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Ugniagesiai ir jų veikla Kupiškio krašte
Iš priešgaisrinės tarnybos istorijos

Danutė Baronienė

Kupiškio miesto ugniagesiai 2013 metais šventė 100 metų nuo priešgaisrinės 
tarnybos mieste įkūrimo. Apie pirmuosius ugniagesius ir jų veiklos tęstinumą 
daug informacijos yra sukaupę Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 
Etnografijos muziejus. Nemažai istorinių nuotraukų ir prisiminimų saugo ugnia-
gesių artimieji1, kurių pasakojimais remsimės straipsnyje.

1913 m. vasario 23 d. Kupiškyje, Vytauto g. 5, buvo įsteigta Savanorių 
gaisrininkų draugija. Kovo 8 d. Kauno gubernatorius Griazevas patvirtino Kupiš-
kio ugniagesių draugovės įstatus. Apie Kupiškio savanorių gaisrininkų draugijos 
įkūrimą pirmą kartą spaudoje paminėta 1914 m. balandžio 2(15) d. laikraštyje 
„Lietuvos žinios“2. Šios draugijos steigėjai buvo turtingesni miestelio gyventojai 
(G. Hofmanas, B. Kotleris, Š. Kaplanas, Š. Muzikontas, J. Trapidas). Pirmasis 
draugijos pirmininkas buvo gydytojas Jakovas Gurvičius. 1914-aisiais pirmininku 
išrenkamas J. Lukoševičius. Tuomet draugiją sudarė 30 ugniagesių3. J. Lukoševičius, 
būdamas vietos savanorių draugijos valdybos pirmininkas ir komandos viršininkas, 
stengėsi, kad gerėtų ugniagesybos reikalai. Jis rengė loterijas, gegužines, rūpinosi 
gauti pašalpų, skatino žmones tapti nariais. 1932 m. rugpjūčio 29 dieną, išlydint jį 
į naują tarnybos vietą, geležinkelio stotyje grojo dūdų orkestras, buvo sugiedotas 
ugniagesių himnas4. Nuo 1925 m. rugpjūčio 5 d. draugijos pirmininku dirbo J. Če-
čiškinas, valdybos pirmininku – B. Meirovičius, kasininku – Nochemas Šmidtas, 
sekretoriumi – J. Žalnieriūnas. Komandos viršininkas buvo Petras Šarkanas, kurį 
1941 m. vasarą kartu su žmona sušaudė Kupiškyje. Miestelyje ilgus dešimtmečius 
ugniagesių draugija turėjo solidžios organizacijos įvaizdį. Miestelyje medinių namų 
šiaudų ar skiedrų stogais ugnis buvo visuotinis siaubas. 1929 m. ugniagesių drau-
gija sugebėjo įsigyti net dūdų orkestrą – neregėtą tais laikais prabangą mažame 
miestelyje, todėl ugniagesiai pirmi ir svečius sutikdavo, ir laidotuvėse grieždavo, 
tik rečiausiai gaisrus užgesindavo...5 Orkestro vadovas buvo Leonardas Leščinskas. 
1933 m. gaisrininkų dūdų orkestre buvo 12, o styginiame – 13 narių. Šis orkestras 
vasaromis grodavo šokių vakaruose po atviru dangumi ir gyvavo iki 1940 m.

Norint dirbti ugniagesiu, ir tarpukario metais reikėjo tam tikrų žinių bei 
įgūdžių. Domas Pajarskas atsiminimuose rašė: 

„Daugiau negu tris dešimtmečius išdirbau 
Kupiškio ugniagesių komandos viršininku. 
Buvau baigęs pradžios mokyklos keturis 
skyrius. 1921 metais tarnavau Lietuvos 
kariuomenėje elektros batalione, baigiau 
telefono-telegrafo kursus. 1924 m. vasario 
24 d. įstojau į Kupiškio ugniagesių ko-
mandą. Jau tų pačių metų rudenį buvau 
pasiųstas į trijų savaičių ugniagesių kursus 

1 Krašto ugniagesių draugijos veiklą nagrinėsime ne 
tik mieste, bet ir įvairiose rajono vietovėse, kuriose 
yra įsikūrusios savanorių ugniagesių komandos, nes 
jų veikla papildo Kupiškio ugniagesių istoriją. 

