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PAKRUOJIS
Vienas ið Lietuvos–Latvijos paribio rajono centrø, iðsidëstæs ðiaurinëje Lietuvos dalyje, deðiniajame Kruojos (Mûðos intako) krante. Nuo Pakruojo
40 km á vakarus – Ðiauliai, 50 km á pietryèius –
Panevëþys. Pro Pakruojá eina Ðiauliø–Birþø geleþinkelis. Rajone gyvena daugiau kaip 28 tûkst. gyventojø (daugiausiai jø susitelkæ Pakruojyje ir Linkuvoje). Rajono teritorija teka Kruoja, Mûða ir keletas kitø upeliø, miðkai uþima 16,7 proc. teritorijos
ploto. Rajone veikia 2 gimnazijos, 3 vidurinës, 14
pagrindiniø mokyklø, 1 pradinë mokykla, muzikos
mokykla.
Pakruojo dvarvietës vaizdai. J. Tamulio nuotraukos

Pakruojo dvaras ir miestelis istoriniuose ðaltiniuose pirmà kartà paminëti 1531 m.
Iðliko 1596 m. Pakruojo dvaro inventoriaus apraðas, kuris buvo
sudarytas mirus dvaro savininkui V. Martinavièiui ir jo þmonai
U. Macaitei. Ilgà laikà Pakruojo dvarà valdë baronai Roppai.
1613 m. Pakruojis gavo privilegijà rengti du metinius prekymeèius.
1630 m. mieste pastatyta medinë katalikø baþnyèia.
1801 m. Pakruojyje pastatyta graþi sinagoga, kuri garsëjo savo
vidaus apdaila, ten buvusiais medþio droþiniais, altoriumi.
1848 m. per choleros epidemijà Pakruojyje mirë 70 þydø, nemaþai lietuviø.
1859 m. Pakruojyje buvo 642, 1897 m. – 1 545, 1923 m. – 1 184
gyventojai.
1862 m. liepos 19 d. Pakruojo gyventojai buvo sukilæ prieð valsèiaus valdþià.
1887 m. Pakruojyje pastatyta nauja mûrinë dvibokðtë baþnyèia
(konsekruota 1891 m.).
Carinës Rusijos laikais, XX a. I p., nepriklausomos Lietuvos metais Pakruojis buvo valsèiaus centras.
1950 m. Pakruojis tapo rajono centru, jam suteiktos miesto teisës.
Tuo metu mieste buvo 2 427 gyventojai.
Sovietmeèiu Pakruojo dvaro rûmuose veikë kolûkio administracija, vëliau patalpos buvo perduotos þemës ûkio technikumui.
Rajone saugoma daugiau kaip 410 vietinës ir respublikinës reikðmës kultûros paminklø.
Daugiausia turistø dëmesio rajone sulaukia Pakruojo dvaro sodyba ir parkas.
Klasicistinio stiliaus Pakruojo dvaro ansamblis – vienas ið pen-

kiø vertingiausiø iðlikusiø senøjø dvarø Lietuvoje. Parkas èia uþima 49 ha plotà. Ið 48
buvusiø dvaro statiniø yra iðlikæ 43.
Dvaro ákûrëjas ir pirmasis savininkas
buvo Rietavo tijûnas M. Vakavièius, vëliau
dvarà valdë V. Martinavièius, A. Koleckis,
S. Juðkevièius, didikai Zabielos, grafai
Miunsteriai. XVIII a. pab. dvaras atiteko vokieèiø baronams Roppams. Já valdë kelios
Pakruojo herbas
Roppø kartos: Teodoras (1783–1852), Hermanas (1810–1890), Leonas (1860–1940),
Julius (1910–1944).
Pirmieji dvaro pastatai buvo mediniai. Mûrinis rûmø ansamblis
pastatytas 1817–1840 m. ið vietiniø medþiagø. Dvaras buvo pleèiamas iki 1890 m. Statybas pradëjo V. Roppas, vëliau pastatus projektavo ir statë T. Roppas. 1835–1840 m. buvo uþveistas didelis
angliðko stiliaus parkas.
Turistø gausiai lankoma ir Linkuvos Ðvè. Mergelës Marijos Ðkaplierinës baþnyèia bei karmelitø vienuolynas (XVII–XVIII a.), Þeimelio urbanistikos centras (XVI–XIX a.), pirmojo Lietuvos fiziko chemiko Teodoro Grotuso (1785–1822) kapavietë Geduèiø kaime (Guostagalio sen.), kompozitoriaus Juozo Pakalnio (1912–1948) gimtinë
Veselkiðkiø kaime (Linkuvos sen.), Rozalimo Ðvè. Mergelës Marijos baþnyèia ir dievdirbio J. Danausko (1855–1937) sukurtos skulptûros, Vytauto paminklas (sukurtas 1930 m., autorius A. Nesavas)
Bardiðkiø kaime (Þeimelio sen.), kunigaikðtienës Birutës paminklas (sukurtas 1930 m., autorius A. Nesavas) Lauksodþio kaime
(Þeimelio sen.).
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PASVALYS

