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Pirmasis naujos 
tarybos posėdis

Šių metų sausio 19 dieną Vilniaus 
karininkų ramovėje įvyko pirmasis nau
josios (4osios) Svėdasiškių draugijos 
„Alaušas“ tarybos, išrinktos sausio 7 
dieną, posėdis. Jame dalyvavo visi tary
bos nariai ir garbės pirmininkas Algi
mantas Indriūnas. 

Draugijos pirmininke naujai kaden
cijai vienbalsiai buvo išrinkta Rita Šim
kevičiūtėSkaržauskienė. Geranorišku 
draugijoje darbu ir maloniu bendravi
mu, diplomatiškumu bei kitais vadovui 
būtinais gebėjimais, ji pelnė didelį pasi
tikėjimą ir simpatijas. Ritai sutikus dirb
ti pirmininke, kilo teigiamos emocijos 
ir noras toliau veikti draugijos labui.
Tarybai pritarus, pirmininkės pavaduo
toja tapo Lina BeleckaitėStukienė, su
tikusi kartu būti ir draugijos sekretore.

Posėdyje vyko diskusijos dėl gali
mybių ateityje finansuoti laikraščio 
„Svėdasų varpas“ leidybą ir interneto 
„Alaušas“ svetainės (http://www.sveda-
sai.info/svedasiskiu-draugija--alausas-
--60/) administravimą. Tarybos narių 
nuomone, kol kas yra per mažai vie
šos informacijos apie draugijos veiklą. 
Reiktų pasirūpinti, kad į šį darbą įsijun
gtų daugiau narių, o su jais atitinkamai 
atsirastų ir idėjų bei galimybių jas įgy
vendinti.

Svarstyta taip pat, kaip reiktų de
ramai pažymėti Svėdasiškių draugijos 
„Alaušas“ gyvavimo 10metį (veiklą 
ji pradėjo 2007 m. kovo 6 d.). Jubilie
jaus minėjimą nutarta rengti gimtuo
siuose Svėdasuose, į jį pakviesti mies
telio bendruomenę ir kitus kraštiečius. 
Renginys numatytas gegužės 6 dieną. 
Pasitarus su vietos bendruomene, tiks
lesnė informacija apie jį bus paskelbta 
kitame tarybos posėdyje.

Lina Beleckaitė-Stukienė

Visuotiniame Svėdasiškių draugijos 
„Alaušas“ narių susirinkime, vykusia
me 2017 m. sausio 7 dieną Vilniuje, Ka
rininkų ramovėje, ketvirtai kadencijai, 
skaičiuojant nuo draugijos įkūrimo, 
buvo išrinkta nauja taryba. Tą pačią 
dieną, ji stojo prie draugijos vairo, o 
trečioji taryba, vadovavusi draugijai 
2012–2016 m., neteko įgaliojimų ir bai
gė savo kadencijos darbus. 

Pristatome skaitytojams naujus ta
rybos narius ir jų kuruojamas veiklos 
sritis.

Rita Skaržauskienė-Šimkevičiūtė
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“  

tarybos pirmininkė

Gimė 1950 m. Molėtuose. 1968 m. 
baigė Svėdasų vidurinę mokyklą (Juozo 
TumoVaižganto gimnaziją), 1973 m. – 
Vilniaus inžinerinį statybos institutą 
(VISI, dabar VGTU). Yra inžinierėeko
nomistė. Dirbo VISI skaičiavimo centre 
inžiniere programuotoja, Eksploataci
jos ir kodavimo grupės vadove, nuo 
1992 m. – Vilniaus technikos univer
sitete (dabar VGTU) doktorantūros 
ir magistrantūros skyriaus vedėja, o 
nuo 1995 m. iki pensijos – Lietuvos 
autorių teisų gynimo asociacijos agen
tūroje (LATGAA) Autorinio hono
raro paskirstymo pagal radijo stočių 

programas padalinyje. Į Svėdasiškių 
draugiją „Alaušas“ įstojo 2007 m. Nuo 
2008 m. buvo tarybos narė, atsakinga 
už draugijos finansinius reikalus ir in
formaciją, nuo 2012 m. – draugijos 
pirmininko pavaduotoja, o 2017 m. iš
rinkta pirmininke.

