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2008 m. rudenį išleistas pirmasis Antašavos bendruomenės leidinys  “Anta-
šava. Antašavos miestelio bendruomenė“. Jame aprašoma miestelio atsiradimo 
istorija, bendruomenės įkūrimas ir jos veikla 2002–2008 metais.

Antrame leidinyje trumpai pristatome Antašavoje veikiančias įstaigas, apylin-
kių lankytinas vietas, Antašavos ir aplinkinių kaimų gyventojų gražiausių sodybų 
fragmentus, bendruomenės veiklą.

Antašava – taškelis mažas tu,
Margam žemėlapy tave regiu.
Čia šimtmečius skaičiuoja dvaras,
Liepų pavėsyje taip  gera...

Taip apie Antašavos kraštą prabyla Rasa Laužikaitė.

Kuo įžymus Antašavos kraštas ir jo žmonės?.. 



Dvaras
XVIII a. pab. dvaro pastatai buvo mediniai. 1809–l811 m. architektas Mykolas Ange-

las Šulcas dvaro savininko Hiacinto Antoševskio užsakymu suprojektavo mūrinę kleboniją 
būsimai bažnyčiai, dvaro rūmus ir akmens mūro svirną. Dvaro ansamblis suprojektuotas į 
rytus nuo koplyčios, kelio į Salamiestį kairiojoje pusėje. 

Dvaro rūmai pastatyti 1812–1816 metais. Tai dviaukštis, stačiakampio plano, klasiciz-
mo stiliaus pastatas. Dengtas keturšlaičiu stogu, kurio viduje – platus dūmtraukis. Fasadus 
lygiais tarpais dalija langai ir nišos. Rūmai be portalo. Tai retas atvejis Lietuvoje. Prie rūmų 
fasado XIX a. vid. pristatytas dviaukštis priestatas, kuris sudarkė grakščią plano konfigūra-
ciją ir aiškų kompaktišką pastato tūrį. Rūmų pirmajame aukšte – buitinės patalpos: darbo 
kambarys, valgomasis, miegamasis. Antrajame aukšte – reprezentacinės patalpos: šokių 
salė, svečių valgomasis, svetainė. Abiejų aukštų išplanavimas – koridorinis. Rūmų interjeras 

buvo gana puošnus. Ypač turtingai dekoruota šokių salė. Miegamasis išsiskyrė dviem grakščiomis jonėninėmis kolonomis, augalinių motyvų 
plafonu, patalpą juosiančiu antablementu. Labai erdvūs rūmų rūsiai su kryžminiais ir cilindriniais skliautais. Dauguma dekoro išliko iki šių dienų. 

Netoli rūmų stovi dviaukštis svirnas, mūrytas iš lauko riedulių ir papuoštas skaldos mozaika, tinkuotais langų apvadais ir antablementu. 
Sodybos ansambliui dar priklauso ledainė, pirtis, rūsys bei vaisių sandėlis. 

Sodybos viduryje telkšojo tvenkinys. Prie rūmų – parkas, apsuptas tiesiomis medžių eilėmis. Jis buvo įveistas statant dvaro pastatus ir 
suprojektuotas architekto M. A. Šulco. Parke auga 27 medžių rūšys, iš jų 12 atvežtinių. Parko plotas – 6,1 ha. Antašavos dvaro ansamblis – vals-
tybės saugomas architektūros paminklas, parkas – gamtos paminklas (nuo 1988). 1988 m. architektė Živilė Mačionienė parengė Antašavos 
dvaro architektūrinio ansamblio rekonstrukcijos projektą. 

Klebonijos pastato (kaip ir dvaro rūmų) projektą parengė Vilniaus universiteto architektūros profesorius M. A. Šulcas. Klebonija pirmiau-
sia ir pastatyta (1811–1812). Tai vienaukštis stačiakampio plano mūrinis pastatas. Jame buvo 3 didesnės patalpos: valgomasis, svetainė raštinė. 
Pastatas turėjo 2 išėjimus – paradinį ir ūkinį.  

 Dabartinė dvaro savininkė – Virginija Drutienė.



Antašavos bažnyčia
Miestelio centre 1862 m. pastatyta medinė Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia ir akme-

ninė varpinė. 

Bažnyčioje yra dvi eilės suolų, 4 klausyklos, XIX a. vargonai. Šventorių juosia akmens 
mūro tvora su puošniais neogotikiniais raudonų  plytų vartais. Šventoriuje išlikę senosios 
kapinės su XIXa. Geležiniais ir akmeniniais kryžiais, kurie šiandien yra vertingas istorizmo 
epochos paminklas. Bažnyčiai skirti 3 atlaidai: Šv. Jono Krikštytojo, Šv. Hiacinto, Švč. Mari-
jos vardo.