2 Tauškutis A. Nuo pernai metų vasario 23 d. 
įsteigta ir gyvuoja Kupiškio savanorių gaisrininkų 
draugija, Lietuvos žinios, 1914, bal. 2(15), p. 3. 

3 Lietuvos ugniagesio žinynas, Kaunas, 1931, p. 20. 
4 Ugniagesys, 1933, nr. 9, p. 14. 
5 Paulauskas H. Kupiškėnų kraštas, Vilnius, 1979, 
p. 51. 
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Kupiškio gaisrininkų orkestras sutinkant svečią 
geležinkelio stotyje. Antras iš kairės –  
Leonardas Leščinskas. XX a. 4-asis dešimtm.  

Kupiškio ugniagesių draugijos valdyba  
ir komanda. Pirmoje eilėje dešinėje –  
L. Leščinskas. XX a. 4-asis dešimtm.  
Nuotraukos iš Ričardo Kalyčio albumo. KEM
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Kaune. Norint gauti ugniagesio kursų baigimo pažymėjimą, reikėjo laikyti ugniagesių 
taktikos ir technikos, gaisrų priežasties ir jų perspėjimo, ugniagesių organizacijos ir 
administracijos egzaminus. 1928 m. kovo 10 d. paskirtas komandos viršininku, mokėtas 
50 Lt atlygis.“6 

1937 m. gegužės 27 d. už nuopelnus ugniagesybai Lietuvos organizacijų sąjunga 
Domą Pajarską apdovanojo „Artimui pagalbon“ sidabro medaliu. 

1930 m., pertvarkius žydų pirtį Kupiškyje, Ugniagesių gatvėje įsikūrė gais-
rinė, kuri išliko iki šių dienų.

1937 m. draugijos pirmininku tapo J. Raišys – Kupiškio apylinkės teismo 
sekretorius, vicepirmininku – N. Jachilevičius, Kupiškio miesto seniūnas, draugijos 
sekretoriumi – P. Tumas, policijos nuovados viršininkas, kasininku – P. Paulauskas, 
Kupiškio apylinkės teismo antstolis, komandos viršininku – K. Urbonas. 1938 m. 
sausio mėnesį Kupiškio savanorių ugniagesių draugija, pirmininkaujant J. Raišiui, 
įsigijo antspaudą, 848 m2 žemės sklypą ir mūrinį 1 500 Lt vertės garažą, dūdų 
orkestro instrumentus. Kasoje draugija turėjo 2 864,64 Lt. 

1 lentelė 
Kupiškio savanorių ugniagesių draugijos narių skaičius

Metai Vyrų Moterų

1921  60  0
1926  73  0
1929  87  0
1938 137 10
1939 112 10

2 lentelė 
Kupiškio savanorių ugniagesių draugijoje 1918–1938 m. buvo užfiksuoti  
šie nelaimingi atsitikimai

Pavardė, vardas Metai Nutikimai

Žeimantas Juozas 1926 Apdegė ranką, sirgo 1 savaitę
Žalnieriūnas Adomas 1930 Gaisro kirvuku persikirto koją, gydėsi visą mėnesį
Čėčinas Adolfas 1932 Susitrenkė galvą, netrukus po to mirė
Vėta Vladas 1938 Apdegė kojas, ligoninėje gulėjo 1 mėnesį
Siaurys Pranas 1938 Sužeidė ranką, sirgo 1 mėnesį
Ezrachovičius Pranas 1938 Važiuojant į gaisro vietą per autoįvykį susižeidė koją

