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Mūsų Skaitytojau!

 Nenumaldomai tiksi laikas, uždarydamas 
dar vieną atsikartojančio ciklo dalį – žmogiškojo 
gyvenimo metus.  Kai kas šiuo laiku skaičiuoja 
visų metų rezultatus, kai kas bando spėti įveik-
ti paskutiniuosius suplanuotus darbus. Kad ir ką 
beveiktume, kur šiuo metu bebūtume, kalėdinio 
laikotarpio dvasia prisiliečia prie kiekvieno. Ko 
gero, daugelį pasaulio žmonių šiuo metu vienija 
tie patys dalykai: tikėjimas stebuklo galia, atgy-
jantis noras dalintis gerumu ir šiluma tiek su arti-
miausiais žmonėmis, tiek su nepažįstamais.
 Šio laikraščio numerio temomis, vaizdais, 
spalvomis taip pat stengėmės Jus bent žingsniu 
priartinti prie kalėdinių stebuklų meto. Tikimės, 
kad mums pavyko...
 Kurkime ir dalinkimės stebuklais, net ir 
mažais – kvapnios arbatos puodeliu, nuoširdžiu 
žodžiu, šiltu apkabinimu... Šviesių, baltų žiemos 
švenčių!
     

Redakcija
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Kalėdų ir Naujųjų metų tradicijos 
įvairiose šalyse

Italija – raganos Befanos tradicija

 Italijoje šventės prasideda šv. Liucijos dieną, gruodžio 13-
ąją. Tądien švenčiama Šviesos šventė. Gruodžio 24-ąją ateina 
Babo Natalė (Kalėdų Senelio atmaina). Švenčių siautulys baigiasi 
Befanos, senutės raganos, vaikams atnešančios šokoladinių gar-
dumynų, pasirodymu sausio 6-ąją. Italiukams sekasi – jie dukart 
gauna dovanų. Žinoma, jei tik vaikas buvo geras ir paklusnus, 
nes negeriems vaikams Befana į specialiai pakabintas kojinaites 
prikiša anglių. Šią raganą atsikišusiais dantimis ir lenkta nosimi, 
užsimaukšlinusią ant akių smailą kepurę, su ilgu apsiaustu ir sky-
lėtomis kojinėmis, nuo stogo ant stogo keliaujančią pėsčiomis, ant 
šluotos arba raitą, rėksmingieji italai labai myli. Legenda pasakoja, 
kad į saulėtąją šalį ji pateko atsitiktinai, bet jai čia taip patiko, kad 
apsigyveno visam laikui. Turbūt visi esate girdėję, kad keistuoliai 
italai pro savo namų langus Naujųjų išvakarėse mėto senus daik-
tus? Italai būtent Befanos nurodymu atsikrato viso seno šlamšto 
– meta pro langą ir stebi, kokia bus praeivių reakcija.

Temperamentingieji ispanai

 Religingieji ispanai, kuriems bet kokia proga virsta spalvin-
ga fiesta, pagrindine švente vis dėlto laiko Kalėdas. Šis vakaras 
praleidžiamas tik su šeima prie gausaus vaišių stalo. Būtent šiai 
vakarienei stengiamasi prisipirkti įvairiausių skanėstų. Tiek maži, 
tiek dideli gurmanai kvaišta nuo saldumynų – jų gali būti įvairiausių 
rūšių: pyragėliai iš vyno tešlos, migdoliniai pyragaičiai, kepiniai su 
kmynais, riešutai. Dovanų, žinoma, šventiniu laikotarpiu daugiau-
sia gauna vaikai – sausio 6-ąją. Išvakarėse už langų jie pakabina 
kojinaites.
 Gruodžio 31-oji, šv. Mikalojaus diena, visuotinė šventė 
draugų būryje. Visi linksminasi, kaip tik išmano. Paprastai ispanai 
švenčia iki ryto, bendrai dengia stalą. Kartais švenčia keli aukštai 
ar net namai, užeinama su lėkšte vaišių pas kaimynus. Daugelio 
nuomone, tai nepamirštamiausia naktis – vakarą pradedi vienoje 
vietoje, o sutinki kitame miesto gale ar net užmiestyje.