Dvasininkai

Adm. dr. Rimantas Gudelis

Koplyčios: Uoginių Šv. Marijos Magdalietės, Gikonių Šv. Lauryno. 

PamalDos

Sekmadieniais: 13 val.

Šeštadieniais: sutartu laiku 

atlaiDai ir šventės
Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d.  
Šv. Hiacinto (titulo) – rugpjūčio 17 d.  
(keliama į rugpjūčio III sekmadienį)  
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.



Antašava
Šis stūksantis didžiulis akmuo – savotiškas Antašavos mieslelio simbolis. Ant jo pri-

tvirtintoje lentoje bylojama, kad iki 1862 m. ši vietovė vadinta Papyvesiais, o dabar – An-
tašava.  

Skverelyje stūkso didžiulis akmuo, prie kurio pritvirtinta lenta, bylojanti, kad iki    
1862 m. ši vietovė vadinta Papyvesiais, o dabar – Antašava.  

Miestelio centre stovi kultūros namų pastatas, išsiskiriantis savo interjero  ir architek-
tūros detalėmis. Po vienu stogu telpa sporto salė ir bendruomenės patalpos.

Netoli Antašavos, už Darsiškių kaimo, Žaliosios girios pakraštyje galima aplankyti 
1863 m. sukilėlių simbolinius kapus.

Keliaujant girios pakraščiu tolyn link Žižmariškių verta stabte-
lėti prie paminklinio akmens, skelbiančio, kad iš šios vietovės kilęs 
Povilas  Brazdžiūnas (1897–1986) – eksperimentinės fizikos docentas, 
matematikos ir fizikos profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos Fizi-
kos ir matematikos instituto Radioaktyvaus spinduliavimo sektoriaus 
vadovas.

Šiek tiek toliau, Žižmariškiuose, verta aplankyti Lidijos ir Ričardo 
Barzdenių sodybą, pasigėrėti mini zoologijos sodu: aptvaruose miške 
besiganančia danielių banda, šernų šeimyna, prie namų voljeruose 
amsinčiais Lietuvos skalikais, kieme lakstančiais kitų veislių šunimis.



Antašava įsikūrusi Pyvesos upės dešiniajame krante. Miestelio dešiniuoju pakraščiu teka Trakelio upelis. Kairiame Pyvesos upės krante 
įsikūręs senas Viktariškių kaimas, kurį garsina dailininkės Veronikos Šleivytės (1906 – 1998) paveikslų galerija. 

Pastatuose šiuo metu saugoma ir eksponuojama daugiau kaip 1600 Veronikos Šleivytės dovanotų grafikos ir pastelinės tapybos darbų, 
buities daiktų, fotografijų. Gimtojoje pirkioje, kurioje ji gimė ir augo, palikti buities apyvokos daiktai, iš buto Kaune, kur gyveno dailininkė, 
pargabenti turėti daiktai. Vienoje iš klėčių, esančių jos galerijoje, eksponuojama iš menininkės archyvo atrinktų Viktariškių krašto žmonių, jos 
pačios fotografuotų tarpukario metais, nuotraukų paroda.

Muziejaus specialistės Irenos Paulinos Dlutskienės surinktos nuotraukos, dokumentai ir spaudiniai iš aplinkinių kaimų gyventojų kasmet 
papildo muziejaus rinkinius naujais eksponatais. Muziejuje mokiniams vyksta edukacinės pamokos ,,Verutės vaikystė“, ,,Slaptoji mokykla“, 
,,Senoji tarplangių puošyba“, ,,Piemenėlių dainos“. 

 Antašavos pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, baigiantis mokslo metams, tampa nuolatiniais galerijos svečiais: čia vyksta 
mokslo metų pabaigos šventės, projektų pristatymai, mokinių piešinių parodos. 

 

Veronikos  

Šleivytės  

paveikslų galerija



Antašavos pagrindinė mokykla

Kiekvieno gyvenančio ir besilankančiojo Antašavoje akį patraukia šiuolaikiškas pastatas –   Antašavos pagrindinė mokykla – židinys, 
kuriame įžiebiama žinių, bendravimo ir gyvenimo vertybių ugnelė. Joje mokosi 87 mokiniai. Nuo 2005 metų mokyklai vadovauja direktorė 
Valda Tilienė. Mokykloje suburtas iniciatyvus, darbštus ir kūrybiškas mokytojų kolektyvas. Mokykla dalyvauja rajoniniuose, respublikiniuose ir 
tarptautiniuose konkursuose bei projektuose.