Latvijos
Respublika

Birþø rajonas

Pakruojo
rajonas

Pasvalio herbas

Pasvalys – Panevëþio apskrities rajono centras, senas Lietuvos–Latvijos paribio miestas, 20 km á pietvakarius nuo Birþø, 38 km
á ðiauræ nuo Panevëþio. Ákurtas jis senosiose þiemgaliø þemëse,
prie Lëvens, Svalios ir Pyvesos upiø. Miesto vardas kilæs nuo Lëvens intako Svalios. Didesnioji miesto dalis yra iðsidësèiusi deðiniajame Lëvens krante. Centrinë miesto aikðtë pavadinta Vytauto
Didþiojo vardu. Pietvakarinëje dalyje – graþus parkas. Mieste veikia Pasvalio kraðto istorijos muziejus ir Girnø muziejus.
XIII a. pro Pasvalá ëjo svarbus prekybinis kelias. Tuo laikotarpiu
miestas pradëtas minëti ir raðytiniuose ðaltiniuose.
Yra pagrindo manyti, kad Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino laikais Pasvalio apylinkëse, á ðiauræ nuo dabartinio Papilio,
kur Tatula áteka á Mûðà, stovëjo medinë pilis.
Pasvalio miesto ákûrimo data laikoma 1497 m. gruodþio 6 d.
1494 m. Pasvalyje Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Aleksandro
rûpesèiu pastatyta pirmoji katalikø baþnyèia.
1497 m. Lietuvos didysis kunigaikðtis Aleksandras davë leidimà kunigui Jonui Grotui ásteigti Pasvalio miestà.
1546 m. Pasvaliui suteiktos miesto tesës.
1638 m. LDK valstybës seimas sudarë komisijà, kuri turëjo vykti á Pasvalá ir spræsti Kurðo, Upytës ir Ukmergës apskrièiø sienø
ginèà.
XV a. Pasvalio apylinkëse ásikûrë karaimø bendruomenë.
1775 m. Pasvalys priklausë Vilniaus vyskupijai.
1781 m. Pasvalio mokyklà lankë 25 mokiniai, 1853 m. – 46,
1879 m. – 60.
1786–1787 m. Pasvalyje pastatyta nauja mûro baþnyèia. 1886 m.
ji buvo padidinta, pristatyti bokðtai, o 1907–1909 m. pastatyta nauja
varpinë ir ðpitolë.
XVIII a. Pasvalio miestelio gyventojai bylinëjosi su grafais Tyzenhauzais dël Rokiðkio ir Poþos dvarø.
1831 m. Pasvalyje buvo 1 239 gyventojai.
Iki 1842 m. Pasvalys buvo baþnytinë, vëliau – pasaulietinë valda.
XVII–XVIII a. Pasvalio kraðtà daþnai niokojo ðvedø kariuomenë.
Karo su Rusija metais Pasvalio mieste buvo apsistojæ Napoleono kariuomenës daliniai.
Kraðto gyventojai dalyvavo 1863 m. sukilime. Pasvalio gydytojas
Boleslovas Dluskis buvo vienas ið sukilimo vadø ðiose apylinkëse.
Spaudos draudimo metais Pasvalio kraðte aktyviai veikë knygneðiai, èia daþnai lankydavosi Jurgis Bielinis.
1908 m. Pasvalyje surengtas pirmasis lietuviðkas vakaras.
Kaizerinës Vokietijos valdþios metais (1916 m.) pro Pasvalá nutiestas siaurasis geleþinkelis, kuris jungë Joniðkëlá ir Ðiaulius.
1917 m. Pasvalyje ásteigti vakariniai kursai jaunimui lavinti.
1919 m. Pasvalys tapo apskrities, kuri iki 1925 m. buvo vadinama Pasvalio–Birþø apskritimi, centru. Vëliau Pasvalys tapo valsèiaus centru.

Pasvalio
rajono
þemëlapis

Panevëþio rajonas

1930 m. Pasvalio gimnazija reorganizuota á komercinæ mokyklà.
Nepriklausomos Lietuvos metais (1935 m.) Pasvalyje prie dabartinës P. Vileiðio gimnazijos pastatytas Petro Vileiðio paminklas
(skulptorius Vincas Grybas).
1941 m. birþelio viduryje á Sibirà buvo iðtremta daugelis rajono
veikliausiø mokytojø bei valstybës tarnautojø.
1994 m. pavasará pastatytas Arûno Gruðo sukurtas stogastulpis
Pasvalio kraðto knygneðiams atminti. Stogastulpyje iðkaltos knygneðiø pavardës.
1997 m. rudená atstatyta dalis partizanø slëptuvës-bunkerio Þadeikiø girioje.
1997 m. rugsëjo 18–20 d. Pasvalyje paþymëtas miesto 500 metø jubiliejus. Tais metais kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas miesto herbas.
Rajono teritorijoje yra du þymûs, anot istorikø, seniau, gynybinæ
funkcijà atlikæ piliakalniai: Migoniø (kitaip – Ðimoniø, Sindriûnø) ir
Àþuolpamûðës.
Rajonas paskutiniais metais turi bendradarbiavimo partneriø
Ðvedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Prancûzijoje.