Belgijoje – kalėdinė spurga

 Namiūro provincijos belgai, iš kurių europiečiai šaiposi, nes 
laiko keistuoliais, Kalėdų naktį praleidžia žaisdami žaidimus. Kie-
kvienoje kavinėje, užkandinėje, restorane žaidžiama (žaidimas pri-
mena „Kvailį“). Laimėjusysis gauna pasakiškai skanią didelę spur-
gą – angelo arba mažo Kūdikėlio Jėzaus formos – su glazūra ir 
miltiniu cukrumi. Kartais dovanojama 30 cm ilgio šokolado plytelė. 
Likus savaitei iki Naujųjų, Briuselyje atidaroma tarptautinė kondite-
rijos mugė. Čia galima nusipirkti skanėstų, atvežtų iš visų Europos 
šalių.



Visi į čiuožyklą Nyderlanduose

 Nyderlandų sostinės Amsterdamo gyventojams pagrin-
dinis Naujųjų metų įvykis – šv. Mikalojaus pasirodymas miesto 
uoste. Svečias atvyksta jūra per Roterdamą. Tai vyksta pirmo-
siomis gruodžio dienomis. Visą laiką, likusį iki Naujųjų metų, vai-
kai stengiasi neišdykauti, kad iš Mikalojaus ir jo tarno Juodojo 
Piterio gautų dovanų. Šioje šalyje šventė paminima tradiciškai, 
išskyrus privalomąjį čiuožinėjimą miesto čiuožykloje. Panaši 
čiuožykla liejama Kopenhagoje, todėl daugelis danų vyksta į 
sostinę su šeimomis išbandyti ledo.

Tikrasis Kalėdų Senelis – Skandinavijoje

 Skandinavų tautos savaitę nuo Kalėdų iki Naujųjų pralei-
džia įprastai – pasakiškai. Šalia Laplandijos miesto Rovaniemio, 
pačiame Šiaurės ašigalyje, gyvena taip visų vaikų laukiamas 
Kalėdų Senelis. Pats tikriausiais Kalėdų Senelis! Iš savo jau-
kaus rąstų namuko jis iškeliauja Kalėdų naktį, kad apdovanotų 
visus planetos vaikus. Dar gerokai prieš Kalėdas Senelis kartu 
su didžiuliu būriu pagalbininkų pluša rengdamiesi didžiosioms 
žiemos šventėms. Suomiai turistams, šaltosios egzotikos mėgė-
jams, siūlo ledo viešbučius, romantiškus pasivažinėjimus elnių 
traukiamomis rogėmis. Suomių namuose per Kalėdas patiekia-
ma naminis alus, kelių rūšių kieti sausainiai su kmynais, rūkyta 
žuvis, desertui – pyragas su razinomis ir citrinomis. Norvegijoje 
nepamirštami ir paukščiai bei žvėreliai – prieš atsiguldami vaikai 
naktį pakabina lesyklėlę, pilną grūdų taip pat padeda dubenėlį su 
avižų koše, kad su dovanomis atėjęs gnomiukas galėtų pasisti-
printi.

Burtų paslaptys Austrijoje

 Pedantiškiems austrams paskutinioji metų naktis – kone 
vienintelė galimybė pakvailioti. Tą vakarą ir jauni, ir seni perka 
alavines figūrėles ir lydo jas šaukšte virš žvakės liepsnos. Lydinį 
išpila į specialią lėkštutę. Iš formos sprendžiama, kas laukia jį 
liejusiojo kitais metais. Neduok Dieve, jei lydinys primena skaičių 
13, o štai saulė arba smaili kepurė – puiku. 