1940 m. visose Lietuvos Respublikos srityse buvo sudarytos ugniagesių ko-
mandos, apmokamos iš vietos biudžeto, o priešgaisrinės profilaktikos darbui gerinti 
įsteigti apskrities priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus etatai7. 1940 m. draugijos 
pirmininku dirbo Petras Tumas, sekretoriumi – Petras Paulauskas. Priimti nauji 
nariai: Leonardas Leščinskas, Jonas Strolia, Stasys Švagždys, Jurgis Žalnieriūnas. 
1940-aisiais Kupiškio miesto gaisrinin-
kų komandoje dirbo Juozas ir Bronius 
Žalnieriūnai, Juozas Žeimantas, pokario 
metais dirbęs miesto gaisrininkų ko-
mandoje sargybos viršininku. 1940 m. 

6 Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
Informacijos ir kraštotyros skyrius, Domo Pajarsko 
asmeninis archyvas.

7 Vyšniauskas B. Ugnies fronte, Komunizmo keliu 
[Kupiškis], 1978, bal. 15, nr. 44(4336), p. 2. 
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kovo 15 d. Stasys Švagždys buvo apdovanotas Ugniagesių kryžiaus pažymėjimu 
už skęstančio berniuko Algirdo Lukoševičiaus išgelbėjimą.

Antrasis pasaulinis karas praretino ugniagesių gretas, todėl į komandą įsiliejo 
nauji nariai: Juozas Andrijauskas, Bronius Bekevičius, Antanas ir Jonas Guobos, 
Bronius Jankauskas, Antanas Jurgelevičius, Povilas Makštelė, Povilas Riauba, Jonas 
Satkevičius, Pranas Stankevičius, Julius Svetikas. Kupiškyje buvusį priešgaisrinį 
automobilį okupantai ir jų pakalikai naudojo pasmerktiesiems mirti vežti. 1944 
metų rudenį Kupiškyje buvo įsteigta samdoma priešgaisrinė komanda, gauta ke-
letas priešgaisrinių siurblių, tarp jų – autosiurblys PMG 7. Gaisrininkų komandos 
viršininku buvo paskirtas Domas Pajarskas, jo pavaduotoju Jonas Guoba, sargy-
bos viršininku – Juozas Žeimantas. 1949 m. liepos 4 d. dėl reorganizacijos buvo 
atleista 12 narių. Iš to laikotarpio gaisrų statistikos: 1949 m. Kupiškio ugniagesiai 
gesino 19 gaisrų, 1950 m. – 10, 1951 m. – 14, 1952 m. – 27. Nuo 1951 m. Kupiš-
kio ugniagesių komanda priklausė Vidaus reikalų ministerijai (VRM buvo rašoma 
MVD) Šiaulių apskrities Priešgaisrinės apsaugos inspekcijai, vėliau – Kupiškio 
rajono vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyriui. Į kolektyvą atėjo naujų 
žmonių. Tais pačiais metais vairuotoju pradėjo dirbti Bronius Petrulis, kilęs iš 
Dapšių kaimo Šimonių seniūnijoje. Jis 10 metų išdirbo vairuotoju, o 1961–1979 m. 
vadovavo miesto komandai, iki 1985 m. vėl dirbo vairuotoju. Rudenį, baigęs 
mokslus, į ugniagesių komandą įsitraukė Boleslovas Vyšniauskas, kilęs iš Gelažių 
kaimo. Mokėsi Subačiaus gimnazijoje, Vidaus reikalų Vilniaus karininkų mokykloje. 
Nors teorinių žinių B. Vyšniauskui netrūko, praktikos stigo, todėl jauną karininką 
maloniai priėmė Domas Pajarskas, tuo metu dirbęs ugniagesių komandos virši-
ninku8. Valstybinės priešgaisrinės apsaugos inspektoriaus etatas priklausė Vidaus 
reikalų skyriaus milicijos padaliniui. Vadovaujant B. Vyšniauskui, 1951–1992 m. 
rajono ūkiuose ir gyvenvietėse buvo sudarytos kovingos priešgaisrinės draugovės, 
kurios buvo aprūpintos šiuolaikine ugniagesybos technika. Mašiną „Ural Zil“ ir 
motorsiurblį M-600 prižiūrėjo vairuotojas Antanas Tamošiūnas, o kitą mašiną GAZ 
ir motorsiurblį „Brener“ – Vladas Paliulis.