Pasvalio baþnyèia ir varpinë. S. Velykio nuotraukos fragmentas
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BIRÞAI
Birþai – Panevëþio apskrities rajono centras, ðiaurëje besiribojantis su Latvijos Respublika. Miesto teritorija teka dvi upës, rajone yra 17 eþerø, 28 upës ir upeliai. Ðiame rajone rasime ir seniausià Lietuvoje dirbtiná eþerà (árengtas 1575 m.). Unikali Tatulos upë,
turinti antþeminæ ir poþeminæ vagà. Rajone yra 17 draustiniø, 1 kultûros rezervatas.
Birþø puoðmena – kunigaikðèiø Radvilø pastatyta bastioninë tvirtovë, kurioje dabar veikia Birþø kraðto muziejus „Sëla“. Áspûdinga
Birþø katalikø Ðv. Jono Krikðtytojo baþnyèia ir Birþø evangelikø reformatø baþnyèia. Daug lankytojø sulaukia ir grafø Tiðkevièiø statytas Astravo dvaras, á kurá galima patekti 525 m. ilgio pësèiøjø tiltu
per eþerà.
1386 m. po Jogailos krikðto ásteigta Vilniaus vyskupija, kuriai
tuo metu priklausë Birþø kraðtas.
1416 m. istorijos ðaltiniuose minimas Birþø laukas tarp Smardonës ir Rovëjos.
1455 m. Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Kazimiero dovanojimo
Radvilai Astikaièiui raðte minimas Birþø dvaras.
Apie 1500 m. Birþuose pastatyta katalikø baþnyèia.
1505 m. kovo 14 d. karalius Aleksandras Jogailaitis visas ið
tëvo gautas Birþø þemes perdavë Mikalojui I Radvilai.
1510 m. po Mikalojaus I Radvilos mirties Birþø valdos atiteko
Vilniaus kaðtelionui, didþiajam etmonui Jurgiui Radvilai. Tais paèiais metais istorijos ðaltiniuose pirmà kartà paminëta Birþø katalikø baþnyèia.
1512 m. gimë Mikalojus Radvila Rudasis, Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës valstybës, karo, reformacijos veikëjas. Jis fundavo Birþø baþnyèios statybà, mieste ásteigë evangelikø reformatø
aukðtesniàjà mokyklà.
1515 m. vyskupas Albertas Radvila Birþuose netoli pilies pastatë naujà katalikø baþnyèià.
1520 m. vasario 6 d. Birþuose buvo 53 miestelënø dûmai. Tai
seniausios þinios apie Birþø miestà, iðlikusios dokumentuose.
1525 m. Birþai tapo Birþø ir Dubingiø Radvilø ðakos þemiø centru.
1528 m. dvarø suraðymo dokumentuose nurodyta, kad Birþø
valdai priklauso Ageniðkis su 60 dûmø, Jukniðkiai su 48 valstieèiais, Parovëja su 24 baudþiauninkais, 6 bajorø tarnybomis ir 100
miestelënø, o Birþø dvare gyvena 63 Birþø miestelënai.
1541 m. Mikalojus Radvila kartu su kitomis Birþø þemëmis paveldëjo ir Papilá.
1547 m. gimë Kristupas Radvila Perkûnas, Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës valstybës ir karo veikëjas. Jis pastatydino Birþø
tvirtovæ. Tais metais Birþai tapo kunigaikðtystës centru.
1549 m. sausio 25 d. Þygimantas Augustas specialia privilegija
patvirtino Birþams kunigaikðtystës statusà.
1553 m. dokumentuose iðliko pirmoji patvirtinta þinia apie Birþø
katalikø parapijà.
1553 m. Birþuose pastatyta nauja katalikø baþnyèia.
1556 m. pirmà kartà raðtuose paminëtas Birþø dvaras ir mieste-

Ið kairës: dabartinis Birþø herbas; Birþø miesto herbas 1792-06-12
privilegijoje Nr. 67

lis (Birþai pavadinti miesteliu). Tada Birþø dvaras priklausë Trakø
vaivadai Mikalojui Radvilai.
1561 m. Birþams priklausanèiø dvarø inventoriuje minimas Birþø dvaras, jam priklausæ 4 svirnai, virtuvë, kepykla, bravoras ir
pirmà kartà – Papilio dvaras.
Apie 1580 m. panaikinta Birþø katalikø parapija.
1584 m. balandþio 27 d. mirë Mikalojus Radvila Rudasis. Ðiam
mirus, Birþus paveldëjo jo sûnus Kristupas Radvila Perkûnas.
1584 m. prie Birþø evangelikø reformatø baþnyèios ákurta pradinë mokykla.
1585 m. gimë Kristupas II Radvila, karo, reformacijos veikëjas,
1615–1635 m. ëjæs Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës lauko etmono, 1633–1640 m. – Vilniaus vaivados, 1635–1640 m. – didþiojo
etmono pareigas. Jo valdymo laikais sustiprinta Birþø pilis.
1586 m. pradëta statyti Birþø tvirtovë.
1587 m. istorijos ðaltiniuose paminëti Smardonës mineraliniai
vandenys ir prie Birþø veikusi mineralinio vandens gydykla.
1589 m. kovo 9 d. Birþams suteiktos Magdeburgo teisës. Pastatyta bastioninë Birþø pilis (pirmoji Birþø pilis).
1610 m. Birþuose suraðyti 86 dûmai (kiemai).
1616 m. Birþø, Pasvalio, Bauskës apylinkëse ávyko þemës drebëjimas.
1625 m. rugpjûèio 5 d. prie Birþø pilies pasirodæs ðvedø dalinys
buvo sumuðtas. Tø paèiø metø rugpjûèio 7 d. ðvedai apgulë Birþø
pilá, bet jos nepaëmë, o rugpjûèio 28 d. ðvedai antrà kartà apgulë
Birþø pilá. Rugsëjo 7 d. Birþø pilis pasidavë ðvedams.
1625 m. rugsëjo 25 d., Kristupui II Radvilai nuo Svëdasø þygiuojant link Birþø, Gustavas II Adolfas skubiai pasitraukë nuo Birþø á
Kurðà, palikdamas Birþuose stiprià pulkininko Kroico (Kreutz) vadovaujamà águlà.
1627 m. pagal Balnenmuiþëje su ðvedais sudarytà paliaubø sutartá
(Nukelta á 30 p.)