Lina Stukienė-Beleckaitė
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“  

pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė

Gimė 1953 m. Svėdasuose. 1971 m. 
baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 
1977 m. – Vilniaus universitetą. Eko
nomistė. Dirbo Lietuvos kino studi
joje filmų direktore. Nuo 1991 m. – 
animacinių filmų studijos „Vosinta“ 
savininkė, nuo 1999 m. – Didžiosios 
Britanijos kompanijos „Treehouse 
Production“ generalinė direktorė, o 
nuo 2002 m. dirba bendrovėje „Med
statyba“. Bendradarbiavo spaudoje, 
dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, 
1991 m. sausio įvykiuose, apdova
nota Sausio 13tosios medaliu. Mėgsta 
sportinius šokius, keliauti, kalnų sli
dinėjimą, auginti gėles, kurti juvelyri
nius papuošalus. Į Svėdasiškių draugiją 
„Alaušas“ įstojo 2007 m., nuo 2012 m. 
išrinkta tarybos sekretore, 2017 m. – 
pirmininkės pavaduotoja.

Prie draugijos „Alaušas“ vairo – nauja taryba
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Vytautas Merkys gimė 1927 m. Vie
šintų valsčiuje, Dobiliškio kaime. Tė
vai – Emilija ir Mykolas Merkiai turėjo 
84 ha žemės. Šeimoje užaugo devyni vai
kai. Tėvai siekė išleisti vaikus į mokslus, 
kad išaugtų aukštos kultūros, naudingi 
tautai žmonės. Du broliai – Juozas ir 
Alfonsas – buvo kunigai, o nuo mažens 
buvęs labai pamaldus Vytautas norėjo 
būti vienuoliu. 

1947 m. baigęs Kupiškio gimnaziją 
padavė pareiškimą į Kauno politechni
kos instituto Elektrotechnikos fakulte
tą, tačiau dėl socialinės kilmės jo moky
tis nepriėmė. 

Tuo metu Lietuvoje labai trūko mo
kytojų. V. Merkys pasisiūlė mokytojau
ti. Kupiškio rajono Švietimo skyriaus 
vedėjas paskyrė jį į Medinų pradinę 
mokyklą, vėliau kaip užsirekomenda
vusį gerą mokytoją pervedė dirbti į Svė
dasų vidurinę mokyklą. Joje šešerius 
metus mokė fizikos, astronomijos, savo 
iniciatyva ir priemonėmis įrengė pavyz
dinį fizikos kabinetą ir visoje Lietuvoje 
tapo žinomas. 

Svėdasų vidurinės mokyklos 2os lai
dos (1950) abiturientas, buvęs Svėdasų 
Tumo Vaižganto gimnazijos mokytojas 
Tautvydas Kazlauskas prisiminė:

„Mokytojas V. Merkys Svėdasų vidu
rinėje mokykloje dirbo 1948–1954 m. 
Mes jį vadinome Merkiuku, nes buvo ne
didelio ūgio, vikrus, greitas. Jo dėstymas 
buvo nestandartinis, kūrybiškas, susie
tas su praktika. Astronomijos pamokas 
jis vesdavo naktį – mokiniams rodydavo 
žvaigždynus, liepdavo įsidėmėti jų pava
dinimus, aiškindavo, kaip pagal žvaigž
des nustatyti pasaulio šalis ir orientuo
tis vietovėje. Kalbėdamas apie begalinę 
erdvę, kurioje atstumas matuojamas 
šviesmečiais, duodavo suprasti, koks 
menkas žmogaus protas, lyginant jį su 
Visatos kūrėjo protu. Tokie pavyzdžiai 
skatino mokinius protauti, daugiau skai
tyti, daryti savarankiškas išvadas. 

Mūsų mokytojas dažnai skaityda
vo paskaitas apie mandagumą, etiką, 
atsakinėdavo į mokinių klausimus, net 
jei jie būdavo provokacinio pobūdžio. 
Atsimenu, kaip po paskaitos apie man
dagumą, vienas gimnazistas apsimes
tinai rimtai paklausė: „Kaip pasielgti, 
kai pobūvyje iš abiejų pusių siūlo „Į 
sveikatą!‘‘? Ar vieną taurelę išgerti, ar 
abi‘‘? Visiems juokiantis, mokytojas la

