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Norite pasidalinti 
naujienomis? 
Skambinkite 
redakcijai,  

rašykite el. p.  
infoaidai@gmail.com 

Šiemet gruodžio 6-ąją 
Lietuvos kultūros centrų 
asociacija jau aštuntą 
kartą įteikė prestižinius 
kultūros apdovanojimus 
„Auksinis feniksas“.

Šie didžiausios šalies kultūros 
bendruomenės įvertinimai skirti pa-
gerbti asmenis bei įstaigas, organi-
zacijas, pastaraisiais metais svariau-
siai nusipelniusius kultūros kūrimui, 
plėtrai, perdavimui ir saugojimui 
bei nuoširdžiausiai kūrusius kartu 
su kultūros centrais bendruomenių 
kultūrinę gerovę.

Iškilmingoje ceremonijoje, kuri 
vyko Vilniaus rotušėje, išdalinti ap-
dovanojimai penkių nominacijų nu-
galėtojams: „Metų kultūros kūrėjas“, 
„Metų kultūros centrų partneris“, 
„Metų kultūros politikas“, „Metų 
geriausias kultūros centro vadovas“.

Su džiaugsmu pranešame, jog no-
minacija „Metų kultūros rėmėjas“ 
įteikta mūsų rajono įmonei – UAB 
„Savingė“. „Auksinį feniksą“ Vil-
niaus rotušėje atsiėmė ir į Kaišiadoris 
parvežė bendrovės generalinis di-
rektorius Mindaugas Vaicekauskas.

■Sveikiname!

UAB „Savingė“ apdovanota „Auksiniu feniksu“

Po apdovanojimų. UAB „Savingė“ generalinis direktorius M. Vaicekauskas – antras iš dešinės
Iškilmingoje ceremonijoje taip pat 

dalyvavo mūsų rajono meras Vyte-
nis Tomkus ir Kaišiadorių kultūros 
centro direktorius Arnoldas Ški-
melis, kurie nuoširdžiai pasveikino 

„Auksinį feniksą“ pelniusios įmonės 
vadovą.

Taigi nuo šiol šalia mūsų rajone 
apsigyvenusių „Aukso paukščių“ 
turėsime ir „Auksinį feniksą“.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!
Parengta pagal  

„We love Lithuania“

„We love Lithuania“ nuotr.

Adventinis miestelis – tai vieta, kur galima trumpam pa-
bėgti nuo šventinio skubėjimo, rūpesčių ir blizgučių bei 
pajusti ramią, nostalgišką šv. Kalėdų laukimo nuotaiką. 
Esate ypatingai laukiami Lietuvos liaudies buities muzie-
juje Rumšiškėse gruodžio 18, 19 d. 13–18 val.

Adventinis miestelis: daugiau ramybės ir šviesos

Tradiciškai adventas yra ramybės ir 
susikaupimo metas, laukiant vienos 
didžiausių metų šventės – šv. Kalėdų. 
Šiuo laikotarpiu būdavo susilaikoma 
nuo sunkių darbų ir triukšmingų pa-
silinksminimų, dirbami tik nesunkūs 
ir neskubūs darbai, vykdavo ramūs 
vakarojimai su dainomis ir žaidimais 
bei stengiamasi visapusiškai pasi-
ruošti šventėms. 

Šiais laikais advente lieka vis ma-
žiau ramybės bei atsiranda daugiau 
skubėjimo ir nuolatinio lėkimo. 
Lietuvos liaudies buities muziejus 

stengiasi atliepti šiuolaikinio žmo-
gaus norą nors trumpam stabtelėti ir 
praleisti ramią, šviesią bei turiningą 
adventinę popietę su artimaisiais – 
be blizgučių ir didžiulio šurmulio, 
atsigręžiant į vietos tradicijas. 

Jus pasitiks nušviestas, atgijęs mu-
ziejaus miestelis, fone skambanti 
adventinė muzika, o šiltuose ir jau-
kiuose muziejaus miestelio name-
liuose – gausybė veiklų. Galėsite pa-
sigaminti šiaudinį žaisliuką eglutei, 
susipažinti su kalėdaičių gamyba, 
išsikepti gardų meduolį, pasigaminti 

Adventinis miestelis Elenos Braziulienės nuotr.

natūralaus muilo, sudalyvauti adven-
tiniame vakarojime, ranka užrašyti ir 
išsiųsti senovinį popierinį atviruką, 
pasivažinėti arklių traukiama karieta 
bei išbandyti dar daugiau įvairių už-
siėmimų. Sušilti padės ir miestelio 
aikštėje degantys laužai bei karšta 
arbata. 

Žinoma, kaip be dovanų! Bus gali-
mybė įsigyti įvairių smulkių, rankų 
darbo, vietinių amatininkų pagamintų 
dirbinių. O galbūt nuspręsite padova-
noti tai, ką pagaminsite savo ranko-
mis dirbtuvėlių metu? Beje, muziejus 
savo ruožtu ruošia dovanėles visiems 
adventinio miestelio lankytojams! 

Susitikime jaukiame 
adventiniame miestelyje 
Lietuvos liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse ir 
drauge pasiruoškime šv. 
Kalėdoms!

Dirbtuvėlės adventiniame miestelyje Rimgaudo Žaltausko nuotr.