Spalvingos Kalėdos ant burlentės Australijoje

 Australija – egzotiška šalis, tad ir Kalėdos joje visai ne 
tokios, kokias mes, šaltanosiai šiauriečiai, švenčiame. Tai, kad 
ten nėra nei sniego, nei eglių, gyventojų neliūdina. Sidnėjaus pa-
plūdimiuose Senelis pasirodo ant specialios ryškiai papuoštos 
burlentės, su balta barzda ir raudona kepure. Įdegusį kūną ap-
tempia plaukiojimo kostiumas. Naujųjų vakarą įprasta didelėmis 
kompanijomis eiti stebėti fejerverkų grožio. Linksmybės baigiasi 
vidurnaktį. Australai kiekvieną dieną keliasi labai anksti, 5–6 val. 
ryto, o miegoti eina ne vėliau kaip 10 val. vakaro. Naujieji metai 
– išimtis, todėl lovose visi būna dešimt minučių po pusiaunakčio.
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Įdomūs faktai apie 
Kalėdas
Kalėdų Senelio elniai
1. Elnio Rudolfo personažą sukūrė Montgo-
mery Ward prekybos centras, kaip marketin-
ginį įrankį. Mielas elniukas žmones skatino 
aktyviau pirkti kalėdines spalvinimo knyge-
les.

2. Originalus elnio Rudolfo personažas netu-
rėjo raudonos nosies. 

3. Kalėdų Senelio elnių vardai yra vyriški, ta-
čiau pagal tai, kaip jie vaizduojami visuose 
paveikslėliuose, tai turėtų būti patelės. Tiesa 
ta, kad gamtoje šiaurinių elnių patinai ragus 
nusimeta poravimosi sezonui baigiantis, t.y. 
gruodžio pradžioje. Elnių patelės jų nenusi-
meta visą žiemą. Kadangi Kalėdų Senelis 
aplink pasaulį su dovanomis keliauja gruo-
džio pabaigoje, o visi jo elniai vaizduojami su 
ragais, taip išeina, kad jo roges traukia pate-
lės.
 
Kalėdų eglutės
4. Tam, kad dirbtinė eglutė taptų labiau eko-
logiška ir mažiau terštų gamtą nei šviežiai 
nukirsta eglė, turėtume ją naudoti daugiau 
nei 20 metų.

5. Prieš kiekvienas šventes Trafalgaro aikš-
tėje yra pastatoma kalėdinė eglė. O šią eglę 
Londono gyventojams kasmet dovanoja Os-
las kaip padėką už pagalbą Antrajame pa-
sauliniame kare.
 
6. Vokietija ir Latvija – šios dvi šalys pešasi 
dėl to paties titulo. Abi jos teigia, kad pirmoji 
Kalėdų eglė buvo papuošta būtent pas juos.
 
7. Pirmosios kalėdinės eglutės buvo deko-
ruojamos maisto produktais, daugiausiai vai-
siais, pavyzdžiui, obuoliais.

Kalėdų tradicijos
8. Trys spalvos laikomos tradicinėmis Kalė-
dų spalvomis. Tai raudona, žalia ir auksinė. 
Raudona spalva simbolizuoja Kristaus krau-
ją, žalia reiškia gyvenimą ir atgimimą, o auk-
sinė – lengvumą, karališką prigimtį ir turtus.

9. Tradicija per Kalėdas kabinti kojines kilo iš 
olandų legendos. Ji pasakoja, kad vienas netur-
tingas vyras turėjo tris dukteris, kurių negalėjo 
aprūpinti kraičiu. Šventas Nikolas pro kaminą pa-
žėrė maišelį aukso monetų ir šios įkrito į čia pat 
prie židinio pakabintas džiūvančias kojines. Nuo 
tos dienos dukterys turėjo kraitį, kuris joms leido 
ištekėti ir taip išvengti gyvenimo gatvėje.
 
10. Vienas senas kalėdinis prietaras teigia, kad, 
jeigu Kūčių vakarą kepsite duoną, ji liks šviežia 
amžinai. Bėda ta, kad nėra jokių įrodymų, nes 
niekas nebandė taip ilgai laikyti duonos.
 
