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Prakartėlių įrengimo atsiradimas 
yra siejamas su šv.Pranciškaus 
vardu. 1223 m. jis pasiryžo Kalė
das švęsti ypatingai – pasitelkti 
prakartėlę kaip vaizdinę priemo
nę, kuri padėtų žmonėms įsivaiz
duoti Dievo gimimą ir viską pa
ruošti taip, kaip buvo Betliejaus 
tvartelyje Jėzui gimstant.
Apie prakartėlių raidą Lietuvo

je žinoma mažai. Manoma, kad į 
Lietuvą jas atnešė pranciškonai.
Naujiena Lietuvoje buvo 1998 

m. italo verslininko Angelo Fro
sio iniciatyva Rokiškio krašto mu
ziejuje prasidėję prakartėlių kon
kursai. Yra meistrų, kurie daly
vavo beveik visose Rokiškio kraš
to muziejaus rengtose prakartė
lių parodose.
Šiuo metu su kaup ta per 130 

prakartėlių kolekcija, kuri ekspo
nuojama muziejaus kluone ir lan
koma ištisus metus.
Spalio 6–9 d. Rokiškio krašto 

muziejuje vykusio plenero metu 
iš ąžuolo skulptūras kūrė Lietu
voje gerai žinomi drožėjai, pelnę 
įvairių tautodailės apdovanojimų, 
parodų laureatai ir prizininkai, 
plenerų ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienio šalyse dalyviai.
Tai Saulius Lampickas, Adolfas 

Teresius, Rimantas Zinkevičius, 
Artūras Janickas, Gintaras Var
nas, Eduardas Titas ir plenero ku

ratorius Kęstutis Kra saus kas. Ple
neras skirtas etninių tradicijų tęs
tinumui, muziejaus savitumui ir 
patrauklumui didinti.
Šie autoriai rokiškėnams gerai 

pažįstami – jų sukurtos skulptū
ros puošia Rokiškio miesto Lion
gino Šepkos parką, Rokiškio kraš
to muziejaus Buities skyrių, kū
ry ba matyta konkursinėse me
džio drožėjų, ne tik prakartėlių, 
parodose. S.Lampickas, A.Tere
sius ir R.Zinkevičius yra tapę 
L.Šepkos premijos laureatais.
Pagrindinės visoms prakartė

lėms būtinos figūros – Marija, Juo
zapas ir Kūdikėlis Jėzus. Šį kom
pozicijos centrą kūrė plenero ku
ratorius iš Pasvalio r. K.Krasaus
kas ir garliaviškis A.Teresius.
S.Lampickas iš Alytaus kūrė 

angelą, kuris pavaizduotas toks 
pat svar bus kaip ir pagrindinės 
figūros, nešantį džiugesį ir švie
są. Antrame plane vaizduojami 
trys karaliai – Kasparas, Merke
lis ir Baltazaras.
Jauniausią karalių Baltazarą 

drožė rokiškėnas G.Varnas, Pane
vėžio r. atstovas E.Titas – Merke
lį, o jauniausias plenero dalyvis, 
pernai pelnęs Aukso vainiko ap
dovanojimą, A.Janickas iš Alytaus 
– vyriausią karalių Kasparą.
Ukmergiškiui R.Zinkevičiui bu

vo paskirta užduotis išdrožti pie

menėlį ir avelę. Svarbiausia, kad 
prakartėlė kur ta su dideliu užsi
degimu ir nuoširdumu. Ji turėtų 
teikti džiaugsmą rokiškėnams ir 
svečiams ištisus metus, nes bus 
eksponuojama muziejaus kluone, 
o prieš šventes – Rokiškio miesto 
aikštėje ar bažnyčioje.
Šiemet gruodžio mėnesį vyks 

tradicinė XVII prakartėlių paro
da. Muziejus jau laukia prakar
tėlių kūrėjų, kurie visada nuste
bina savo išmone.