Įstaigos,  

veikiančios  

Antašavoje



Biblioteka

Mokyklos pastate įsikūręs ir Kupiškio rajono savivaldybės viešo-
sios bibliotekos Antašavos padalinys, kuriame vyresn. bibliotekininke 
dirba  Laisva Čiuliepienė. 2012 m. Antašavos bibliotekos paslaugomis 
naudojosi 184 skaitytojai, iš jų 83 vaikai. Bibliotekos fondą sudaro 
10491 vnt. knygų ir kitų dokumentų. Nuo 2005 m. bibliotekoje yra ne-
mokama interneto prieiga lankytojams. Lankytojams skirtos 4 kom-
piuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje rengiamos spaudinių ir kūry-
bos darbų, fotografijų parodos, rengiami įvairūs kompleksiniai rengi-
niai. Čia kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie Antašavos apylinkes ir 
jos žymius žmones:V. Šleivytę, A. Petrauską, J. Stasiūną, P. Brazdžiūną.

Medicinos punktas

Antašavoje įsikūręs VŠĮ Kupiškio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro medicinos punktas. Bendruomenės slaugytoja Irma 
Stankevičienė žmonėms teikia būtiniausią medicininę pagalbą.

 

 
 

Antašavos miestelio  
bendruomenė

misija – telkti miestelio ir aplinkinių kaimų gy-
ventojus, įvairinti  laisvalaikį, puoselėti šeimos, kelių 
kartų bendravimo tradicijas, ugdyti gyventojų ben-
druomeniškumą, susitelkimą bendriems darbams.

TRUMPA ORGANIZACIJOS ISTO-
RIJA



Antašavos miestelio bendruomenė įkurta 2002 m. liepos  mė-
nesį. Jos pirmininku buvo išrinktas bendruomenės įkūrimo organi-
zatorius, visuomeninės veiklos entuziastas Albinas Vaižmužis.  Ben-
druomenės nariais tapo 38 miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai. 
Tarybą sudarė 7 nariai. Ši taryba sprendė aktualius klausimus, susi-
jusius su gyvenvietės aplinkos tvarkymu, bendruomenės patalpų 
įrengimu. Svarbiausias uždavinys buvo išjudinti ir suburti žmones 
dalyvauti bendruomenės veikloje ir įvairiuose renginiuose.

 Tuo metu buvo sutvarkyta Antašavos miestelio aikštė, 
įrengti šaligatviai, pastatyti suolai. Bendruomenės taryba kvietė žmo-
nes į įvairius renginius. 

2003 m. birželio mėnesį  įvyko kelių kartų antašaviečių  
suėjimas – šv. Jono kermošius. 

2004 m. gegužės mėnesį, Lietuvai įstojus į  Europos Sąjungą, ben-
druomenės taryba kartu su jaunaisiais antašaviečiais, palaikydama A. 
Vaižmužio iniciatyvą, miestelio aikštėje pasodino 25 kaštonų alėją.

Tarybos iniciatyva 2004 m. pavasarį paskelbtas „Gražiausios ir 
tvarkingiausios sodybos“ konkursas. Spalio mėnesį, susumavus kon-
kurso rezultatus, bendruomenės šventėje paskelbti ir apdovanoti nu-
galėtojai. Toks pat konkursas vyko ir kitais metais, į apžiūrą įtraukti ir 
apdovanoti kitų kaimų gražiausių sodybų šeimininkai.

Kasmet bendruomenės ir mokyklos pastangomis Antašavoje 
vyksta sportiniai renginiai. Vienas pirmųjų, jau tapęs tradiciniu – „Bė-
gimas aplink Antašavą“. 

2006 m. bendruomenės tarybos vairą perėmė Onutė Pauliukie-
nė, tarybos nariais tapo 10 miestelio ir aplinkinių kaimų  žmonių.

Rudenį ir žiemą, kaimo gyventojams turint daugiau laisvesnio 
laiko, bendruomenės taryba kartu su ūkininkių sąjungos narėmis, 
rengia  įvairius gyventojų susiėjimus, puoselėjančius šio krašto kultū-
ros tradicijas ir papročius

Tradicine yra tapusi Antašavos pagrindinės mokyklos ir ben-
druomenės kartu rengiama Kaziuko mugė.

2006 m. įgyvendinant projektą „Gera pradžia – pusė darbo“ su-
remontuotos bendruomenės reikmėms skirtos patalpos, apšildymui 
pastatytas židinys.