11. Japonai mėgsta Kalėdų išvakarėse valgyti 
KFC užkandinėje. Tai tapo tokia populiaria tradi-
cija, kad žmonės čia užsisako staliukus net prieš 
du mėnesius.
 
Kalėdų Senelis
12. „Coca-Cola“ buvo pirmoji įmonė, panaudojusi 
Kalėdų Senelio personažą savo žiemos sezono 
reklamoje.

13. Kalėdų Senelis turi daug vardų, pavyzdžiui, 
Lietuvoje jis dar vadinamas Kalėda, Suomijoje – 
Joulupukki, Kinijoje – Dun Che Lao Ren, Hava-
juose – Kanakaloka, Prancūzijoje – Pere Noel ir 
t. t.
 
14. Anksčiau Kalėdų Senelis buvo vaizduojamas 
apsirengęs mėlynos, žalios ir baltos spalvos dra-
bužiais, o dabartinis raudonas kostiumas atsira-
do 1930 m. Dėl to, žinoma, „kalta“ „Coca-Cola“. 
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Kaip atsikratyti blogų minčių?
 Turbūt simboliška, kad gruodžio 31 diena pasaulyje minima kaip Blogų minčių atsikratymo 
diena. Pasiteiravome mokinių, kokios priežastys dažniausiai jiems sukelia negatyvių minčių ir kas 
padeda jas pakeisti pozityviomis.

1. Kaip manote, ar negatyvių minčių gausa priklauso nuo metų laiko, geografinės vietos?
2. Kas jums dažniausiai sukelia tokių minčių?      
3. Kas padeda jų atsikratyti?                      
4. Kaip manote, ko žmonėms reikia, kad negatyvių minčių ateitų mažiau?

Margarita, 7 a

1. Nemanau, kad negatyvios mintys priklauso nuo geografinės vietos arba metų laiko. Man tokios 
mintys ateina tada, kai viskas gadina gyvenimą ir atrodo, kad viskas tuoj nueis šuniui ant uodegos...
2. Gyvenimas, mokykla.
3. Muzika, šokis.
4. Draugų. Šiltos vonios. Puodelio arbatos ir pabėgimo nuo visuomenės.

Luka, II a

1. Manau, kad negatyvios mintys priklauso ne tik nuo metų laiko ar geografinės vietos. Jos gali pri-
klausyti nuo paties žmogaus ir jo situacijos.
2. Man tokių minčių dažniausiai sukelia stresas, nerimas dėl ko nors.
3. Jų atsikratyti padeda įvairiausia raminamojo pobūdžio veikla, kaip skaitymas arba pasikalbėjimas 
su šeima, draugais.
4. Žmonėms reikia visada atrasti viltį ir suprasti, kad sunkumai praeis.

Lukas, IV A

1. Turbūt priklauso nuo paties žmogaus ir jo atsparumo aplinkai. Asmeniškai man tikrai daro įtaką 
šaltasis metų sezonas bei tam tikros įstaigos, kuriose lankausi.
2. Viskas, kas susiję su mano tolimesniu gyvenimu.
3. Pirmiausia pabūnu vienas apsvarstydamas blogų minčių priežastis. Taip pat blogų minčių padeda 
atsikratyti jau patikrinti būdai, kaip užsiėmimas mėgstama veikla ar rutinos pakeitimas – atostogos. 
4. Daugiau daryti gerų darbų kitiems, išsikelti svarbiausius tikslus, iš naujo atrasti gyvenimo grožį...
 

