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Algimantas Indriūnas, pirmininkas.  
Tel.: (8 5) 277 2995; 8 613 90 897; 8 672 21 831;  
e paštas: <algimantasindriunas@gmail.com>

Rita Skaržauskienė-Šimkevičiūtė, pirm. pavad. 
Tel.: (8 5) 247 0480; 8 658 29 788; 8 609 91 873;  
e paštas: <ritanamie@gmail.com>

Lina Stukienė-Beleckaitė, tarybos sekretorė.  
Tel.: (8 5) 233 7554; (8 5) 246 9115; 8 656 53 889;  
e paštas: <linastukiene@gmail.com>

Irena Sirusienė-Matelytė,  
tarybos narė, atsakinga už finansus.  
Tel.: (8 5) 262 8181; 8 672 04 142;  
e paštas: <i.sirusiene@gmail.com>

Genovaitė Paukštienė-Davainytė, tarybos narė, 
atsakinga už ryšius su visuomene.  
Tel.: 8 650 31 414.

Romualdas Vytautas Rimša, tarybos narys,  
atsakingas už mokslinę veiklą. Tel.: 8 608 27 882;  
e paštas: <vytautas.rimsa@dtiltas.lt>

Bronislovas Šalkus, tarybos narys, atsakingas už 
darbą su jaunimu. Tel.: 8 611 55 875;  
e paštas: <bronius.salkus@gmail.com>

Aldona Markevičienė-Bublytė,  
revizijos komisijos pirmininkė.  
Tel.: (8 5) 275 2476; 8 611 03 502;  
e paštas: <aldona.markeviciene@gmail.com>

Kiti rengi-
niai. Meno 
galerijoje 
buvo eks-
ponuotos 
Valentino 
Algirdo Ka-
liūno ir Irenos Meištaitės meno parodos, surengta (su 
mokslininkais) svėdasiškių tarmės popietė.

Vilniuje 
kraštiečiams 
organizuoja-
mos tradici-
nės Naujųjų Metų, Trijų karalių, Užgavėnių vakaronės.

Surengta išvykų į 
Valdovų rūmus ir 
Signatarų namus.

Dalyvauta daugelyje Vil-
niaus anykštėnų sambū-
rio renginių: Anykštėnų 
ir Aukštaičių gegužinėse, 
Vasario 16-osios, Lietu-
vos kariuomenės ir kitose 
šventėse, susitikta su skulptoriais Antanu Žukausku, Vla-
du Vildžiūnu ir kt.

Aplankyti Pinigų, Muitinės, 
Vinco Krėvės, Beatričės Grin-
cevičiūtės muziejai, Puškorių 
draustinis, Botanikos sodas.

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ taryba (kontaktai):

Kviečiame stoti į „Alaušo“ draugiją!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Parengė Romualdas Vytautas Rimša.  
Nuotr. aut.: Vytautas Bagdonas, Raimundas Kovas,  

Valentinas Repšys, R.V. Rimša, Valentinas Skaržauskas.



Iš istorijos. Svėdasiškių draugija „Alaušas“ (toliau – Drau-
gija) yra visuomeninė mokslo, edukacijos ir kultūros or-
ganizacija, kraštiečių Edmundo Baliuko, Vytauto Bublio, 
Algimanto Indriūno, dr. Juozo Lapienio ir Vytauto Rimšos 
įkurta 2007 m. kovo 6 d. Vilniuje. Vadovai, išrinkti 4 m., 
numato darbus ir atsiskaito už juos. Turi per 100 narių. 
2012 m. minėjo 5-erių, o 2017 m. švęs 10-ies metų sukaktį.

Veiklos kryptys, tiks-
lai, uždaviniai. Draugi-
jos akiratyje – istorija,  
kraštotyra, etnogra-
fija, kultūra ir eduka-

cija. Tikslai ir uždaviniai – telkti kraštiečius, supažindinti 
su Svėdasų istorija, tautiniu paveldu ir dabartimi, minėti 
svarbias datas, rengti vakarones, literatūros ir meno paro-
das, susitikimus su žymiais žmonėmis, ugdyti patriotizmą, 
rašyti knygas ir straipsnius, garsinti tėviškę.

Ryšiai su gimtine. Dirbama su Svėdasų seniūnija, bibliote-
ka, Kultūros namais, Krašto muziejum, girininkija, bažny-
čia, bendruomene. Derinami planai, renginiai, projektai. 
Čia vyko Draugijos 1-asis suvažiavimas, Svėdasų himno 
konkursas, teminių popiečių.

Bendros šventės. Draugija talkino rengiant Svėdasų 
505 m. jubiliejų: surengė konferenciją, užsakė Šv. Mišias 
ir saliutą, iš sostinės pakvietė Ramovės chorą „Aidas“ (vad. 
prof. Tadas Šumskas), kuris giedojo bažnyčioje, koncerta-
vo aikštėje ir Kultūros namuose. 510-osioms metinėms 
pakvietė atlikėjas ir vyrų ansamblį „Alaušas“ iš Vilniaus.

Praeities įžvalgos. Tyrinėtas didikų Radvilų 
užsakytas (1645 m.) Svėdasų planas; vietovar-
džio etimologijos hipotezių pagrįstumas; kaimų 
ir vandenų vardų kilmė bei sąsajos su sėlių kal-
ba; tarmės (šnektos) ypatumai; istorijos fak-
tai apie kraš-
tiečių veiklą. 
Atlikta knygų, 

skirtų šiam kraštui (1937–
2015  m.), bibliometrinė 
analizė. Duomenys naudoti 
pranešimams, straipsniams 
ir knygoms rašyti.

Knygos. Iš 28 knygų, išspausdintų 1937–2014 m. apie Svė-
dasus, Draugija išleido: A. Indriūno „Pamąstykime“ (2011), 
R. V.  Rimšos (su kitais) „Svėdasai: praeitis ir dabartis“ 

(2012) bei „Svėdasiškių draugija 
„Alaušas“ (2013), Gražinos Ke-
pežinskienės ir Irenos Sirusienės 
(Matelyčių) „Dulkėtas Matelių 

gyvasties vieškelis“ (2014), 
Vytauto Antanėlio „Ža-
liuojantis giminės medis“ 
(2012 ir 2015). Jos su-
tiktos Anykščiuose, Gri-
kiapeliuose, Malaišiuose, 
Svėdasuose, Vilniuje.

Renginiai Vaižgantui. Svėdasuose surengta konferencija 
„Vaižgantas ir jo kūryba“ (2008), Rotušėje (su Vilniaus 
anykštėnais) – minėjimas (2009), bibliotekoje – susitiki-
mas su giminaičiais (2013), dalyvauta Vaižgantinėse.

Paminklai kūrinių veikė-
jams. 2011 m. Malaišiuose 
Draugija pastatė (idėja dr. 
Juozo Lapienio) pamin-
klą „Dėdės ir dėdienės“ 
veikėjams Mykoliukui ir 
Severiutei (aut. tautodail. 
Aleksandras Tarabilda). 
Lėšas projektui skyrė Kul-
tūros ministerija.

Kitame paminkle Draugijos pirmininko Algimanto Indriū-
no  iniciatyva įkūnytas tijūnas Rapolas Geišė (aut. A. Ta-
rabilda). 2012 m. paminklas pastatytas šalia pirmojo. Lė-
šomis jį parėmė Vaižganto giminaičiai ir gerbėjai, kuriuos 
paakino A. Indriūnas.