Ið kairës: Birþø pilies
griuvësiai. 1926. Petro
Loèerio nuotrauka ið Birþø
kraðto muziejaus „Sëla“
rinkiniø; Birþø pilis. XVI a.
raiþinys. Nuotrauka ið
redakcijos archyvo
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(Atkelta ið 29 p.)
uþ medinæ Liaudoniø pilaitæ Livonijoje Lietuvai ðvedai gràþino Birþus.
1636 m. Birþuose pastatyta evangelikø liuteronø baþnyèia.
1638 m. baigti statyti Birþø pilies átvirtinimai (antroji Birþø pilis).
1640 m. balandþio mënesá mirë Kristupas II Radvila.
1642 m. Birþams patvirtintos Magdeburgo teisës.
1644 m. Birþams antrà kartà patvirtintos Magdeburgo teisës,
karalius patvirtino ir anksèiau suteiktà privilegijà nemokëti mokesèiø kaip nukentëjusiems nuo ðvedø.
1645 m. Birþus nusiaubë gaisras.
1645 m. kartografas Juozas Narûnavièius (Naronskis) sudarë
Birþø kunigaikðtystës þemëlapá.
Apie 1652 m. pagal Ulricho parengtà projektà pradëti atstatyti
Birþø tvirtovës rûmai.
1655 m. ðvedai uþëmë Birþø tvirtovæ.
1655 m. rugsëjo 10 d. ðvedø kariuomenës stovykla ið Nemunëlio Radviliðkio buvo perkelta á Pasvalá.
1655 m. rugsëjo 15 d. Jonuðo Radvilos stovykloje vieðëjo ðvedø
feldmarðalas Levenhauptas.
1655 m. gruodþio 31 d. Tikocine (Lenkija) mirë Jonuðas Radvila.
Po jo mirties Birþai atiteko Boguslavui Radvilai.
1657 m. ðvedai pasitraukë ið Birþø pilies, Birþai sudegë, pilis
buvo apgriauta.
1659 m. pagal architekto Teofilio Spinovskio projektà vël pradëta atstatyti Birþø pilá.
1663 m. atstatomoje Birþø tvirtovëje rekonstruotas arsenalas,
pastatytos arklidës, iðmûrytas penktas kareiviniø namas. Tais metais Birþuose suraðyta 114 kiemø.
1682 m. Birþuose suraðyti 182 kiemai.
1669 m. gruodþio 31 d. Karaliauèiuje (dabar Kaliningradas, Rusija) mirë Boguslavas Radvila. Po jo mir ties paveldëjimo keliu
Birþai atiteko treèius metus einanèiai jo dukrai Liudvikai Karolinai.
Tais metais atstatyta Birþø tvirtovë (treèioji Birþø pilis).
1682 m. baigti atstatyti Birþø tvirtovës rûmai.
1701 m. Birþams ketvirtà kartà atnaujintos Magdeburgo teisës.
1701 m. sausio 24 d. ið Varðuvos per Lomþà, Kaunà á Birþus
atvyko karalius Augustas II.
1701 m. vasario 17 d. ið Sankt Peterburgo per Polockà, Daugpilá
á Birþus atvyko Rusijos caras Petras I. Vasario 26 – kovo 14 dienomis Birþuose vyko Augusto II ir Petro I derybos. Kovo 9 d. sudaryta
Augusto II ir Petro I Birþø sutartis prieð ðvedus. Ji raðtu patvirtinta
1702 m. kovo 23 d.
1703 m. kovo mën. G. A. Oginskis, remiamas rusø daliniø, apgulë Birþø pilá ir atëmë jà ið ðvedø.
1704 m. pilies komendanto Nerezijaus ásakymu prieð ðvedø puolimà sudegintas Birþø miestas.
1704 m. rugpjûèio 28 d. ðvedai apgulë Birþø pilá.
1704 m. rugsëjo 14 d. ðvedai paëmë Birþø pilá ir generolo G. Levenhaupto ásakymu jà susprogdino.
1705 m. rusai iðvijo ðvedus ið Birþø.
1705 m. atstatyta ðvedø antpuolio metu (1704 m.) sudegusi Birþø evangelikø reformatø baþnyèia.
1705 m. rugpjûèio 6 d. Birþuose antrà kar tà lankësi Rusijos
caras Petras I. Þinoma, kad jis, apsistojæs pilies teritorijoje li-