bai rimtai atsakė: „Geriausia atsiprašyti 
ir negerti nė vienos.“ 

1954 m. Vytautas Merkys pasiprašė 
atleidžiamas iš mokytojo pareigų ir pa
davė pareiškimą į Kunigų seminariją. 
Iš mokytojų jį atleido, bet į seminariją 
nepriėmė. 1955 m., sovietų politikai su
švelnėjus, jis buvo priimtas į seminariją. 
Tačiau 1959aisiais, paskutiniais moky
mosi seminarijoje metais, religinių reika
lų įgaliotinis jam liepė palikti seminariją 
ir nedelsiant apleisti Kauną. V. Merkys, 
būdamas kandidatas į jėzuitus, išvyko 
į Daugėliškį, pas tėvą Romualdą Blažį 
SJ, dirbti zakristijonu. Čia pasirengė ir 
išlaikė seminarijos egzaminus neakivaiz
diniu būdu. Metams praėjus jam buvo 
suteikti kunigystės šventinimai.  

Kunigas Vytautas Merkys pasakojo: 
„Daugėliškyje mane įšventino kunigu 
per Šv. Oną 1960 m. Tai vyko labai slap
tai. Mane šventino vyskupas Vincentas 
Sladkevičius. Iki Ignalinos jis atvažiavo 
traukiniu, o į Daugėliškį aš jį pats atsi
vežiau motociklu. Iš vakaro įšventino 
subdiakonu ir diakonu, o liepos 26 d., 
asistuojant kun. R. Blažiui SJ, suteikė 
kunigo šventinimus. Primicijos buvo 
kitą dieną po šventinimų.“ 

Vytautas Merkys buvo pirmasis ku
nigas pogrindininkas Lietuvoje. Tačiau 
saugumiečiai pradėjo įtarti, kad jis daro 
žmonėms įtaką ir buvo pasiūlyta: arba 
sudarys bylą, arba turi eiti dirbti į kolūkį. 
Vytautas pasirinko Buivydiškių tarybinį 
ūkįtechnikumą prie Vilniaus. Dirbda
mas baigė technikumo neakivaizdinį 
skyrių ir tapo agronomu. 14 metų dirbo 
dekoratyvinėje sodininkystėje. Žmonės 
viešai pradėjo kalbėti, kad jis yra kuni
gas. Todėl buvo nuspręsta Vytautą lega
lizuoti. Ukrainoje kunigavęs jo studijų 
seminarijoje draugas pasiūlė sielova
dos darbą pradėti čia, kur labai trūksta 
kunigų. Vytautas kartu su ukrainiečių 
atstovais nuėjo pas Vilniaus vyskupijos 

valdytoją Česlovą Krivaitį ir pasiprašė, 
kad jį paskirtų į Vakarų Ukrainą, kur 
yra daug katalikų. Gavęs oficialų pa
skyrimą, 1974 m. V. Merkys Hrečianų 
parapijoje (Chmelnickio sritis) pradėjo 
eiti kunigo pareigas… kapų koplytėlėje. 
Lenkų, ukrainiečių, rusų katalikai greit 
ėmė gerbti kunigą lietuvį, su kiekvienu 
bendravusį jo tautos kalba. Gausėjant 
parapijiečių V. Merkys pasiekė, kad 
pagal jo paties projektą būtų pastatyta 
didelė Šv. Onos bažnyčia. O 1990 m., 
gavęs miesto valdžios leidimą ir žemės 
sklypą, Chmelnickyje pagal savo pro
jektą 1991 m. pastatė antrą – originalią 
dviejų aukštų Kristaus Karaliaus baž
nyčią, į ją paskutiniais kunigavimo me
tais susirinkdavo 3–4 tūkstančiai maldi
ninkų! Išugdė 7 naujus kunigus.

1997 m. balandį greitosios medici
nos pagalbos mašina kunigas Vytautas 
Merkys grįžo į tėvynę. 1997–2005 m. 
jis buvo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčios klebonas, Kauno jė
zuitų namų vyresnysis bei pasauliečių 
religinės organizacijos – apaštalavimo 
draugijos Marijos legiono Kauno mies
to kurijos dvasios vadas. 

Vytautas Merkys pasižymi ypatingu 
darbštumu, pareigingumu ir kuklumu. 
Savo iniciatyva su studentais suremon
tavo Šv. Sakramento (Studentų) koply
čią, buvo jos rektorius. Šiuo metu ilsisi 
jėzuitų globoje, o sekmadieniais nuei
na į bažnyčią, kuri yra tame pačiame 
pastate, ir dalyvauja klausant išpažinties 
ir kitose apeigose. 