    Parengė Vaiva Vaitkevičiūtė, 8 b
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Pasaulinė tango diena

 Tuo metu, kai lietuviai išgyvena metų periodą, kurį galima pavadinti poliarine naktimi, tarp-
tautinė bendruomenė mini Pasaulinę tango dieną (gruodžio 11 d.). Lietuvoje jau senokai ėmė po-
puliarėti Lotynų Amerikos šokiai, ši tendencija, ko gero, tik stiprėja. Galima spėti, kad šokdami tem-
peramentinguosius šokius lietuviai stengiasi pabėgti ir nuo tamsiuoju metų laiku persekiojančios 
depresijos. Nutarėme supažindinti savo skaitytojus bent su keletu faktų apie šokį, kilusį iš Lotynų 
Amerikos.
 Tango – Lotynų Amerikos šokis, sukurtas Argentinoje ir Urugvajuje, lotyniškai reiškia „liečiu“. 
Tai aistringas moters ir vyro šokis, perteikiantis jausmus – aistrą, pavydą, pyktį. Lietuvoje tango šokį 
išgarsino Anželikos Cholinos teatras ir Vilniaus argentinietiško tango klubas. Tango istorijos pradžia 
laikomi 1880 metai, kai jis pradėtas šokti skurdžiose Argentinos ir Urugvajaus uostų vietovėse.
 Pasaulinė tango diena švenčiama kasmet gruodžio 11 dieną. Šią dieną gimė net dvi garsios 
šio šokio žvaigždės – tango karaliumi tituluojamas Carlosas Gardelis (1890–1935) ir Julio De Caro 
(1899–1980).
 Pasaulinė tango diena yra masiškai švenčiama Buenos Airėse: žmonės susirenka gatvėse ir 
šoka Avenida de Mayo alėjoje iki vėlumos. Televizijos ekranuose visą dieną rodomi  tango istorijos 
epizodai ir tiesioginės šokių gatvėse transliacijos.
 Lietuvoje išmokti šokti tango siūlo daug šokių klubų, ypač daug jų Vilniuje, kur tango šokti 
neretai moko iš šio šokio tėvynės kilę žmonės.

Pagal interneto šaltinius parengė Emilija Lukošiūnaitė, 8 b
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Savanorystė – veikla ne tik 
per Kalėdas

 Pasaulyje jau nuo 1985 metų gruodžio 5 d. yra minima Tarptautinė savanorystės diena. Jos 
tikslas – kuo daugiau žmonių supažindinti su savanorių veikla ir paskatinti juos prisijungti prie šios 
gražios iniciatyvos. Mokyklos laikraštis nusprendė pakalbinti patyrusią mūsų gimnazijos savanorę, 
IV D klasės mokinę Gabrielę Lauraitytę. 

1. Kada pradėjai savanoriauti, nuo ko vis-
kas prasidėjo?
 Jei atmintis manęs neapgauna, tai pir-
moji mano savanorystė vyko lygiai prieš dvejus 
metus „Siemens“ arenoje, kur tuo metu kon-
certavo Filipas Kirkorovas. Aš iki šiol prisimenu 
tą didžiulę žmonių minią – daugiau nei devynis 
tūkstančius žmonių, taip pat savo sutrikimą, 
baimę, tačiau, kita vertus, ir puikų visos sava-
norių komandos bei jos koordinatoriaus palai-
kymą.

2. Kokioje srityje dažniausiai savanoriauji ir 
kokia tau labiausiai patinka?
 Savanoriauju skirtingose srityse ir skir-
tingose vietose. Kaip ir minėjau, jau dvejus 
metus savanoriauju „Siemens“ arenoje ir ten 
jaučiuosi kaip namie. Žinau kiekvieną kampe-
lį, galėčiau lengvai užmerktomis akimis nueiti 
nuo vieno iki kito arenos galo. Taip pat jau antri 
metai, kai savanoriauju „Danske bank“ mara-
tone. Pirmaisiais metais stovėjau trasos srityje, 
palaikiau morališkai visus bėgikus ir padėjau 
nenuklysti nuo kelio, o šiemet perėjau į van-
dens dalijimo punktą. Ačiū Dievui, kad tądien 
buvo šilta diena, nes visa buvau permirkusi 
nuo vandens. Savanoriavau ir „Vilnius Tech 
Park“ konferencijose, Vilniaus sporto festivaly-
je, knygų mugėje. Bet labiausiai save teko iš-
bandyti šią vasarą Klaipėdos vaikų stovykloje 
„Pažink Save“. Ten man pasiūlė savanoriauti 
mano geriausė draugė, su kuria susipažinau 
savanoriaudama „Siemens“ arenoje. Savano-
rystė vaikų stovykloje buvo didelis iššūkis, kurį 
aš įveikiau, tą pačią vasarą dar pabuvau trijose 
stovyklose. Labiausiai patikusios savanoriavi-
mo srities negaliu išskirti, nes jos visos yra sa-
vitos ir nuostabios.

