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Sausio 1 d. Gedimino kalno Pilies bokšte Vilniuje vyko Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonija.
Pagal tradiciją senoji bokšte plazdėjusi vėliava perduodama vienai iš Lietuvos mokyklų,
pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį. Šiais metais trispalvė perduota
saugoti Žemaitės gimnazijos bendruomenei.

  

Iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
Loreta Graužinienė, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Krašto apsaugos savanorių
pajėgų vadas pulkininkas Romualdas Moldaris, Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas
Kleiva, mero pavaduotojas Petras Kuizinas, Žemaitės gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys,
gimnazijos mokiniai.

  

Ceremonijos metu Garbės sargybos kariai nuleido Pilies bokšte 2014 metais plevėsavusią
vėliavą ir, skambant Lietuvos himnui bei aidint ginklų salvėms, skiriamoms Lietuvai — Tėvynei,
Vilniui — Lietuvos sostinei ir Lietuvos Laisvės simboliui — Lietuvos trispalvei, pakėlė naują
vėliavą 2015 metams. 2014-ųjų vėliavą krašto apsaugos ministras Juozas Olekas perdavė
Žemaitės gimnazijos mokinių prezidentui Rimvydui Rubavičiui. „Žemaitės gimnazija nuolat
vykdo įvairias pilietines iniciatyvas, susijusias su mokyklos ir viso Žemaitijos krašto gerove.
Sprendimas perduoti trispalvę Žemaitės gimnazijai — visų mūsų bendro triūso įvertinimas“, —
ceremonijos metu sakė R. Rubavičius.

  

„Jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas — viena iš pamatinių priemonių stiprinant jauno
žmogaus sąmoningumą, Telšių regioną bei visą valstybę. Didžiuojuosi Žemaitės gimnazijos
bendruomene, miesto, rajono jaunimu ir dėkoju už visas jų vykdomas pilietines, tautiškas,
patriotines akcijas, projektus bei iniciatyvas. Linkiu ir toliau būti socialiai aktyviais piliečiais
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kiekvieną dieną“, — sakė meras Vytautas Kleiva.

  

Gedimino kalno Pilies bokšte rengiama vėliavos pakėlimo ceremonija skirta pagerbti Lietuvos
savanorių žygdarbį — 1919 m. sausio 1 d. pirmą kartą ant Gedimino kalno buvo iškelta
lietuviška trispalvė. Deja, tąkart Lietuvos trispalvė plevėsavo neilgai. Sausio 6 d. Vilnių užėmę
bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną. Prisimenant ir
pagerbiant šį savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais
Gedimino kalno bokšte rengiama vėliavos pakėlimo ceremonija.

  

Telšių rajono savivaldybės informacija
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