
 
 

                                         KLAIPĖDOS MIESTO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBA 

 
 

KONFERENCIJA SKIRTA TARPTAUTINEI ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENAI PAMINĖTI  

,,KULTŪROS PRIEINAMUMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA“ 

ORGANIZUOJA: Klaipėdos Neįgaliųjų Reikalų taryba,  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Kultūros skyrius ir  Socialinės paramos skyrius. 

VIETA: Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda,  ,,Amberton“ viešbutis, K-centro 1 aukšto konferencijų salė 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA el.paštu: sonata.bagdoniene@klaipeda.lt, kuri vykdoma iki 2017-

11-04, 12 val. Telefonas pasiteiravimui: 8 46 396312 

 9.30- 10.00 Registracija. Kava  

Vedantysis Klaipėdos neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkas Kazys Bagdonas  

10.00 val. Klaipėdos miesto Mero Vytauto Grubliausko sveikinimas.  

 

10.10 val. „Neįgaliųjų integracijos galimybės Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017–2030 metų 

strategijos kontekste“.  Narūnas Lendraitis  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vedėjas. 

 

10.30 val. „Nuo stereotipų kultūros prie kultūros be barjerų“ Tomas Viluckas publicistas, rašytojas, 

apžvalgininkas ir dr.doc. Jolita Viluckienė. 

 

10.50 val. Projekto „Per negalią galintiems“ pristatymas ir perspektyvos“ Rūta Petniūnaitė Klaipėdos 

Kultūrų komunikacijų centro kultūrinės veiklos vadybininkė. 

11.20 val.  „Šuo ir žmogus – susitikimai, kurie įkvepia“   Inga Norkūnienė, Klaipėdos Kultūrų komunikacijų 

centro kultūrinės veiklos vadybininkė ir „Maltos ordino“ pagalbos tarnybos atstovai.  

 

11. 40 val. ,,Negalios refleksija kultūros prieinamumo ir orumo konstatavimo aspektu“, soc. m. dr.  Jūratė 

Ruškė, VšĮ ,,Likimo laiptai“ logopedė.  

 

12.00 val.  ,,Neįgaliųjų įtrauktis teatre šokio ir judesio priemonėmis šokio teatro„ PADI DAPI Fish“ šokėja, 

choreografė, judesio terapijos praktikė Dovilė Binkauskaitė, šokio teatro „PADI DAPI Fish“ vadybininkė 

Greta Seiliūtė 

 

13.00-13.30 kavos pertrauka, užkandžiai 

14.00 val. "Pažinkime gintarą pojūčiais“ Regina Markauskienė, „Gintaro muziejaus“ vyr. muziejininkė, 

tarptautinių ir nacionalinių projektų koordinatorė . 

 

14.20 val. "Neregių sociokultūrinė integracija ir meno prieinamumas" ,  Lina Puodžiūnienė VšĮ ,,LASS“ 

respublikinio centro kultūros projektų vadovė.  

 

14.40 val.  „Kultūros poveikis ir įtaka žmonėms su protine negalia“  Janina Tulabienė  VšĮ ,,Klaipėdos viltis“ 

direktorė  ir Laura Šakurskytė-Žilinskienė  ,,Meno artelė“ vadovė, režisierė . 

 

15.00 val. ,,Kultūros renginių prieinamumas kurtiesiems“ Nina Šamakova Klaipėdos kurčiųjų jaunimo 

organizacijos pirmininkė. 

 

15.20 val. ,,Lietuvos aklųjų biblioteka: dvikryptė komunikacija“  interaktyvus pristatymas Daiva Žiemelienė  

,,Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) bibliotekininkė. 

15.40 val. Klausimai, pasisakymai, diskusija.  

mailto:sonata.bagdoniene@klaipeda.lt