Daugiau negu du dešimtmečius priešgaisrinėje apsaugoje dirbo Leonas Ša-
blevičius. Jis sakė: „Priešgaisrinėje apsaugoje darbas kaip armijoje. Nežinai valandos ir 
minutės, kada telefono skambutis pakvies nuo gaisro gelbėti asmeninio ar visuomeninio 
turto, žmonių gyvybių.“ Už puikius darbo rezultatus, aktyvų dalyvavimą socia-
listiniame lenktyniavime L. Šablevičius buvo paskatintas VRM pinigine premija 
ir apdovanotas Priešgaisrinės apsaugos žymūno ženklu. 1983 m. Kupiškio VRS 
skyriuje buvo jau du valstybinės priešgaisrinės apsaugos inspektoriai. Kartu su 
Boleslovu Vyšniausku pradėjo dirbti pandėlietis Ričardas Jovarauskas, baigęs Le-
ningrado (dabar Sankt Peterburgo) aukštąją technikos mokyklą. 1992 m. sujungus 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekciją ir Kupiškio profesionalią priešgais-
rinę dalį, įsteigta Kupiškio priešgaisrinė tarnyba, jos vadovu tapo Jonas Valiulis. 
1993 m. spalio mėn. tarnybai vadovavo Romusis Jablonskas, nuo 1985 m. dirbęs 
šios priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektoriumi, vėliau – viršininku. Inspek-
toriais 1987–2002 m. dirbo Dangirutis 
Balčiūnas, nuo 1993 m. – Raimondas 
Kurkulis. 

8 Jasinskas V. Kovoje su ugnimi, Komunizmo keliu, 
1977, spalio 11, nr. 119(4258), p. 3. 
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Kupiškio ugniagesių komanda.  
1956 m. KVBA
 
Ugniagesiai prieš pratybas  
Kupiškyje. 1959 m. KVBA
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Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Pirmoje eilėje (iš kairės):  
Raimondas Kurkulis, viršininkas Romusis Jablonskas, Alvydas Pilkauskas,  
Jonas Pekarskas; antroje eilėje: Virgilijus Stankevičius, Eligijus  
Augustinas, Arnoldas Kručas, Stasė Varnauskienė, Naglis Čepelis, Rima 
Augustinienė, Alfredas Vilkončius, Stasys Gokus, Linas Gaidulionis, 
trečioje eilėje: Alvydas Sagatauskas, Juozas Šimkūnas, Rimas Meškauskas, 
Rimvydas Drožalinas, Artūras Totoris, Domas Stankevičius; ketvirtoje  
eilėje: Kazys Pakšys, Vaidas Sergejevas, Rimas Samulionis, Mantas  
Jakšys. 2000 m. gegužės 4 d. KVBA 

1996–2002 metų statistika šiurpesnė: 1996 m. ugniagesiai su „raudonuoju 
gaidžiu“ grūmėsi 161, 1997 m. – 103, 1998 m. – 86, 1999 m. – 154, 2000 m. – 
96, 2001 m. – 110, 2002 m. – 237 gaisruose. 2002 metais Kupiškio PGT turėjo 
35 darbuotojų etatus, dirbo 4 pamainos po 7 darbuotojus. Visi darbuotojai buvo 
įgiję specialų pasirengimą, nemažą stažą turėjo pamainos vadas Juozas Šinkūnas, 
dispečerės Genovaitė Smaliorienė, Vitalija Einorienė ir Stasė Varnauskienė. 