Birþø pilies rûmai (dabar Birþø kraðto muziejus „Sëla“). D. Mukienës
nuotrauka

kusiose neiðsprogdintose patalpose, èia iðbuvo 4 dienas.
1726 m. pastatyta koplyèia Lamokuose.
1731 m. Birþus oficialiai ëmë valdyti Nesvyþiaus Radvilos. Tais
metais Birþuose suraðyta 90 kiemø.
1741 m. samdiniai sunaikino Birþø evangelikø reformatø ir evangelikø liuteronø baþnyèias.
1742 m. baigta statyti nauja Birþø katalikø baþnyèia.
1744 m. Birþams penktà kartà atnaujintos Magdeburgo teisës.
1764 m. Birþuose suraðyti 154 kiemai.
1786 m. sudarytas prancûziðkas Birþø kunigaikðtystës þemëlapis, pagal kurá kunigaikðtystës ribas apraðë Eustachijus Tiðkevièius.
1790 m. Birþams ðeðtà kartà atnaujintos Magdeburgo teisës.
1794 m. Birþø apylinkëse vyko atkaklûs Tado Kosciuðkos vadovaujamø sukilëliø mûðiai su caro kariuomene.
Apie 1800 m. Birþai neteko Magdeburgo teisiø.
1803 m. Birþuose suraðyta 212 kiemø.
1804 m. Dominykas Radvila uþ skolas ákeitë Birþus Tiðkevièiams.
1811 m. Dominykas Radvila Birþus pardavë grafui Juozapui Tiðkevièiui.
1815 m. spalio 27 d. ir 1822 m. Birþuose lankësi Rusijos caras
Aleksandras I.
1817 m. ásteigta Birþø katalikø parapijos mokykla.
1844 m. Birþai tapo grafø Tiðkevièiø majoratu.
1858 m. Birþuose buvo apie 2 700 gyventojø.
1860 m. Astrave pastatyta mûrinë uþtvanka ir tiltas.
1862 m. pastatyti Astravo rûmai ir árengtas parkas.
1897 m. Birþuose buvo 4 413 gyventojø.
1923 m. Birþuose pastatyta elektrinë ir ávesta elektra.
1938 m. Birþai geleþinkeliu sujungti su Panevëþiu.
1968 m. Birþuose buvo daugiau negu 10 000 gyventojø.
1985 m. atstatyti Birþø pilies rûmai.
1988 m. lapkrièio 20 d. ant Birþø pilies iðkelta tautinë vëliava.
1990 m. pirmà kartà demokratiðkai iðrinkta Birþø rajono taryba.
Tekstas parengtas pagal informacijà, skelbiamà interneto leidinyje „Birþø
rajono savivaldybë“ (skyrius „Birþø kraðto istorijos kalendorius“, sudarë Emilis
Jokûbas Treèiokas). Interneto prieiga http://www.birzai.lt/ index.php?id=43&pg=.
000001076.000001604&kid=1&tev=1604 (þr. 2007-11-15)
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ROKIÐKIS
Rokiðkio herbas

Rokiðkis – Panevëþio apskrities rajono centras ðiaurës rytinëje
Lietuvos dalyje, nuo Vilniaus nutolæs 156 km. Èia – buvusi sëliø
þemë. Rajone – apie 40 690 gyventojø (2005-01-01 duomenys), ið
jø daugiau kaip 92 proc. – lietuviai.
Rajonas prigludæs prie Latvijos Respublikos pietrytinës dalies ir
ribojasi su Daugpilio, Jakabpilio ir Aizrauklës rajonais. Su Daugpiliu, kaip ir su apskrities centru Panevëþiu, Rokiðkio miestà jungia
geleþinkelis1.
Rokiðkio rajonas – vienas ið labiausiai urbanizuotø Lietuvoje.
Tuo pat metu èia labai graþi ir ávairi gamta, ádomus kraðtovaizdis.
Didelius plotus uþima Suvainiðkio, Apûniðkio, Salagirio miðkai. Dideli plotai rajone áeina á Jankûnø geomorfologinio, Notigalës, Patrioðiðkio, Suvainiðkio pelkiø, Kumpuoliø hidrologiná, Èedaso eþero
europinës reikðmës ornitologiná draustiná, 1992 m. ásteigtà Sartø
regioniná parkà.
Rokiðkio rajone – 62 tvenkiniai, 99 eþerai. Þymiausias ir vienas
didþiausiø Lietuvoje – Sartø eþeras, ant kurio kiekvienà þiemà vyksta
tradicinës þirgø lenktynës. Rajono teritorijà yra iðraiþiusios 42 upës.
Paskutiniais metais daugiau kaip 30 proc. rajono gyventojø uþsiima didmenine ir maþmenine prekyba. Toliau rajone plëtojama
pramonë, þemës ûkis.
Rajone – apie 300 nekilnojamøjø kultûros vertybiø, tarp kuriø
yra 27 piliakalniai ir pilkapiai, 19 baþnyèiø ansambliø, 17 buvusiø
dvarø sodybø.
Rokiðkio Nepriklausomybës aikðtë – vienas ið raiðkiausiø ir
vertingiausiø klasicistinës urbanistikos paminklø Lietuvoje.
Vienas ið labiausiai lankomø kultûros paveldo objektø rajone –
1932 m. Kraðtotyros draugijos iniciatyva ásteigtas Rokiðkio kraðto
muziejus, ásikûræs Rokiðkio dvaro rûmuose. Pirmasis ðio muziejaus direktorius buvo mokytojas Petras Bliûdþius. Dabar ðiame
muziejuje saugoma daugiau kaip 70 tûkst. eksponatø. Obeliuose ir
Kriaunose veikia ðio muziejaus padaliniai. Papildomai rajone dar
veikia apie 20 nevalstybiniø muziejø. Ið jø populiariausi – Tunaièiø,
Bajorø kultûros namø lëliø, Aukðtaièiø akademijos Raganø ir keletas kitø.
Rokiðkyje yra vienas graþiausiø Lietuvoje neogotikos ansambliø, kuriam priklauso Rokiðkio ðv. Mato, Jûþintø ðv. arkangelo Mykolo baþnyèios, buvæ grafø prekybos rûmai.
Ið Rokiðkio kraðto yra kilæ, su ðiuo kraðtu susiejæ nemaþai raðytojø. Tai Liudvika Nitaitë-Didþiulienë (Þmona), Liudas Dovydënas,
Matas Grigonis, Alfonsas Keliuotis, Jonas Lapaðinskas, Antanas

