai melodingai šneka, mažuos miesteliuos žmonės dideli“, –
poetės Elenos Mezginaitės eilės. Miestelio centre stovintis paminklas, kuriame telpa ne tik pirmasis
Miežiškių paminėjimas, varpų vainikas, bažnyčia, bet ir visos miežiškėnų pavardės, simboliškai kalba
apie tai, kad kiekvienas yra be galo svarbus ir didis. O jos stiprybės šaltinis – patys brangiausi žmonės
– vyras, sūnus, dvi dukros, žentai ir du anūkai. Didžiuojasi, džiaugiasi ir dalijasi šita garbe su visais
miežiškėnais, kurie suprato ir buvo visada kartu.
Posėdžio pirmininkas Povilas Žagunis skelbia iškilmingo posėdžio pabaigą ir kviečia
pasiklausyti koncerto.
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