Prieš Kalėdas aplankiau Vytautą. Jis 
paklausė, kiek dar yra gyvų 3ios laidos 
svėdasiškių? Suskaičiavome vienuolika. 
Jis palinkėjo: Nuoširdžiai sveikinu vi-
sus Svėdasų gimnazijos mokytojus bei 
mokinius ir kitus svėdasiškius su nau-
jaisiais 2017 metais, linkiu geros svei-
katos, sėkmės moksle, darbuose, Dievo 
palaimos, Marijos globos ir noriu, kad 
Svėdasus pamiltų jaunimas, kad pade-
dant Anykščių savivaldybei Svėdasai 
klestėtų. Mano bendražygių – mokytojų 
ir daugelio buvusių mokinių jau nebėra, 
todėl aš savo jėgas skiriu melsdamas už 
mirusius ir tikiuosi su jais susitikti am-
žinybėje. 

Vytautas Merkys 2017 metais kovo 
17 d. švęs gražų 90 metų savo jubiliejų. 

  
Stasys Gavenavičius

Vytautas Merkys – mokytojas, agronomas, kunigas

Vytautas Merkys 1950 m. ir 2007 m.
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Irena Sirusienė-Matelytė
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos 

narė, atsakinga už finansus

Gimė 1955 m. Grikiapelių kaime. 
1973 m. baigė Svėdasų vidurinę mo
kyklą, 1978 m. – Vilniaus universiteto 
Chemijos fakultetą, 2004 m. – VU Tarp
tautinio verslo mokyklos specialias 
studijas. Yra chemikė ir tarptautinio 
verslo vadybininkė. Nuo 1978 m. dirbo 
Kaune vidurinės mokyklos mokytoja, 
nuo 1981 m. – jaunesniąja moksline 
bendradarbe Vilniuje, Termoizoliacijos 
institute, nuo 1995 m. – vadybininke 
UAB „Lietuvos aidas“, nuo 2003 – UAB 
„Lietuvos žinios“ Vilniaus biuro vady
bininke. Domisi kraštotyra, tautosaka, 
dainuoja etninės veiklos folkloriniame 
ansamblyje „Radasta“, gieda Vilniaus 
Arkikatedros bazilikos parapijos chore. 
2007 m. įstojo į Svėdasiškių draugiją 
„Alaušas“, 2012 m. išrinkta 3sios, o 
2017 m. – 4osios tarybos nare.

Vytautas Antanėlis
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos 
narys, atsakingas už teisinius klausimus

Gimė 1944 m. Kėdainiuose. Ten ka
ro nublokšta šeima atsidūrė iš Malaišių 
kaimo. Abu tėvai – aukštaičiai, tačiau 
visą pokarį blaškėsi po Klaipėdos kraštą 
ir Žemaitiją. Šeimoje išaugo aštuoni 
sūnūs. 1959 m. baigė Pagėgių rajono Nat
kiškių septynmetę mokyklą, 1964 m. – 
Rietavo žemės ūkio technikumą ir tapo 
agronomu. Vėliau, Vilniaus universitete 
(VU) įgijo teisininko specialybę. Besi

mokydamas VU, pradėjo darbuotis 
teisėsaugos baruose. Šį darbą dirba iki 
šiol. Pastaruoju metu verčiasi advokato 
praktika. Mėgsta darbuotis sode. Ma
laišių kaime tėvų sodybos neliko. Ten 
gyvena artimas giminaitis, kuris glo
boja Vaižganto paminklą. Į Svėdasiškių 
draugiją „Alaušas“ įstojo 2007 m., nuo 
2017 m. išrinktas tarybos nariu.

Steponas Jakutis
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos 
narys, atsakingas už darbą su rėmėjais 

ir jo koordinavimą

Gimė 1943 m. Svėdasų vienkiemyje. 
1960. m. baigė Svėdasų vidurinės 
mokyklos 9 klases, o 1967 m. – Vilniaus 
statybos technikumą. Po kariuomenės, 
dirbo Vilniaus statybose. 1975 m. baigė 
VISI ir dirbo Žemės ūkio ministerijos 
Kapitalinės statybos valdybos Gamybos 
skyriaus vyriausiu inžinieriumi, nuo 
1976 m. – MTI „Venta“ kapitalinės staty
bos viršininku, nuo 1986 m. – Vilniaus 
elektros matavimo technikos gamykloje 
(AB „Skaiteks“) generalinio direktori
aus pavaduotoju, nuo 2006 m. – VGTU 
Kapitalinės statybos direkcijoje bendro
sios techninės priežiūros vadovu, o nuo 
2014 m. turi verslo pažymėjimą ir vyk
do statybos objektų techninę priežiūrą. 
Į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“ įstojo 
2010 m., o 2017 m. išrinktas tarybos 
nariu.