Strazdas, Rimantas Ðavelis, Paulius Ðirvys, Antanas Vienaþindys
ir keletas kitø. Tarp aktoriø, kilusiø ið Rokiðkio kraðto, plaèiai þinoma Monika Mironaitë, Ona Kurmytë, Napoleonas Nakas, Vaiva Mainelytë, Ferdinandas Jakðys, Ramûnas Rudokas ir daugelis kitø. Rokiðkyje gyveno, mokësi muzikai Juozas Gruodis, Mikas Petrauskas,
Juozas Tallat-Kelpða, dainininkai Irena Jasiûnaitë, Juozas Bieliûnas,
Jonas Byra, Jolanta Stumbrienë, Asta Vajegienë, Robertas Ruþelë,
Inga Araminaitë, Vilma Likienë.
Rokiðkio kraðto kultûriniame gyvenime ryðkø pëdsakà yra palikæ XX a. 2 deðimtmeèio Obeliø baþnytinio choro vadovai Jonas ir
Mikas Petrauskai, Povilas Latoèka, Obeliuose gyvenæs vienas pirmøjø lietuviø chorø vadovø Jonas Zauka. Rokiðkio baþnyèios chorui yra vadovavæs Matas Milaknis. Iðkilûs Rokiðkio kraðto chorvedþiai Ksaveras Strumskys, Nikodemas Martinonis, Vytautas Èetkauskas, Vytautas Puèka, Irena Galkienë.
Paskutiniais metais meno saviveiklos kolektyvams kûrybingai
vadovauja A. Krasauskienë, V. Dilienë, R. Krasauskienë, G. Markevièienë, I. Bubinova ir daugelis kitø kultûros specialistø.
Tarp garsiausiø Rokiðkio kraðto liaudies meistrø – Lionginas
Ðepka, Monika Bièiûnienë, Algimantas Kliauga, Jonas Dagys, Jonas Vizbaras, Bronius Milaknis. Ið ðiuolaikiniø tautodailininkø kraðtà
savo kûriniais garsina Robertas Þaliukas, Venecijus Joèys. Su Rokiðkio kraðtu yra susijæ ir dailininkai J. Vienoþinskis, E. Riomeris,
P. Kalpokas, P. Rimða, J. Èeièytë, R. Bièiûnas.
Rokiðkyje veikia profesionalø dailininkø klubas „Roda“. Ið Rokiðkyje paskutiniais metais kurianèiø dailininkø plaèiai þinomi
R. Gailiûnas, P. Pupelis, A. ir L. Keraièiai, S. Klemkaitë, S. Daðèioras.

ISTORIJA: DATOS, SKAIÈIAI, FAKTAI
Pirmieji gyventojai Rokiðkio kraðte ásikûrë neolito laikotarpiu.
I tûkstantmeèio II p. Rokiðkio þemëse ásitvirtino sëliai. Jie kalbëjo sëliø kalba, plëtojo þemdirbystæ, gyvulininkystæ, þvejybà. XIII a.
ðiauriniai sëliai susiliejo su latgaliais, pietiniai – su lietuviais.
1499 m. rugsëjo 21 d. Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos
karaliaus Aleksandro privilegijoje Grigaliui Astikui pirmà kartà þinomuose raðytiniuose ðaltiniuose paminëtas Rokiðkio vardas.
1519 m. pirmà kartà raðytiniuose ðaltiniuose paminëtas Rokiðkio miestelis.
XVI a. Rokiðkis stipriai iðaugo. Tuo metu èia ðeimininkavo kunigaikðèiai Kroðinskiai.
1644 m. istoriniuose ðaltiniuose atsiranda pirmosios þinios apie
Rokiðkio kraðto mokyklas – nurodoma, kad Rokiðkyje jau veikë
parapinë mokykla.
(Nukelta á 32 p.)
D. Mukienës nuotraukoje – Rokiðkio dvarvietës
fragmentas. Centre – dvaro centriniai rûmai, kuriuose
dabar veikia Rokiðkio kraðto muziejus
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Rokiðkio kraðto istorijos muziejaus ekspozicijos fragmentai. Nuotraukos ið Rokiðkio kraðto istorijos muziejaus rinkiniø