2014–2020 m. Europos kaimy
nystės priemonės Latvijos, Lietu
vos ir Baltarusijos bendradarbiavi
mo per sieną programos projektą 
(ENILLB1108) „Nematerialios 
kultūros ir vietinio istorijos pavel
do išsaugojimas, prieinamumas ir 
plėtra, gerinant darnų turizmo 
konkurencingumą Latvijoje, Lie
tuvoje ir Baltarusijoje“: „Atraski
me regionų šaknis iš naujo!“ įgy
vendina šeši partneriai: Rokiškio 

krašto muziejus (LT), Žiemgalos 
planavimo regionas (LV), Polocko 
apygardos vykdomojo komiteto 
Švietimo, sporto ir turizmo depar
tamentas (BY), Vilniaus rajono sa
vivaldybės administracija (LT), 
Neretos savivaldybė (LV), Jėkab
pilio miesto savivaldybė (LV).
Šio projekto tikslai: skatinti ne

materialiosios kultūros ir vietinės 
istorijos paveldo išsaugojimą, priei
namumą ir vystymą gerinant tva
rų kultūrinio turizmo konkuren
cingumą Latvijoje, Lietuvoje bei 
Baltarusijoje; saugoti, ugdyti ir 
perduoti nematerialiosios kultūros 
paveldo ir vietinės istorijos žinoji
mą, įgūdžius, stiprinant esančius 
istorinius ryšius tarp Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos ribų; vys
tyti ir skatinti kultūros ir istori
jos paveldą kaip ilgalaikį kultūri
nio turizmo traukos objektą; ska
tinti kūrybingą vietinio kultūros 
paveldo ir unikalių tradicijų pa

naudojimą, gerinant sąlygas kū
rybingam industrijų sektoriui.
Projektą finansuoja Europos 

Sąjunga. Bendra projekto vertė – 
1 031 590,97 EUR, iš jų Europos 
Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR 
(90 proc.), 10 proc. – savivaldybių 
biudžeto lėšos. Rokiškio krašto 
muziejui tenkanti biudžeto dalis 
– 137 254,97 EUR. Projekto pra
džia – 2019 m. gegužės 14 diena. 
Projekto pabaiga – 2021 m. gegu
žės 13 diena.
Šio pranešimo spaudai paren

gimą iš dalies finansavo Europos 
Sąjunga. Už jo turinį atsako tik 
Rokiškio krašto muziejus ir jokio
mis aplinkybėmis negali būti lai
koma, kad tekstas atspindi Euro
pos Sąjungos poziciją. R

Plenero dalyviai.

D.
B
al

 ta
 ki

o 
n

u
ot

r.

Rokiškistoliaugarsėjaprakartėliųdrožyba
Šie met iš si pil dė mu zie ji nin kų sva jo nė – su kur ta 
pra kar tė lė, ku rią su da ro žmo gaus ūgio fi gū ros. Ji 
ne tik pa pil dys mu zie ju je su kaup tą pra kar tė lių ko- 
 lek ci ją – kū ri nį bus ga li ma eks po nuo ti vie šo se 
mies to erd vė se, baž ny čio se, ki tuo se mies tuo se, re- 
p re zen tuo ti Lie tu vos dai lę ki to se pasaulio ša ly se.

Eveli naKATI NAITĖ

Re gist ruo ja ma trans por to prie
monėpaženklinamaautomatiš
kaieilėstvarkaišduodamais
numerioženklais.
Juoseraidžiųsekossudaromos

abėcėlėstvarka,oskaičių–didė
jimo.Šiuometutokiotiponume
rioženklaiišduodamisuprieky
jeesančiaLraide.
Priežastys.Kaippasakojo„Re

gitros“Komunikacijosskyriaus
atstovėEmilijaBardauskienė,vai
ruotojairetaiatsisakojiemsauto
matiškaipriskirtųnumerioženk
lųirpasirenkakitąderinį.
„Priežasčiųgalibūtiįvairių.

Galbūttamtikraraidžiųsant
rumpaarskaičiųderinyskelia
kokiasnorsasociacijas.
Yrabuvęatvejų,kaižmonėsma

nė,kadtamtikrasskaičiųderi
nysjiemsnėralaimingas“,–kal
bėjoE.Bardauskienė.
Kainos.Jeiklientuidėlkokių

norspriežasčiųnepatinkaauto
matiškaipriskirtinumerioženk
lai,tokiuatveju„Regitra“siūlo

pasirinktikitokiotiponumerio
ženklussupatinkančiuskaičiųir
raidžiųderiniu,pavyzdžiui,išjau
pagamintųiresančiųsandėlyje.
Jųkainaįprastinė–35eurai.
Tačiaujeinorėsiteužsisakyti

