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M.Patašiaus, A.Vaitkevičiaus nuotr.

Išskirtiniai numeriai domina ir psichiatrus
Kelyje neretai pamato
me įdomesnių automo
bilių numerių, o kai kurie būna netgi panašūs
į keiksmažodžius. Anot
medikų, tai pirmiausia
byloja apie automobilių
savininkų psichikos
sveikatos sutrikimus.
E vel i n a K AT I N A I T Ė

Registruojama transporto prie
monė paženklinama automatiš
kai eilės tvarka išduodamais
numerio ženklais.
Juose raidžių sekos sudaromos
abėcėlės tvarka, o skaičių – didė
jimo. Šiuo metu tokio tipo nume
rio ženklai išduodami su prieky
je esančia L raide.
Priežastys. Kaip pasakojo „Re
gitros“ Komunikacijos skyriaus
atstovė Emilija Bardauskienė, vai
ruotojai retai atsisako jiems auto
matiškai priskirtų numerio ženk
lų ir pasirenka kitą derinį.
„Priežasčių gali būti įvairių.
Galbūt tam tikra raidžių sant
rumpa ar skaičių derinys kelia
kokias nors asociacijas.
Yra buvę atvejų, kai žmonės ma
nė, kad tam tikras skaičių deri
nys jiems nėra laimingas“, – kal
bėjo E.Bardauskienė.
Kainos. Jei klientui dėl kokių
nors priežasčių nepatinka auto
matiškai priskirti numerio ženk
lai, tokiu atveju „Regitra“ siūlo

Vienais atvejais vardiniai automobilio numeriai naudojami bendrovės reklamai, o kitais jų savininkai nevengia atvirai pademonstruoti ir savo politinių pažiūrų.

pasirinkti kitokio tipo numerio
ženklus su patinkančiu skaičių ir
raidžių deriniu, pavyzdžiui, iš jau
pagamintų ir esančių sandėlyje.
Jų kaina įprastinė – 35 eurai.
Tačiau jei norėsite užsisakyti
įmantresnį, teks pakloti jau dau
giau. Pavyzdžiui, numeris ABC
002 kainuos 75 eurus, ABC 222
– 150 eurų, o už ABC 001 arba
AAA 011 teks pakloti 250 eurų.
Dar brangesni vadinamajai pir
majai grupei priskiriami nume
riai (ABC 777, AAA 001 ir pana
šūs), jie atsieina 500 eurų.
E.Bardauskienė sakė, kad auto
mobilių savininkai mėgsta rink
tis tokius numerio ženklus, ku
riuose būtų jų pamėgti skaičiai,
įsimintinos datos, vardo ar įmo
nės pavadinimo santrumpos.
„Pavyzdžiui, labai populiari 777
skaičių kombinacija – galbūt dėl
to, jog ji siejama su magišku ir
laim ing u skaič ium i. Taip pat

mėgstami tokie skaičių deriniai
kaip 001, 007, 100 ir kiti“, – var
dijo „Regitros“ atstovė.
Prestižas. Užtat vardiniai nu
meriai kainuoja net 1500 eurų.
Juose populiaru naudoti vardus,
pavardes, inicialus, svarbias gy
venimo datas, automobilio mode
lio pavadinimus.
Taip pat madinga vardiniuose
numeriuose pateikti vizualinius
sprendimus, pavyzdžiui, I raidė
naudojama tarsi simboliams įrė
minti – I999I. Tai gali būti ir rek
lamos priemonė, nes įmonės nu
meriams dažnai naudoja jų pava
dinimus.
Įvertinimas. Vilniaus miesto
Psichikos sveikatos centro vado
vas psichiatras Martynas Marcin
kevičius sakė, kad išskirtinius nu
merius užsisakančius vairuotojus
galima suskirstyti į tris grupes.
Pirmieji yra tie, kurie užsisako
skaičius ir raides kaip paprastus