3. Savanoriavimas atima labai daug lais-
vo laiko. Kaip viską suspėji ir kodėl tau tai 
svarbu?
 Tiesą sakant, aš daug ko nespėju po 
savanoriavimo veiklų, bet svarbiausia yra 
stengtis padaryti visus namų darbus prieš šias 
veiklas. Neretai būna taip, kad po didesnių 
renginių „Siemens“ arenoje grįžtu apie 23–24 
valandą ir labiausiai noriu eiti miegoti, o ne 
namų darbus daryti. 
 Man savanoriauti yra svarbu, nes tai 
puikus laiko praleidimo būdas, savanoriau-
dama sužinau daug naujo tiek apie save, tiek 
apie tai, kas vyksta aplink. Taip pat dalyvauda-
ma šioje veikloje padedu tiems, kam to reikia.

4. Ar gavai iš šių veiklų kokios nors nau-
dos tu pati?
 Savanorystė išugdė didesnį pasitikėji-
mą savimi, patobulimo mano viešojo kalbėji-
mo įgūdžius ir suteikė galimybę pažinti daugy-
bę nuostabių žmonių.

5. Ar galvoji šia veikla užsiimti ir vėliau, 
baigusi mokyklą?
 Dėl šito dar nesu tvirtai įsitikinusi, bet 
jei tik turėsiu noro ir jėgų baigusi mokyklą, tai 
tikrai toliau savanoriausiu, nors ir kitame mies-
te.

Parengė Gabrielė Kuzmickytė, IV D

 



Kalėdinės idėjos
 Nori mielo papuošimo, gaminto savo rankomis? Griebk šias idėjas ir papuošk savo namus.

Makaronų eglutė

Reikės

kartono (iš jo darysi kūgį, ant kurio klijuosi maka-
ronus),
karštų klijų,
makaronų (kriauklelių),
purškiamų dažų (tavo norimos spalvos),
karoliukų.

Kaip gaminti?

 Visų pirma iš kartono susuk kūgį. Vėliau 
makaronus pradėk klijuoti nuo apačios, tvarkin-
gai glausk vieną prie kito. Taip pasieksi viršūnę. 
Viršuje priklijuok vieną kaspinėlio formos ma-
karoną. Štai ir tavo eglutė, liko tik ją papuošti. 
Nupurkšk visą eglutę dažais, o prie kiekvieno 
makarono priklijuok po karoliuką. 

Pabandyk, nenusivilsi!

 Na, o gerai padirbėjus galima ir arbata pasivaišin-
ti arba svečiams jos pasiūlyti. Pabandyk šios arbatėlės 
receptą.

Tau reikės

70 ml arbatos,
100 ml granatų sulčių (100%).

 Užplikyk arbatą karštu vandeniu, kai truputį atvės, 
sumaišyk su granatų sultimis. Įdėk ledo kubelių. Papuošk 
ąsočio kraštą arba šiaudelį apelsino skiltele ar mėtos la-
peliu. 

Skanaus gėrimo!

Gamybos receptais dalijosi Liepa Samulionytė, 8 b
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Labai skanūs kalėdiniai sausainiai

Reikės   Prieskoniai
600 g miltų,   žiupsnelis cinamono,
pusės litro dirbtinio medaus,       šiek tiek muskato,   
125 g cukraus,  truputis vanilinio cukraus,
250 g sviesto arba margarino, kardamono,
1 kiaušinio,   3 kvepiantys pipirai,
1 arbat. šaukštelio kepimo miltelių, 5 gvazdikėliai,
1 šaukšto kakavos.