įmantresnį,tekspaklotijaudau
giau.Pavyzdžiui,numerisABC
002kainuos75eurus,ABC222
–150eurų,oužABC001arba
AAA011tekspakloti250eurų.
Darbrangesnivadinamajaipir
majaigrupeipriskiriaminume
riai(ABC777,AAA001irpana
šūs),jieatsieina500eurų.
E.Bardauskienėsakė,kadauto

mobiliųsavininkaimėgstarink
tistokiusnumerioženklus,ku
riuosebūtųjųpamėgtiskaičiai,
įsimintinosdatos,vardoarįmo
nėspavadinimosantrumpos.
„Pavyzdžiui,labaipopuliari777

skaičiųkombinacija–galbūtdėl
to,jogjisiejamasumagiškuir
laimingu skaičiumi. Taip pat

mėgstamitokieskaičiųderiniai
kaip001,007,100irkiti“,–var
dijo„Regitros“atstovė.
Prestižas.Užtatvardiniainu

meriaikainuojanet1500eurų.
Juosepopuliarunaudotivardus,
pavardes,inicialus,svarbiasgy
venimodatas,automobiliomode
liopavadinimus.
Taippatmadingavardiniuose

numeriuosepateiktivizualinius
sprendimus,pavyzdžiui,Iraidė
naudojamatarsisimboliamsįrė
minti–I999I.Taigalibūtiirrek
lamospriemonė,nesįmonėsnu
meriamsdažnainaudojajųpava
dinimus.
Įvertinimas.Vilniausmiesto

Psichikossveikatoscentrovado
vaspsichiatrasMartynasMarcin
kevičiussakė,kadišskirtiniusnu
meriusužsisakančiusvairuotojus
galimasuskirstytiįtrisgrupes.
Pirmiejiyratie,kurieužsisako

skaičiusirraideskaippaprastus

aksesuarus.Šienumeriainieko
nereiškia,tiesiog–tarsigraži
automobiliodetalė.
„Psichologiniupožiūriušievai

ruotojaineturijokiųpatologinių
požymiųarpolinkių.Užtatant
ravairuotojųgrupėdažniausiai
noriparodytisavostatusą.Jieuž
sisakonumerius001,007arba
užsirašosavovardąarkitaippa
žymisavostatusą.
Vienasmanokolegavažinėjasu

numeriuDOCTOR.Šiežmonėsno
ripasididžiuoti irpasipuikuoti
prieškitus.Tainėrablogasbruo
žas,tačiaujeižmogusnoriparo
dytisavosvarbą,taigalibūti,kad
jisturimenkavertiškumokomp
leksų“,–sakėM.Marcinkevičius.
Trečiosgrupėsvairuotojai,anot

psichiatro,dažniausiaituriasme
nybėssutrikimų,jiebandopaže
mintikituseismodalyvius.
„Lietuvojeuždraustaparduoti

numeriussukeiksmažodžiais,to

dėldažniausiaisutokiaisvažinė
jaemigrantai.Tairodoryškiąas
menybėspatologiją.Jieturiaiš
kųmenkavertiškumokompleksą
suagresijoselementais.
Tačiaudažniausiai tokiame

automobilyjesėdinepavojingasir
nebaisuspilietis.
Toksvairuotojas,pasiuntęsvie

nakryptimižmogųbare,galisu
lauktiatitinkamosreakcijos.
Užtatbūdamasautomobilyjejis

jaučiasisaugus,nesžino,kadne
gausatsako.Šiežmonėsdažniau
siainetnesugebėtųapsiginti,
įžeistiarkąnorspasakytiįakis“,
–svarstėpsichiatras.
Psichikossveikatoscentrova

dovonuomone,netirpadidinus
nepadoriųbeiagresyviųnumerių
kainąnaudosnebūtų.
Priešingai–taitikpaskatintų

dardidesnįnorątokiusįsigytiir
parodytisavoišskirtinumąirįro
dytikitiems,kadturipinigų.

Išskirtiniainumeriaidominairpsichiatrus
Ke ly je ne re tai pa ma to
me įdo mes nių auto mo
bi lių nu me rių, o kai ku  
 rie bū na net gi pa na šūs 
į keiks ma žo džius. Anot 
medikų, tai pirmiausia 
by loja apie auto mo bi lių 
sa vi nin kų psichikos 
sveikatos sut ri ki mus.

Vie nais at ve jais var di niai automobilio nu me riai nau do ja mi bend ro vės rek la mai, o ki tais jų sa vi nin kai ne ven gia atvirai pa de monst ruo ti ir sa vo po li ti nių pa ži ūrų.
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