Virginijus Lackus
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos 

narys, atsakingas už kultūrinę veiklą

Gimė 1952 m. Svėdasuose. 1969 m. 
baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 
1967 m. – Anykščių vaikų muzikos mo
kykloje akordeono klasę, 1974 m. – Vil
niaus valstybinio universiteto Pramonės 
ekonomikos fakultetą. Yra ekonomis
tas. Dirbo Elektrografijos mokslinio 
tyrimo institute Vilniuje, Lietuvos TSR 
statybinių medžiagų pramonės minis
terijoje, bendroje LietuvosVokietijos 
įmonėje UAB „Vega“, kitose įstaigose ir 
įmonėse, o nuo 1999 m. – Muitinės de
partamente prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos. Mėgsta muziką ir 
dainą. Nuo 1954 m. dainavo daugelyje 
chorų ir ansamblių, o pastaruoju metu 
(nuo 2004 m.) – Lietuvos dailės muzie
jaus vyrų chore „Varpas“. Į Svėdasiškių 
draugiją „Alaušas“ įstojo 2012 m., o 
2017 m. išrinktas tarybos nariu.

Juozas Martinonis
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos 
narys, atsakingas už ryšius su nariais ir 

visuomene

Gimė 1941 m. Bajorų kaime. 1961 
m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 
1969 m. – Lietuvos žemės ūkio akade
miją ir įgijo inžinieriaus mechaniko 
profesiją. Dirbo įvairiose vietose ir dar
buose – pradedant gamybos meistru 
Metalo apdirbimo gamykloje Ukmer
gėje ir baigiant darbinę veiklą Vilniuje, 
Ūkio ministerijoje, Pramonės depar
tamento direktoriumi. Kadangi augo 
mėgstančioje ir galinčioje gražiai padai
nuoti šeimoje, jau mokydamasis vidu
rinėje mokykloje ir vėliau, aktyviai daly
vavo įvairiuose saviveiklos būreliuose, 
ansambliuose ir choruose. Senjorinis 
amžius ir aktyvios veiklos poreikis ne
trukdo ir dabar domėtis bei dalyvauti 
įvairiuose renginiuose. O gimtinės 
traukai sunku likti abejingam. 2007 m. 
įstojo į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“, 
2017 m. išrinktas tarybos nariu.

Romualdas Vytautas Rimša

Prie draugijos „Alaušas“ vairo – nauja taryba
Atkelta iš 2 p.
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SVeikinimai

Mūsų kartos Lietuvos žmonės, vienin
gai, dainuodami sulaužė galingiausią pa
saulyje rusų propagandos mašiną ir padėjo 
Lietuvos Respublikos Parlamentui paskelb
ti istorinį Kovo vienuoliktosios Nepriklau
somybės aktą.

Sveikiname visus Svėdasų gyventojus 
ir kraštiečius, gyvenančius svetur, su iškilia 
švente ir linkime visiems geros sveikatos 
bei vienybės, kuriant Naują Lietuvą, dorai 
auklėjant vaikus, ruošiant jaunimą sava
rankiškam gyvenimui. 

Redkolegija

Nuoširdžiai sveikiname buvusį ilgametį 
Svėdasų Juozo TumoVaižganto gimnazi
jos astronomijos bei fizikos mokytoją, o 
dabar – garbų kunigą Vytautą Merkį su 
ateinančiu kilniu 90ties metų gimtadienio 
jubiliejumi. Linkime Jums stiprios sveika
tos ir ilgų gyvenimo metų, toliau atsidavu
siai tarnaujant Katalikų bažnyčiai ir visiems 
tikintiesiems.