aksesuarus. Šie numeriai nieko
nereiškia, tiesiog – tarsi graži
automobilio detalė.
„Psichologiniu požiūriu šie vai
ruotojai neturi jokių patologinių
požymių ar polinkių. Užtat ant
ra vairuotojų grupė dažniausiai
nori parodyti savo statusą. Jie už
sisako numerius 001, 007 arba
užsirašo savo vardą ar kitaip pa
žymi savo statusą.
Vienas mano kolega važinėja su
numeriu DOCTOR. Šie žmonės no
ri pasididžiuoti ir pasipuikuoti
prieš kitus. Tai nėra blogas bruo
žas, tačiau jei žmogus nori paro
dyti savo svarbą, tai gali būti, kad
jis turi menkavertiškumo komp
leksų“, – sakė M.Marcinkevičius.
Trečios grupės vairuotojai, anot
psichiatro, dažniausiai turi asme
nybės sutrikimų, jie bando paže
minti kitus eismo dalyvius.
„Lietuvoje uždrausta parduoti
numerius su keiksmažodžiais, to

dėl dažniausiai su tokiais važinė
ja emigrantai. Tai rodo ryškią as
menybės patologiją. Jie turi aiš
kų menkavertiškumo kompleksą
su agresijos elementais.
Tačiau dažniausiai tok iame
automobilyje sėdi nepavojingas ir
nebaisus pilietis.
Toks vairuotojas, pasiuntęs vie
na kryptimi žmogų bare, gali su
laukti atitinkamos reakcijos.
Užtat būdamas automobilyje jis
jaučiasi saugus, nes žino, kad ne
gaus atsako. Šie žmonės dažniau
siai net nesugebėtų apsig inti,
įžeisti ar ką nors pasakyti į akis“,
– svarstė psichiatras.
Psichikos sveikatos centro va
dovo nuomone, net ir padidinus
nepadorių bei agresyvių numerių
kainą naudos nebūtų.
Priešingai – tai tik paskatintų
dar didesnį norą tokius įsigyti ir
parodyti savo išskirtinumą ir įro
dyti kitiems, kad turi pinig ų.

D.Baltakio nuotr.

Rokiškistoliaugarsėjaprakartėliųdrožyba
Šiemet išsipildė muziejininkų svajonė – sukurta
prakartėlė, kurią sudaro žmogaus ūgio figūros. Ji
ne tik papildys muziejuje sukauptą prakartėlių kolekciją – kūrinį bus galima eksponuoti viešose
miesto erdvėse, bažnyčiose, kituose miestuose, reprezentuoti Lietuvos dailę kitose pasaulio šalyse.
Prakartėliųįrengimoatsiradimas
yrasiejamassušv.Pranciškaus
vardu.1223m.jispasiryžoKalė
dasšvęstiypatingai–pasitelkti
prakartėlękaipvaizdinępriemo
nę,kuripadėtųžmonėmsįsivaiz
duotiDievogimimąirviskąpa
ruoštitaip,kaipbuvoBetliejaus
tvartelyjeJėzuigimstant.
ApieprakartėliųraidąLietuvo
ježinomamažai.Manoma,kadį
Lietuvąjasatnešėpranciškonai.
NaujienaLietuvojebuvo1998
m.italoverslininkoAngeloFro
sioiniciatyvaRokiškiokraštomu
ziejujeprasidėjęprakartėliųkon
kursai.Yrameistrų,kuriedaly
vavobeveikvisoseRokiškiokraš
tomuziejausrengtoseprakartė
liųparodose.
Šiuometusukauptaper130
prakartėliųkolekcija,kuriekspo
nuojamamuziejauskluoneirlan
komaištisusmetus.
Spalio6–9d.Rokiškiokrašto
muziejujevykusioplenerometu
išąžuoloskulptūraskūrėLietu
vojegeraižinomidrožėjai,pelnę
įvairiųtautodailėsapdovanojimų,
parodųlaureataiirprizininkai,
plenerųnetikLietuvoje,betiruž
sieniošalysedalyviai.
TaiSauliusLampickas,Adolfas
Teresius,RimantasZinkevičius,
ArtūrasJanickas,GintarasVar
nas,EduardasTitasirpleneroku