2003 m. sausio 1 d. įsteigta Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Su-
bačiaus komanda. Joje dirba 28 žmonės. Ji įkurta naftos kuro bazėje. 

2008 m. Kupiškio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pradėjo vadovauti Al-
girdas Rudys. Tų pačių metų spalio 1 d. ši tarnyba reorganizuota į Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinę gelbėjimo tar-
nybą. Ugniagesiai gelbėtojai tapo statutiniais valstybės tarnautojais. Nuo 2012 m. 
viršininko pareigas eina Virginijus Greičius. 

Ugniagesio gelbėtojo profesija Kupiškio krašte nuo seno buvo ir tebėra labai 
populiari. Ją tradiciškai renkasi ne vienos šeimos atžalos: Boleslovo Vyšniausko 
sūnūs Algirdas ir Audrius, anūkai – Dainius, Egidijus, Algio Kurkulio du sūnūs 
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Vygantas ir Raimondas. Priešgaisrinėje sistemoje dirba kupiškėnai veteranai Kazys 
Zulonas, Zenonas Praniauskas, Edmundas Uldukis. „Būti ugniagesiu gelbėtoju – didelė 
garbė. Tauta gerbia mus ir didžiuojasi mumis, reikšdama didžiulį pasitikėjimą. Visada 
turime tai prisiminti“, – sakė Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas 
Virginijus Greičius9.

Kupiškio rajono komanda su vadovais. Pirmoje eilėje (iš kairės):  
Arnoldas Kručas, Raimondas Kurkulis, viršininkas Romusis Jablonskas, 
Stasys Gokus; antroje eilėje: Romaldas Pilitauskis, Vytautas Šuškevičius, 
Vida Brazdžiūnaitė, Virginija Bočiulienė, Eugenijus Baltuška, Bronius 
Balčiūnas, Eligijus Augustinas, Stasė Varnauskienė, Naglis Čepelis, 
Rima Augustinienė, Alfredas Vilkončius, Virgilijus Stankevičius, Jonas 
Pekarskas, Jonas Einoris, Linas Gaidulionis, Bronius Švirkevičius,  
Arvydas Einoris, Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos  
direktorius Algirdas Bočiulis; trečioje eilėje: Romas Balnevičius, Arūnas 
Sokas, Vytautas Lapienis, Raimondas Juozapavičius, Rimvydas  
Drožalinas, Artūras Totoris, Alvydas Pilkauskas, Domas Stankevičius; 
ketvirtoje eilėje: Vidmantas Petrikas, Bronislavas Lapienis, Alvydas  
Sagatauskas, Juozas Šimkūnas, Rimas Meškauskas, Kazys Pakšys,  
Vaidas Sergejevas, Rimas Samulionis, Mantas Jakšys; penktoje eilėje: 
Algis Žurauskas, Virginijus Vilys, Antanas Mikėnas, Antanas  
Janušauskas, Antanas Medelinskas. 2000 m. gegužės 4 d. KVBA

9 Aleknienė B. Priešgaisrinės tarnybos šimtmetis – 
tarsi kraštiečių suėjimas, Kupiškėnų mintys, 2013, 
kovo 5, nr. 26(9300), p. 6. 
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Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  
vadovas Algirdas Rudys. Apie 2008 m. KVBA 

Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  
viršininkas Virginijus Greičius. 2012 m. KVBA 
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Iš draugijų gyvavimo kaimuose
Alizavoje 1932 metais, šauliams padedant, įsteigta 15 žmonių ugniagesių 

komanda10. 1934 m. sudaryta atskira šaulių gaisrininkų komanda.
Nuo senų laikų Skapiškio miestelis kentėjo nuo gaisrų. Jurzdiko gyventojai 

bėgo gelbėti savo trobų. Per kelias valandas sudegė Dailiūnų kaimas iki Blaivy-
bės paminklo, dalis Vilniaus gatvės ir didžioji dalis Jurzdiko iki žydų kapinių11. 
1924 m. Kalvarninkų gatvėje vaikai padegė šiaudų stirtą. Sudegė 6 kiemai. Didesnių 
ar mažesnių gaisrų kildavo dažnai. Organizuotos kovos su ugnimi nebuvo, tik 
skambindavo varpai, o žmonės bėgdavo gesinti gaisro su kibirais. 1929 m. susikūrė 
ugniagesių draugija. Draugijos valdybos pirmininkas buvo Jonas Balys, iždininkas 
Kazimieras Jurgelionis ir mokesčių rinkėjas Kostas Janonis. Ugniagesių komandos 
viršininkas buvo Jonas Balys. Jis turėjo žinoti vandens telkinius ir gaisro atveju 
nukreipti į juos vandens vežėjus. Kiti komandos nariai taip pat turėjo nuolatines 
pareigas. Gaisrą gesino gaisrinė mašina su rankine pompa. Vandenį veždavo ar-
klių traukiamos statinės su ratais. Gaisrinė, kitaip – stoginė, buvo patalpa, kurioje 
stovėdavo gaisrinė mašina ir statinės vandeniui vežti.

Gaisrininkų draugija rengdavo gegužines, vakarus. Jų metu vykdavo lo-
terijos. Lėšos buvo kaupiamos draugijos ižde. Jas papildydavo gyventojų mo-
kesčiai. Atsižvelgiant į turto dydį, gyventojai mokėdavo per metus vieną, du 
ar tris litus. Už bilietus surinktus pinigus taupė. Draugija turėjo tikslą įsigyti 
motorinį gesintuvą. Jau buvo sukaupta 2 000 litų, ir draugijos įgalioti miestelio 
žydai nuvyko į Kauną pirkti gesintuvo. Jiems buvo pasiūlytas „Keidel“ markės 
vokiečių gamybos gesintuvas, kuris kainavo apie 4 000 litų. Ieškojo anglų gamy-
bos gesintuvo, bet tokio tuo tarpu nebuvo, o ir pinigų kur kas daugiau reikėjo. 
Netrukus prasidėjo karas, ir gesintuvas liko nenupirktas12. Gaisrininkai nešiojo 
juodas kepures su raudonu lanku. Virš snapelio buvo Vyčio ženklelis13. 1934 m. 
Skapiškio savanorių ugniagesių komandai vadovavo policijos nuovados viršininkas 
Juozas Dailidė. Komanda turėjo savo uniformą. Skapiškio miestelyje buvo ren-
giami ir kitų vietovių komandų susirinkimai, skaitomos paskaitos iš ugniagesių 
veiklos. Nuo 1939 m. į priešgaisrinę tarnybos veiklą įsitraukė Laurynas Palionis, 
gaisrininkų valdyboje tapęs sekretoriumi-buhalteriu. Komandoje, vienijusioje 25 
žmones, jis darbavosi dar ir vandens tiekėju. Palionių namuose kurį laiką buvo 
gaisrininkų valdybos kontora.

Skapiškyje priešgaisrinis punktas statytas apie 1967 m. Vėliau įsigyta speci-
ali mašina. Algis Baltrūnas, Balys Burba, Juozas Deleba gerai išmanė savo darbą. 
Antanas Mikėnas komandoje dirbo nuo 1981 m., A. Čelkys – nuo 1982 m., A. Mi-
kėnas – nuo 1976 m. Visi trys – pirmos klasės vairuotojai, už gerą darbą nuolat 
premijuojami. Gaisrininkų darbo sėkmę daugiausia lėmė priešgaisrinio automobilio 
techninė būklė. Jie rūpinosi, kad auto-
mobilis būtų tvarkingas, nestigtų reikia-
mos įrangos. 1985 m. buvo aprūpinti 
geromis gumuotomis priešgaisrinėmis 
rankovėmis. Ugniagiasiams teko gesin-
ti ne tik gaisrus Skapiškio apylinkėje, 
bet ir gretimo Rokiškio rajono gretimų 

10 Žebrytė J. Kupiškėnų skautai ir šauliai, Vilnius, 2012, 
p. 92. 