Redkolegija

Nuoširdžiai sveikiname mūsų laikraščio 
Redakcinės kolegijos pirmininką, buvusį 
Svėdasiškių draugijos „Alaušas “ tarybos na
rį, atsakingą už mokslinę veiklą, Romualdą 
Vytautą Rimšą, pelniusį 2017 m. vasario 
28 d. Anykščių kraštotyrininkų sambūryje 
padėką, kurioje rašoma: „Nuoširdžiai dėko
jame už bendradarbiavimą ir pagalbą, įgy
vendinant Anykščių rajono savivaldybės 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios 
bibliotekos projektą „Anykščių kraštoty
rininkų biobibliografinis žodynas“, išlei
džiant pirmąją knygos dalį „Anykščių kraš
totyrininkai. Biografijos“.
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Kovo 11-oji

Kada Vilniaus mes vaduot žygiavom,
Mūs veiduose kaupėsi drąsa, viltis.
Pietuose gegutė užkukavo,
O danguj čireno vyturys.

Neapleisim Gedimino miesto,
Čia Tėvynė, protėvių kapai.
Jį tėvai, seneliai mūsų gynė,
Jį apgins anūkai ir vaikai.

Nebetremps joks priešas mūs Tėvynės – 
Iš didžios nors tapo ji maža – 
Kol širdis lietuvio plaka dar krūtinėj,
Amžinai bus laisva Lietuva.

Mūs širdy – Kovo vienuoliktoji –
Nepamiršim niekad tų dienų,
Kai imperija į šipulius byrėjo,
Neatlaikiusi lietuviškų dainų.

Algimantas Indriūnas 

2017 m. vasario 24 d. linksmai pra
ūžė gimnazijos šimtadienio renginys. 
Mokytis gimnazijoje jiems beliko tik 
trys mėnesiai. Šiais mokslo metais Svė
dasų Juozo TumoVaižganto gimna
zijoje – 22 dvyliktokai, jų auklėtoja – 
matematikos mokytoja metodininkė 
Loreta Dragančukienė. Auklėtoja 
jiems – kaip mama, su visais draugiškai 
sutaria, kasdien rūpinasi ir padeda 
spręsti iškilusias problemas. 

2017ieji gimnazijos dvyliktokams 
prasidėjo gan įtemptai – reikėjo laikyti 
bandomuosius brandos egzaminus, pa
sirinkti, kokius egzaminus laikys mok
slo metų pabaigoje, pasiruošti jiems ir 
nuspręsti, ką veikti po mokyklos baigi
mo... O ramiai susikaupti ir pagalvoti 
nėra kada – technologijos egzaminas 
jau prasidėjo sausio mėnesį, pagrindinė 
egzaminų sesija prasidės balandžio 
10 d. ir tęsis iki pat Joninių.

Jau daug kam pasiruošta: dar vasa
rį būsimi abiturientai  nusifotografa
vo vinjetei, nuvyko į Lietuvos parodų 
ir kongresų centre LITEXPO vykusią 
parodą „Studijos 2017“, jų auklėtoja 
suorganizavo bendrą mokinių, jų tėvų 
(globėjų, rūpintojų) ir mokytojų su
sirinkimą, kurio metu visi buvo supa
žindinti su bendra brandos egzaminų 
tvarka bei kaip laiku ir teisingai pateikti 
prašymus dėl stojimo į aukštąsias ar 
profesines mokyklas. Šiemet stojimas 
į aukštąsias mokyklas prasidės birželio 
1 d. ir vyks iki pat liepos 21 d. Brandos 

Svėdasų dvyliktokams liko šimtas dienų

atestatui gauti užtenka išlaikyti du eg
zaminus, vienas iš jų būtinai turi būti 
lietuvių kalbos ir literatūros. Galima lai
kyti ne daugiau kaip 6 brandos egzami
nus. Aptarta ir linksmoji dalis – brandos 
atestatų įteikimo šventė, vyksianti liepos 
14ą dieną. Šių metų dvyliktokai bus 
69oji Svėdasų Juozo TumoVaižganto 
gimnazijos abiturientų laida.

Aina Tumienė, gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja

                 

Laikrasčio ,,Svėdasų varpas“ redakcija 
gavo Svėdasų moksleivių laišką su prašymu: 
,,Mes pageidaujame, kad laikraštyje būtų 
patalpinama informacinė medžiaga apie 
Svėdasų bendruomenės kultūrinę veiklą: 
šokius, dainavimą ir kt. Mokinės“

Redkolegija pasižada apie  Svėdasų bend
ruomenės veiklą ,,Svėdasų varpe“ paskelb
ti visokią informaciją, kokia bus gauta iš 
bendruomenės pirmininkės ponios Astos 
Fjellbirkeland.       
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