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Tarp Gabrielės PetkevičaitėsBitės atminimo medalio
„Tarnaukite Lietuvai“ 2022 m.
laureatų – būrys žemaičių
Parengė Gintautas ČIŽIŪNAS

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.
Nuotraukos iš Regionų kultūrinių iniciatyvų centro archyvo

Gabrielė Petkevičaitės Bitė: medalis. Dailininkė Skaistė Žilienė. ŽAM
GEK 29640, DM-121

2022 m. kovo 30 d. Panevėžio Juozo Miltinio
teatre laureatams buvo įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite
Lietuvai“. Šiemet medalio „Tarnaukite Lietuvai“
kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas buvo
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras rašytojas ir žurnalistas Stasys Kašauskas.
Tarp 2022-aisiais apdovanotųjų – būrys žemaičių. Tai iš Jurbarko krašto kilęs rašytojas, pedagogas, mokslininkas, aktyvus visuomenės ir kultūros
veikėjas Vytautas Martinkus, Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“, Tauragės rajono Gurklių
kaime gimusi, Panevėžyje dirbanti profesionali
choreografė, dainų švenčių baletmeisterė, meno kolektyvų vadovė Zita Rimkuvienė, Jurbarko rajono
Smalininkų miestelyje gyvenanti Violeta Schuetz,
plačią visuomeninę, kultūrinę veiklą išvystęs to paties Jurbarko rajono Viešvilės miestelyje gyvenantis
Andrius Šašys, iš Mažeikių krašto kilusi Pasaulio

lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotoja,
ilgametė šios bendruomenės Kultūros komiteto
pirmininkė, Lietuvos universitetų Moterų asociacijos garbės narė, lietuvybės puoselėtoja ir skleidėja
Fribūre (Šveicarija), Šveicarijos-Baltijos šalių (Pagalbos) komiteto narė Jūratė Caspersen, Šiaulių rajono Skačių kaimo gimęs rašytojas, istorikas Jonas
Kiriliauskas, iš Šilalės rajono Paymėžio kaime kilęs
Vilniuje gyvenantis istorikas, inžinierius, daugelio
knygų autorius, Žemaičių akademijos garbės narys
Kazys Misius ir Šiauliuose dirbantis Skuodo mieste
gimęs kalbininkas, žemaičių kalbos puoselėtojas ir
populiarintojas Juozas Pabrėža.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. patvirtintus nuostatus (aktualija redakcija 2016 m.
rugsėjo 29 d.) šis medalis yra Seimo paskatinimas
už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, filantropinę
veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir
rėmimą, savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje,
visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Apdovnojimas taip
pat gali būti skiriamas už visuomeninę veiklą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams,
piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems
fiziniams ar juridiniams asmenims, atitinkantiems
apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus. Juos
nustato ir medaliu apdovanojamus asmenis išrenka Seimo valdybos sudaryta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų
vertinimo komisija. Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių
institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo,
kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros
organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.
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