11 Markevičiūtė A. E. Skapiškis, Utena, 1999, p. 61–64. 
12 Vaišvilienė N. Smilksta dienos, Kupiškėnų mintys, 
1993, rugsėjo 18, nr. 71(7029), p. 3. 

13 Apie gaisrininkus pasakojo Laurynas Palionis, gimęs 
1909 m. Rankraštis saugomas straipsnio autorės 
archyve.
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kaimų gyvenamuosius bei visuomeninius pastatus. Šiuo metu savanorių gaisrinin - 
kų komandoje yra 9 ugniagesiai-vairuotojai, dviejų žmonių komandos pamainomis 
budi kas ketvirtą parą.

Subačiaus savanorių gaisrininkų draugija įsteigta 1928 m. gegužės 9 d.14 
Draugijos valdybą sudarė pirmininkas, valsčiaus viršaitis Antanas Kubilius – ka-
sininkas, prekybininkas Ch. Šneideris – sekretorius, nuovados viršininko pava-
duotojas Kazys Kurpis, mokytojas J. Karasiejus. 1931 m. Subačiaus ugniagesių 
draugija turėjo stiprią ugniagesių komandą. Komandos viršininku buvo Kazys 
Adomavičius. Komandą sudarė apie 40 narių, daugiausia jauni vyrukai. 1931 m. 
lapkričio 22 d., tikrinant Subačiaus ugniagesių darbą, rastos šios surinktos paja-
mos: gyventojų lėšos 3 tūkst. 67 Lt, savivaldybės pašalpos – 1 tūkst., iš loterijos – 
3 tūkst. 837 Lt, iš prekybininko Ch. Šneiderio – 253,51 Lt. Draugija organizavo 
loteriją, iš surinktų 3 950 Lt pirko motorinį siurblį, 16 jėgų, trejas kopėčias ir 
kitų smulkmenų15.

1934 m. perėmus ugniagesių komandos vadovavimą šauliui B. Vigeliui, ko-
mandos veikla atgijo ir pradėjo pelningiau dirbti. Gauta 116 Lt pelno. Iki 1936 m. 
dar buvo ir šaulių ugniagesių komanda.

Salamiesčio šaulių ugniagesių komanda gyvuoja nuo 1933 m. kovo 21 d.16 
1940 m. likviduojant šaulių būrį, nusavinta ugniagesybos įrankiai, 20 dūdų or-
kestro instrumentų.

Šimonyse. 1934 m. vasarą atsargos leitenanto T. Braždžionio pastangomis 
įsteigtas šaulių ugniagesių skyrius. Atsargos leitenantas T. Braždžionis, vietos girinin-
kas, 1930 m. buvo baigęs pirmųjų ugniagesių komandų viršininkų kursus Alytuje17.