(Atkelta ið p. 31)
1715 m. Rokiðkis tapo Tyzenhauzø valda. XVIII a. Tyzenhauzai èia
pasistatë rûmus, árengë parkà apie juos. Tvarkant pagrindinæ rezidencijà, daugiausia rûpinosi grafas, Lietuvos gvardijos ðefas Ignotas Tyzenhauzas. Vëliau dvaro centrinis kompleksas ne kartà buvo
pertvarkomas ir laikui einant ágijo klasicistinæ kompozicijà.
1777 m. parapinës mokyklos veikë Rokiðkyje, Obeliuose, Pandëlyje, Kamajuose, Panemunyje.
1863 m. pralaimëjus sukilimui, Rokiðkyje prasidëjo represijos,
neramumai, mieste kilo gaisras. Jo metu sudegë Rokiðkio baþnyèia. Ji atstatyta grafo Reinoldo Tyzenhauzo ir jo sesers Marijos Tyzenhayzaitës-Pðezdzeckienës rûpesèiu ir lëðomis. Ðios negotikinës
baþnyèios projekto autorius – architektas Georgas Verneris ið Tirolio.
Knygneðiø gadynës laikotarpiu Rokiðkio kraðte platindami knygas ir kitus uþdraustus lietuviðkus spaudinius lotyniðkais raðmenimis, daug nuveikë J. Katelë, J. O. Ðirvydas, A. Gavënas, J. Èerkus.
XIX a. II p. Rokiðkyje atidaryta muzikos mokykla. Ilgà laikà joje
dirbo iðkilus muzikas èekas Rudolfas Lymanas.
1873 m. per Rokiðkio rajonà nutiestas geleþinkelis á Daugpilá
(Latvija). Atsiradus geleþinkeliui, Rokiðkio kraðte sparèiai pradëta
plëtoti pramonë, þemës ûkis, prekyba.
1885 m. Rokiðkyje buvo 2 649 gyventojai.
Pirmojo pasaulinio karo iðvakarëse Rokiðkio mieste veikë apie
40 parduotuviø, ðeðios stambios amatininkø dirbtuvës, du malûnai,
du bankai, mokykla, nemaþai kitø ástaigø.
1893 m. Naujikø kaime (Panemunëlio apylinkës) suvaidintas pirmasis Rokiðkio rajone þinomas lietuviðkas vaidinimas.
Pirmojo pasaulinio karo metais sudegë medinë Rokiðkio geleþinkelio stotis.
1918 m. rudená ákurta Rokiðkio gimnazija.
1919 m. pradëjo veikti Rokiðkio gimnazijos biblioteka.
1920 m. Rokiðkiui suteiktos miesto teisës. Tais metais atidaryta
þemesnioji þemës ûkio mokykla.
Nepriklausomos Lietuvos metais Rokiðkis buvo apskrities centras,
èia veikë apskrities ligninë, mergaièiø amatø ir ruoðos mokykla, gimnazija, trys pradinës mokyklos, kino teatras, biblioteka, nemaþai kitø
kultûros, ðvietimo ástaigø, draugijø, pramonës, þemës ûkio ámoniø.
1923 m. pradëtas tvarkyti Rokiðkio miesto centras, grásti Nepriklausomybës aikðtë. Tais paèiais metais ásteigta Rokiðkio vieðoji

biblioteka. Tuo laiku Rokiðkio kraðte veikë 70 mokyklø, kurias lankë
4 500 mokiniø, èia dirbo daugiau kaip 100 pedagogø.
1923–1926 m. viename ið Rokiðkio dvaro pastatø veikë þemesnioji policijos mokykla.
1928 m. mieste buvo 29 gatvës.
1931 m. mieste pastatytas paminklas Nepriklausomybei atminti
(skulptorius Robertas Antinis vyresnysis). Tais paèiais metais mieste
iðkilo mûrinis gimnazijos pastatas.
1932 m. Rokiðkis priskirtas antrajai miestø kategorijai.
1933 m. Rokiðkyje pastatyta ligoninë, ásteigtas kraðto istorijos
muziejus, veikiantis iki ðiol.
1934 m. pastatyta nauja Rokiðkio pradinë mokykla.
1938 m. pastatyta Rokiðkio geleþinkelio stotis.
Ávedus sovietø valdþià, 1940–1941 m. á Sibirà buvo iðtremta apie
200 Rokiðkio gyventojø. Dar daugiau jø nuo sovietiniø represijø nukentëjo po Antrojo pasaulinio karo.
Antrojo pasaulinio karo metais naciai sunaikino Rokiðkio þydø bendruomenæ (didelë dalis jø suðaudyta Bajorø, Antanaðës pamiðkëse).
Nuo 1950 m. Rokiðkis – rajono centras.
1959 m. Rokiðkio mëgëjø teatrui pirmajam Lietuvoje suteiktas
liaudies teatro vardas. Kûrybingai ðiame teatre yra dirbæ reþisieriai
Vytautas Vajega, Jonas Kavoliûnas, Jonas Korenka ir keletas kitø.
1965 m. Rokiðkyje pastatyta konservø gamykla.
1966 m. Rokiðkyje pastatyta sûriø gamykla, veikianti iki ðiol ir
gaminanti itin geros kokybës sûrius bei kitus maisto produktus, kuriais prekiaujama visoje Lietuvoje ir uþsienyje.
1967 m. Rokiðkyje pastatyta kombinuotøjø paðarø gamykla.
1968 m. Rokiðkyje pastatytas siuvimo fabrikas.
Sovietmeèiu Rokiðkio kraðtà savo gaminiais garsino Juodupës
vilnoniø audiniø fabrikas „Nemunas“ ir bandomoji eksperimentinë
þemës ûkio gamykla.
Rokiðkyje jau du deðimtmeèiai rengiamas profesionaliø teatrø
festivalis „Vaidiname þemdirbiams“.
2005 m. Rokiðkio rajone dirbo 600 mokytojø.

Èia ir toliau ðiame skyriuje tekstas parengtas pagal faktus, paskelbtus
leidinyje Rokiðkio rajonas (Vilnius : Atkula, 2005).
1
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ZARASAI
Zarasø herbas