2007 m. vykdant projektą „Ilsėkimės ir sportuokime kartu“ gau-
ta 25 tūkst. Lt iš  Žemės ūkio ministerijos. Lėšos panaudotos treniruo-
klių salės įrangai ir inventoriui įsigyti, kompiuteriui ir spausdintuvui 
pirkti. Dalis lėšų skirta leidinukui apie Antašavą išleisti.

2010 m. išrinkta nauja Antašavos bendruomenės taryba: Vida 
Baginskienė, Laimutis Tilius, Zita Aukštikalnienė, Virginija Čiulie-
pienė, Mečislovas Rutkauskas, Vincas Muralis, Ona Šiupienienė, 
Mažvydas Šalkauskas, Irena Pranciliauskienė, Irma Stankevičienė, 



Gediminas Laužikas ir Vygintas Pauliukas. Bendruomenei vadovauja 
Laisva Čiuliepienė. Bendruomenės tarybai nuolat talkina jos įkūrėjas 
Albinas Vaižmužis ir ilgametė bendruomenės pirmininkė Ona Pau-
liukienė.

Kasmet Antašavoje vyksta tradiciniai mokyklos ir miestelio ben-
druomenės renginiai: Kaziuko mugė ir ,,Bėgimas aplink Antašavą“. 
Mugėje savo gaminiais prekiauja ne tik mokiniai ir jų tėveliai, bet ir 
kiti bendruomenės nariai. Šiais metais įvyks 11 – asis „Bėgimas aplink 
Antašavą“. 

2012 m. spalio mėnesį bendruomenė paminėjo jubiliejų – vei-
klos dešimtmetį. Šventės metu buvo pagerbti ir apdovanoti akty-

viausi bendruomenės nariai. Seniūnijos padėka už ilgametį darbą 
bendruomenės taryboje apdovanota Vida Baginskienė, už Antašavos 
vardo garsinimą padėkas gavo pasakotojos Ona Paliukienė ir Vanda 
Muralienė, už nuoširdų dvasinį palaikymą giesmėmis liūdnomis gy-
venimo valandomis apdovanoti giedotojai.

Miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai stengiasi kurti jaukią 
savo gyvenamosios vietos aplinką. Šventės metu buvo apdovanoti 
gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkai. Surengta nuotraukų paro-
da, kurioje užfiksuoti gražiausi sodybų fragmentai.

 Jubiliejinės šventės metu buvo pagerbtos šeimos, kurių jau ke-
lios kartos gyvena Antašavos krašte. Nominacija ,,Kelios kartos – vie-
nas gyvenimas“ skirta Stasės Gruodienės, Leontinos Šinkevičienės, 
Danutės Baniulienės, Alvyros ir Algio Tručinskų, Irenos ir Evaldo Šu-
minų, Janinos ir Antano Čemerių šeimoms. Keletui  bendruomenės 
narių buvo skirtos padėkos už geranorišką pagalbą bendruomenei. 
Šventės metu gerą nuotaiką kūrė Šimonių kultūros namų ansamblis, 
vadovaujamas Vaivos Mališauskienės.

2012 m. vasarą užsimezgė draugystė su Šiaulių rajono Naisių 
krašto bendruomene. Antašaviečiai lankėsi Naisiuose, klausėsi Naisių 
teatro koncerto, Literatūros muziejuje susipažino su iš šio krašto kilu-
sių rašytojų ir poetų gyvenimu ir kūryba. Aplankyti  inkilų  ir Baltų die-
vų muziejai po atviru dangumi.  Didžiausią įspūdį paliko pastarasis 
muziejus, kurį sudaro Saulės ir Ugnies aikštės, Alkos kalnas, daugiau 
kaip 50 didelių ąžuolinių dievų skulptūrų. Gėrėtasi sutvarkyta mieste-
lio aplinka, išvystyta infrastruktūra.

Kiekvienais metais Antašavos miestelio gyventojai ir mokyklos 
bendruomenė dalyvauja akcijoje ,,Darom“, tvarko miestelio centrą, 
apleistus gamtos kampelius.

