
 

 

Kelmėje paminėta šv. Florijono diena  

 

Gegužės 4 d. Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko ugniagesių globėjo šv. Florijono dienos minėjimas. Šventėje dalyvavo 
Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo ir Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybų darbuotojai ir svečiai. Į minėjimą atvyko 
rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 
pavaduotojas Nerijus Adomavičius, Lietuvos Respublikos Seimo narės Almos Monkauskaitės padėjėjas Ramūnas 
Baranauskas, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato viršininkas Robertas 
Jagminas, Kelmės klebonas dekanas Mindaugas Grigalius, Užvenčio klebonas Donatas Klimašauskas, Kelmės 
seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis, Tytuvėnų miškų urėdijos urėdas Svajūnas Vaitekūnas, Kelmės specialiosios 
mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė. Jie sveikino šventės dalyvius, dėkojo ugniagesiams gelbėtojams už nuoširdų ir 
atsakingai atliekamą darbą. 

Rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis padėkos raštais apdovanojo Virginijų Ramanauskį, vidaus tarnybos 
pulkininką leitenantą, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininką, Marių Gedminą, vidaus tarnybos grandinį, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kelmės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos ugniagesį gelbėtoją ir Albiną Zakarauskį, Kražių ugniagesių 
komandos ugniagesį gelbėtoją, įteikė jiems atminimo dovanėles. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Nerijus Adomavičius perdavė Kelmės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadui Robertui Dimskiui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus apdovanojimą – Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo 
ženklą „Už garbingą tarnybą“, žymintį 15 tarnybos metų. 

Lietuvos Respublikos Seimo narės Almos Monkauskaitės padėjėjas Ramūnas Baranauskas Seimo narės Almos 
Monkauskaitės padėkos raštais apdovanojo Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus Svajūną 
Mazrimą ir Valdą Augustį. 

Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos viršininkas Artūras Kairys padėkos raštais apdovanojo vyriausiąją 
buhalterę Ievą Sasnauskienę, Tytuvėnų ugniagesių komandos ugniagesį gelbėtoją Antaną Daktarą, Šaukėnų ugniagesių 
komandos viršininką Albertą Lileikį, Užvenčio ugniagesių komandos ugniagesį gelbėtoją Joną Anglickį, Kražių ugniagesių 
komandos viršininką Praną Palubinską, Vaiguvos ugniagesių komandos ugniagesį gelbėtoją Romaldą Sakalauską, Liolių 
ugniagesių komandos ugniagesį gelbėtoją Zigmą Guščiką. 

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato viršininkas Robertas Jagminas 
įteikė padėką Kelmės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai už aktyvumą ir iniciatyvumą bendradarbiaujant su policija. 

Tytuvėnų miškų urėdijos urėdas Svajūnas Vaitekūnas įteikė padėką Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
ugniagesiui gelbėtojui Andriui Šimaičiui už nuoširdų darbą gesinant gaisrus Kelmės krašto miškuose. Ugniagesius 
sveikino ir už bendradarbiavimą dėkojo Kelmės specialiosios mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė. 

Rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos viršininkas Artūras Kairys 
įteikė pažymėjimus bei ženklelius septyniolikai rajono savanorių ugniagesių. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kelmės rajono savanorių ugniagesių rinktinės, atstovaujamos valdybos 
pirmininko Romo Atkočaičio ir Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos, atstovaujamos viršininko Artūro Kairio. 

Antrojoje šventės dalyje vyko ugniagesių varžytuvės „Auksinio proto mūšis“, jose dalyvavo 6 komandos, sudarytos iš 
Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo ir Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybų darbuotojų. Varžytuvės vyko dviem 
turais. Pirmajame ture buvo pateikta 11 klausimų, susijusių su priešgaisrine tematika, antrajame – su Kelmės rajonu, jo 
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įžymiais žmonėmis. Pirmąją vietą laimėjo geriausiai į klausimus atsakiusi „Ventos“ komanda, sudaryta iš Šaukėnų ir 
Vaiguvos ugniagesių. Antrąją vietą laimėjo „Dubysos“ komanda, sudaryta iš Tytuvėnų ir Liolių ugniagesių. Trečiąją vietą 
– „Pradinukų“ komanda, sudaryta iš Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos I pamainos ugniagesių. Prizininkams buvo 
įteikti medaliai bei atminimo dovanėlės. 

 