Po karo, 1949 m., įsteigta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) 
savanorių gaisrininkų draugija. Veikė 36 šios draugijos tarprajoniniai skyriai. 
Kupiškio rajoną aptarnavo Panevėžio tarprajoninis skyrius. 1954 m. įsteigtas ir 
Kupiškio savanorių gaisrininkų draugijos skyrius. Pirmasis jos pirmininkas buvo G. 
Leonovas, vėliau – Petras Mickevičius, Antanas Sebeckas, Vincas Bacionas, Bronius 
Balčiūnas, Eugenijus Besekirskas, Algirdas Bočiulis. Iki 1957 m. rajono SGD ap-
tarnavo ir buvusį Pandėlio rajoną. Stiprėjant kolūkiams, pradėjo steigtis savanorių 
gaisrininkų draugovės. Netrukus buvo pradėti steigti ir tarpkolūkiniai priešgaisrinės 
apsaugos punktai. Pirmasis tarpkolūkinis priešgaisrinės apsaugos punktas buvo 
įsteigtas 1964 m. Alizavoje, po metų – Adomynėje. Pastarajame nuo įkūrimo die-
nos vyr. vairuotoju ir komandos viršininku dirbo Stasys Klebonas. 1966 m. buvo 
įsteigti Šimonyse ir Skapiškyje. Noriūnuose susikūrė 1967 m., Antašavoje – 1971 m. 
Vėliau draugovės buvo įkurtos Virbališkiuose, Žaideliuose. Kaimuose gaisrininkų 
draugijos veteranai yra Stasys Klebonas, Algis Kurulis, Aloyzas Šukys iš Ado-
mynės, Povilas Anikevičius, Petras Vizbaras, Juozas Tylius iš Antašavos, Romas 
Vogulis, Petras Trainys iš Alizavos, Laurynas Palionis, Algis Baltrūnas, Antanas 
Mikėnas iš Skapiškio, šimoniečiai Vytautas Juknevičius, Aloyzas Guntulis ir daug 
kitų darbuotojų. 1983 m. draugovės 
perorganizuotos į tarpūkines savanorių 
gaisrininkų komandas. 

1992 m. savanorių gaisrininkų ko - 
mandos buvo prijungtos prie Kupiškio 

14 Ružancevas A. Mūsų ugniagesių organizacijų 
istorijai medžiaga, 1940, nr. 1(181), p. 10. 

15 Lietuvos gaisrininkas, Kaunas, 1932, nr. 5, p. 18. 
16 Ugniagesys, Kaunas, 1934, nr. 5(99), p. 36. 
17 Žebrytė J. Kupiškėnų skautai ir šauliai, p. 120. 
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Kupiškio rajono Noriūnų ugniagesių komanda (iš kairės): Mindaugas 
Vilimas, Antanas Siurplys, Aurelijus Pečkus, Valdas Šulnius, Stasys 
Racevičius, Giedrius Radavičius, Virginijus Vilys, Naglis Čepelis,  
vadas Vytautas Šuškevičius. KVBA 

Kupiškio rajono Virbališkių ugniagesių komanda (iš kairės): Zenonas 
Pajuodis, Artūras Vaičiūnas, Ivan Railian, Vaidas Žilinskas, vadas  
Eugenijus Baltuška, Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės  
tarnybos direktorius Algirdas Bočiulis. KVBA 
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priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Noriūnų gaisrininkų komandai daugiau nei 
penkiolika metų vadovavo Vytautas Šuškevičius. Dirba keturios pamainos po du 
ugniagesius.

2000 m. vasario mėnesį Kupiškio rajono savanorių ugniagesių draugija „Ku-
piškio ugniagesiai“, atsiskyrusi nuo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, tapo pavaldi 
Kupiškio rajono savivaldybei, kurios vadovavimą perėmė Algirdas Bočiulis. Buvo 
patvirtintos sudarytos komandos, įsikūrusios įvairiose Kupiškio rajono vietose: 
Adomynėje, Alizavoje, Antašavoje, Noriūnuose, Skapiškyje, Subačiuje, Šimonyse, 
Virbališkiuose ir Žaideliuose. 

Krašto ugniagesių draugijos daugiau kaip 100 metų istorija – tai amžius, kai 
iš esmės pasikeitė ugniagesių įranga, išsiplėtė darbo pobūdis, išaugo darbuotojų 
profesionalumas ir gebėjimas padėti žmonėms atsitikus nelaimei. Tiems vyrams 
daugelis Kupiškio miesto ir krašto žmonių liks dėkingi už pasiaukojimą ir drąsą 
gelbstint turtą ir gyvybę. 
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