ratoriusKęstutisKrasauskas.Ple
nerasskirtasetniniųtradicijųtęs
tinumui,muziejaussavitumuiir
patrauklumuididinti.
Šieautoriairokiškėnamsgerai
pažįstami–jųsukurtosskulptū
rospuošiaRokiškiomiestoLion
ginoŠepkosparką,Rokiškiokraš
tomuziejausBuitiesskyrių,kū
rybamatytakonkursinėseme
džiodrožėjų,netikprakartėlių,
parodose.S.Lampickas,A.Tere
siusirR.Zinkevičiusyratapę
L.Šepkospremijoslaureatais.
Pagrindinėsvisomsprakartė
lėmsbūtinosfigūros–Marija,Juo
zapasirKūdikėlisJėzus.Šįkom
pozicijoscentrąkūrėpleneroku
ratoriusišPasvalior.K.Krasaus
kasirgarliaviškisA.Teresius.
S.LampickasišAlytauskūrė
angelą,kurispavaizduotastoks
patsvarbuskaipirpagrindinės
figūros,nešantįdžiugesįiršvie
są.Antrameplanevaizduojami
tryskaraliai–Kasparas,Merke
lisirBaltazaras.
JauniausiąkaraliųBaltazarą
drožėrokiškėnasG.Varnas,Pane
vėžior.atstovasE.Titas–Merke
lį,ojauniausiasplenerodalyvis,
pernaipelnęsAuksovainikoap
dovanojimą,A.JanickasišAlytaus
–vyriausiąkaraliųKasparą.
UkmergiškiuiR.Zinkevičiuibu
vopaskirtaužduotisišdrožtipie

Plenero dalyviai.

menėlįiravelę.Svarbiausia,kad
prakartėlėkurtasudideliuužsi
degimuirnuoširdumu.Jiturėtų
teiktidžiaugsmąrokiškėnamsir
svečiamsištisusmetus,nesbus
eksponuojamamuziejauskluone,
oprieššventes–Rokiškiomiesto
aikštėjearbažnyčioje.
Šiemetgruodžiomėnesįvyks
tradicinėXVIIprakartėliųparo
da.Muziejusjaulaukiaprakar
tėliųkūrėjų,kurievisadanuste
binasavoišmone.
2014–2020m.Europoskaimy
nystėspriemonėsLatvijos,Lietu
vosirBaltarusijosbendradarbiavi
mopersienąprogramosprojektą
(ENILLB1108)„Nematerialios
kultūrosirvietinioistorijospavel
doišsaugojimas,prieinamumasir
plėtra,gerinantdarnųturizmo
konkurencingumąLatvijoje,Lie
tuvojeirBaltarusijoje“:„Atraski
meregionųšaknisišnaujo!“įgy
vendinašešipartneriai:Rokiškio

kraštomuziejus(LT),Žiemgalos
planavimoregionas(LV),Polocko
apygardosvykdomojokomiteto
Švietimo,sportoirturizmodepar
tamentas(BY),Vilniausrajonosa
vivaldybėsadministracija(LT),
Neretossavivaldybė(LV),Jėkab
piliomiestosavivaldybė(LV).
Šioprojektotikslai:skatintine
materialiosioskultūrosirvietinės
istorijospaveldoišsaugojimą,priei
namumąirvystymągerinanttva
rųkultūrinioturizmokonkuren
cingumąLatvijoje,Lietuvojebei
Baltarusijoje;saugoti,ugdytiir
perduotinematerialiosioskultūros
paveldoirvietinėsistorijosžinoji
mą,įgūdžius,stiprinantesančius
istoriniusryšiustarpLatvijos,
LietuvosirBaltarusijosribų;vys
tytiirskatintikultūrosiristori
jospaveldąkaipilgalaikįkultūri
nioturizmotraukosobjektą;ska
tintikūrybingąvietiniokultūros
paveldoirunikaliųtradicijųpa

naudojimą,gerinantsąlygaskū
rybingamindustrijųsektoriui.
ProjektąfinansuojaEuropos
Sąjunga.Bendraprojektovertė–
1031590,97EUR,išjųEuropos
Sąjungoslėšos–928431,87EUR
(90proc.),10proc.–savivaldybių
biudžetolėšos.Rokiškiokrašto
muziejuitenkantibiudžetodalis
–137254,97EUR.Projektopra
džia–2019m.gegužės14diena.
Projektopabaiga–2021m.gegu
žės13diena.
Šiopranešimospaudaiparen
gimąišdaliesfinansavoEuropos
Sąjunga.Užjoturinįatsakotik
Rokiškiokraštomuziejusirjokio
misaplinkybėmisnegalibūtilai
koma,kadtekstasatspindiEuro
posSąjungospoziciją. R