Gaminimas
 Indą silpnai šildant ištirpinti sviestą, cukrų, įpilti medų, suberti 
prieskonius. Kiaušinį išplakti iki putų ir supilti į dubenį, kai masė atvės. 
Miltų berti tiek, kad būtų patogu minkyti, supilti kepimo miltelius. Gerai 
išminkyti ir palikti šaldytuve valandai. Tuomet iškočioti 0.5 cm lakštą ir 
išpjaustyti norimas formas.

Receptu dalijosi Ūla Jocytė, 8 b



KALĖDOS SOSTINĖJE 2019 Iki 2020-01-07

 „Kalėdos sostinėje“ yra ryškiausias ir daugiausiai lankytojų sulaukiantis sostinės festivalis, 
kuris prasideda gruodžio pradžioje ir džiugina iki pat Trijų karalių. Tai mažiausiai 5–6 savaitės išskir-
tinių kalėdinių renginių ir ypatingos gera nuotaika užkrečiančios atmosferos ne tik įvairiose sostinės 
centre esančiose erdvėse, bet ir nuo centro nutolusiuose Vilniaus kampeliuose.
 

KALĖDINĖ ČIUOŽYKLA

Lukiškių aikštė
2019-12-06 / 2020-03-08

 Kalėdinėje čiuožykloje Lukiškių aikštėje 
vilniečiai bei sostinės svečiai čiuožimo malonu-
mais kviečiami mėgautis nuo gruodžio 6 d. iki 
kovo 8 d.

KALĖDŲ MIESTELIS – DIZAINO SKVERAS

Vinco Kudirkos aikštė
2019 m. gruodžio 17–22 d.

 Vinco Kudirkos aikštėje vilniečių bei sos-
tinės svečių lauks Kalėdų miestelis – Dizaino 
skveras – tai jau pamėgta ir įvertinta meno er-
dvė, kurioje savo unikalius gaminius pristatys 
daugiau nei 70 dizainerių ir kūrėjų: juvelyrų, ke-
ramikų, mados ir interjero dizainerių.
 Dizaino skvero lankytojai turės progą 
įsigyti išskirtinių kalėdinių dovanų sau ar savo 
artimiesiems. Dėmesiu lepins visas būrys žino-
mų Lietuvos dizainerių. Čia sutiksite juvelyrus 
Vaidą Gaižauską ir Raimondą Aškelovičių, mo-
derniosios keramikos atstovę Miglę Grugutytę, 
mados kūrėjus Agnę Čižauskaitę bei Eglę Šla-
jienę ir kt. Šie metai ypatingi talentingų juvelyrų 
ir keramikų gausa, kūrėjai yra sulaukę pripaži-
nimo ne tik Europoje, bet ir JAV, Kanadoje, Ja-
ponijoje. Skvere jūsų laukia pažintys su darbų 
autoriais, kūrinių atsiradimo istorijos bei subtily-
bės ir nepakartojamos emocijos!

ALTERNATYVUS KALĖDINIS KIEMAS

Buvusio Lukiškių kalėjimo kiemas (Lukiškių 
skg. 6)

 2019-12-20 / 2020-01-05

 Buvusio Lukiškių kalėjimo kiemas nuo 
gruodžio 20 d. transformuosis kaip erdvė – virs 
ALTERNATYVIU KALĖDINIU KIEMU – šventi-
niu laikotarpiu plačiai atvers vartus lankytojams.
Vilniečiai ir miesto svečiai turės unikalią progą 
iš arti susipažinti su istorinės atminties vieta, 
kuri atvira kultūrine žiemos švenčių erdve virs 
kitokių Kalėdų ieškotojams. Visų, atvirų ekspe-
rimentams ir metamorfozėms, lauks šviesos 
instaliacijos, alternatyvi Kalėdų eglė – tekančio 
vandens skulptūra, interaktyvios sūpynės.
 Alternatyvios Kalėdų eglės įžiebimo ren-
ginys vyks gruodžio 20 d. Alternatyvus kalėdinis 
kiemas lankytojams bus atviras 16–22 val.  nuo 
gruodžio 20 d. iki sausio 5 d. Kiemas neveiks tik  
gruodžio 23–24 d. ir gruodžio 30–31 d.
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KALĖDINĖ 3D PASAKA „Sniego karalienė“ 