Projektas „Gėlėtą nuotaiką sukurkime kartu“
Antašavos miestelyje ir jo apylinkėse yra gražių, skoningai tvarkomų sodybų, kurias puošia gėlynai, alpinariumai, džiugina augalų įvairo-

vė. Gyvenvietės centras – tai viso miestelio atspindys. Norint jį padaryti jaukesniu ir patrauklesniu, parengtas ir įgyvendintas projektą ,,Gėlėtą 
nuotaiką suskurkime kartu“, kurio tikslas -  pritraukti kuo daugiau sodybų šeimininkų, kad jie pasimokytų iš kitų, pasisemtų patirties kaip sko-
ningai ir gražiai susitvarkyti gyvenamąją aplinką, viešąsias erdves, susitelktų bendrai veiklai, pabūtų kartu.

Parengtas projektas buvo pateiktas Kupiškio vietos veiklos grupei ir gautas finansavimas  jam įgyvendinti. Projekto vertė 22437,66 Lt. 
Prašomos paramos suma (80% projekto vertės) – 17950,13 Lt. Likusioji projekto vertės dalis (20%) – bendruomenės narių, projekto vadovo, 
buhalterio savanoriškas nemokamas darbas.

Projekto vadovė Laisva Čiuliepienė, buhalterė – Ona Pauliukienė.



Iš projekto lėšų įsigytas fotoaparatas, spalvotas spausdintuvas, nupirkta kanceliarinių prekių, dekoratyvinių augalų, įrankių, išleistas lei-
dinys apie Antašavą.

2012 metų vasarą suorganizuota išvyka į Ventspilį. Jos  metu apžiūrėti  Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinti  objektai, pasidomėta  kaip 
tvarkomos viešosios erdvės, įrengti gėlynai.

2012 metų rudenį buvo parengta fotonuotraukų paroda ir sukurtas filmukas „Antašavos kraštas“, kuriame daugelis pamatė savo sodybas, 
kaimo gražiausius kampelius, įžymias Antašavos krašto vietas. 

Suorganizuotas renginys – konkursas „Tvarkinga sodyba“, kurio metu apdovanoti gražiausiai besitvarkantys ir daugiausiai pastangų įdėję 
begražinant savo aplinką sodybų šeimininkai. Jiems įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.

Gražiausiomis sodybomis pripažintos Aldonos ir Gedimino Laužikų, Stasės ir Jono Vanagų, Irenos ir Evaldo Šuminų, Astos ir Valdemaro 
Čemerių sodybos. Neringos ir Valento Čemerių, Edmundo Budrio, Vitalijos Navakienės, Birutės ir Alfonso Grobovų, Inetos ir Mindaugo Valmų 
sodybos įvertintos kaip didžiausių pokyčių nusipelniusios sodybos per pastaruosius metus. 













Surengti mokymai  
bendruomenės žmonėms:

•	 Augalų derinimas, jų priežiūra (lekt. A. Gasiūnas).

•	 Dekoratyvinių puokščių kompozicijos (lekt. J. Koncevičie-
nė).

Floristė Jolanta Koncevičienė trumpai supažindino su pa-
grindinėmis puokščių komponavimo taisyklėmis ir gudrybėmis, 
patarė, kokias medžiagas galima panaudoti kuriant floristinius 
darbus.  Visos dalyvės kibo į kūrybinį darbą. Pasinaudojusios flo-
ristės patarimais moterys savo rankomis sukūrė po 1-2  pavasari-
nes kompozicijas.

Mokymų metu sukurti darbeliai buvo eksponuojami mo-
kyklos vestibiulyje, o prieš pat šv. Velykas papuošė jas sukūrusių 
moterų namus ir padėjo sukurti pavasarinę nuotaiką.

•	 Aplinkos tvarkymas (lekt. R. Ribokaitė).

2013 m. balandžio 26 d. vyko visuotinė talka, kurios metu bendruomenės nariai sutvarkė Antašavos miestelio skverą, pasodino dekora-
tyvinių augalų. Dabar lieka laukti kada dekoratyviniai krūmai ir daugiametės gėlės pražys ir džiugins mūsų ir miestelio svečių  nuotaiką.

Birželio mėnesį dar laukia baigiamasis projekto renginys ir leidinio pristatymas.  

Atvykę į Antašavą Jūs sutiksite daug darbščių, puoselėjančių savo krašto tradicijas, išsiskiriančių įdomia veikla žmonių. Būtent nuo 
darbščių žmonių priklauso Antašavos miestelio bendruomenės ateitis. Tikimės, kad susibūrę kartu paįvairinsime savo kasdienybę ir greičiau 
išspręsime kylančias problemas.



Tekstą parengė: Laisva Čiuliepienė,   Zita Aukštikalnienė.

Nuotraukos: Laisvos Čiuliepienės, Irmos Stankevičienės, Vytauto Stankevičiaus, iš bendruomenės archyvo.

Projektą remia Lietuvos respublika