Zarasai – to paties pavadinimo Utenos apskrities rajono centras. Jis – ðiaurës rytinëje Lietuvos dalyje, senosiose sëliø genèiø
þemëse. Ðiaurinë rajono dalis ribojasi su Latvijos Respublika. Ið
viso èia nuolat gyvena apie 25 tûkst. þmoniø. Zarasai – eþerø kraðtas. Jie uþima apie deðimtadalá rajono teritorijos, miðkai – 30 proc.
Rajono teritorijoje veikia du regioniniai parkai – Graþutës ir Sartø. Èia priskaièiuojama 30 istorijos, 69 architektûros (29 piliakalniai, 24 pilkapiai, 10 senkapiø, 6 archeologiniai akmenys), 71 saugotinas dailës objektas. Rajone veikia 3 valstybiniai, 5 visuomeniniai, privatûs muziejai, 1 dailës galerija.
Zarasø apskrityje yra buvæ daugiau negu 90 dvarø ir palivarkø.
Iðliko 39 dvarø ir 11 palivarkø pëdsakai. Tarp daþniausiai lankomø
vietø – netoli Zarasø esanèios Mukuliø ir Romancø dvarø sodybos.
XVIII a. vaizdingo Aviliø eþero pietinës álankos krante ákurtas
Mukuliø dvaras. 1872 m. jo ðeimininku tapo iðkilus istorikas, Rusijos karinis veikëjas, senatorius, pëstininkø generolas Pavelas Osipovièius Borovskis, paraðæs 45 istorinius darbus (saugomi valstybinëje bibliotekoje Maskvoje). 20 paskutiniøjø savo gyvenimo metø jis tyrinëjo rusø karo istorijà. Mukuliø dvare jis praleisdavo vasaras – atvykdavo èia poilsiauti ið Sankt Peterburgo. P. O. Borovskiui
mirus (1905 m. vasario 3 d.) jo palaikai, kaip tai buvo nurodyta jo
testamente, ið Sankt Peterburgo buvo atveþti á Mukuliø dvarà ir
palaidoti dvaro sodyboje buvusiose senose kaimo kapinaitëse.
Ðiame dvare yra gimæs (1878 m.) ir baronas, generolas Piotras
Nikolajevièius Vrangelis. Spëjama, kad jo ðeima artimai bendravo
su generolu P. O. Borovskiu, o gal net èia yra gyvenæ jo tëvai.
Apie 1923 m. Mukuliø dvarà ið valstybës ásigijo daktaras Juozas
Buzelis. Ðiandien dvaru rûpinasi jo palikuonys.
Graþûs Romancø dvaro rûmai buvo pastatyti XX a. pr. Sovietmeèiu jie sunyko. Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ, Romancuose
savo tëvø valdytas þemes atgavæ R. Vadiðius ir jo sesuo H. Ramanauskienë èia pradëjo graþiai tvarkytis, ir ðiandien dvaras vël dþiugina puikia pastatø architektûra ir aplinka.
Zarasai prie Zaraso eþero ákurti XV a. pab. – XVI a. pr. Tuo laiku
per ðià teritorijà ëjo vienas pagrindiniø prekybos keliø ið centrinës
Lietuvos á Rygà ir Pskovà. Yra pagrindo manyti, kad senovëje didþiojoje Zaraso saloje buvo vienuolynas su mûrine baþnyèia.
1530 m. vienuolynas buvo panaikintas, baþnyèia perkelta á krantà.
1596 m. Zarasai pirmà kartà paminëti kaip viena ið Vilniaus
vyskupijos valdø.
1613 m. Zarasai (Jeziorosa) paþymëti Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës þemëlapyje.
1654–1667 m. vykstant karui, sudegë Zarasø baþnyèia ir dalis
miestelio (atstatyta 1674 m.).

1669 m. Zarasuose gyveno daugiau kaip 300 þmoniø, èia buvo
susiformavæs penkiø gatviø tinklas, veikë kalvë, smuklë.
Zarasai kaip miestelis beveik visiðkai buvo sunykæs Ðiaurës
karo metais ir per 1708–1711 m. marà – 1721 m. Zarasuose gyveno tik apie 100 þmoniø.
XVIII a. II p. Zarasuose veikë mokykla. 1777 m. jà lankë 12 vaikø.
XVIII a. pab. Zarasuose veikë muitinë.
1797 m. Zarasø miestelio, kuriame tuo metu gyveno 350 þmoniø, dvaro ðeimininku tapo Vilniaus gubernatorius.
1812 m. Zarasai buvo nusiaubti vykstant karui su Napoleonu.
1823 m. Zarasuose gyveno 28 lietuviø, 8 rusø ir 50 þydø ðeimø.
1835 m. pro Zarasus uþbaigta tiesti Sankt Peterburgo-DaugpilioKauno-Varðuvos trakto atkarpa.
1836 m. Zarasuose lankësi Rusijos caras Nikolajus I. Savo sûnaus Aleksandro garbei miestà jis pavadino Novoaleksandrovsku.
1872 m. parengtas naujas miesto planas, kuriame buvo numatyta radialinë aikðtë, kraðtovaizdá, vietovaizdá atitinkantis gatviø tinklas. Dabar Zarasø centrinë dalis – urbanistikos paminklas.
1918 m. Zarasuose ákurta gimnazija, kuri vëliau reorganizuota á
vidurinæ mokyklà, o 1928 m. – á aukðtesniàjà komercijos mokyklà.
1920 m. latviai, pasinaudojæ generolo Þeligovskio invazija, buvo
uþëmæ dalá Zarasø apskrièiai priklausiusios teritorijos, o rytinius
apskrities valsèius – lenkai.
1923 m. geguþës 15 d. ásteigtas Centrinio valstybës knygyno
Zarasø skyrius.
1932 m. J. Gaigalo, B. Þidonio ir J. Ðileikio iniciatyva pradëtas
leisti Zarasø kraðto laikraðtis.
1934 m. lapkrièio 17 d. Zarasø miesto progimnazijos patalpose
atidarytas kraðto muziejus (tuo rûpinosi mokytojas Stasys Jauniðkis).

Stelmuþës àþuolas (Imbarës sen., Zarasø r.). D. Mukienës nuotrauka. 2005 m.
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