Katedros aikštė
2019 m. gruodžio 25–29 d.

 Kalėdinė 3D pasaka – išskirtinė ir la-
bai laukiama Kalėdų tradicija Vilniaus mieste. 
Kiekvienais metais nuo gruodžio 25 d. iki gruo-
džio 29 d. (imtinai) unikali kalėdinė 3D pasaka 
į pagrindinę Lietuvos sostinės aikštę pritraukia 
daugiau kaip 120000 žiūrovų.
 Šiais metais sostinės gyventojai ir sve-
čiai kviečiami išvysti užburiančios kalėdinės pa-
sakos „SNIEGO KARALIENĖ“ vaizdus.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Katedros aikštė
2019 m. gruodžio 31 d.

 Gruodžio 31 d. artėjant vidurnakčiui Vil-
niaus miesto savivaldybė visus vilniečius bei 
miesto svečius kviečia Naujuosius 2020 metus 
pasitikti kartu – prie Vilniaus katedros varpinės. 
Laukia nepaprastas šviesų, spalvų ir muzikos 
kupinas reginys.
 Naujųjų metų naktį iki 24 val. veiks ir Ka-
lėdų miestelis Katedros aikštėje.

PARODA ,,KAČIŲ KELIAI‘‘ 

2019-11-04 / 2019-12-31

 Ramūnas Danisevičius – fotomeninin-
kas, Lietuvos spaudos fotografas. Menininkas 
fotografuoja viską, kas juda, ir ne tik. Kūrybinės 
laisvės neriboja ir per savo karjerą yra suren-
gęs daugiau nei 40 parodų. 2005 metais jam 
buvo suteiktas meno kūrėjo statusas. Į „Local 
Pub“ Ramūnas atvedė būrį žaismingų, neklau-
žadų rainių ir jų draugų, kurie kviečia vietinius 
patipenti kartu kačių keliais…
Kačių keliai nežinomi.
Gal jie prasideda po pakeliamais sutemų tiltais, 
o baigiasi amžinoje prieblandos zonoje?
Gal jie vinguriuoja paprastų mirtingųjų neaptik-
tomis miesto kūlgrindomis? Saulės ir mėnulio 
takais?
Gal jie veda į pragaro virtuvę ar rojaus barą?
Kačių keliai nežinomi.
Nebent pats akimirkai sugebi pasiversti kate. 
Katinu Miciumi. Tada uoslė paaštrėja, žvilgsnis 
įsitempia ir kaip strėlė šauni nežinomais kačių 
keliais, iš kurių sugrįžti su vienu kitu vaizdu at-
mintyje.
Paglostykit juos, tuos vaizdus. Bent akimis. Gal 
ir jums pavyks išgirsti, kaip murkia nuotrauka. 
Net jei į ją atklydęs šuo.
Per feles ad astra. Per kates į žvaigždes.
Nors kačių keliai ir nežinomi.

SIMBOLIŲ GALIA: „MADONA SU ISLANDIŠ-
KU PEIZAŽU“

2019-12-04 / 2020-01-06

 MO muziejaus pirmojo aukšto hole nuo 
gruodžio 4 d. atidaroma vieno kūrinio ekspozi-
cija „Simbolių galia: „Madona su islandišku pei-
zažu“. Joje eksponuojamas dailininko Vytauto 
Narbuto paveikslas „Madona su islandišku pei-
zažu“.

Parengė Agnė Matulionytė, 8 d
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