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Panevėžyje

Trakuose

Molėtuose Trakuose
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Molėtuose vyko seminaras. Jo tema – “Įtrauki miesto erdvė ir kraštovaizdis”. 
Seminarą vedė žinomas architektas, profesorius Gintaras Stauskis. 
Susirinko daug žmonių. Buvo įdomu klausyti apie neįgalių žmonių aplinką. Kaip pa-

daryti, kad jiems būtų lengva vaikščioti, važiuoti. 
Pati linksmiausia seminaro dalis buvo darbas grupėse. 
Grupėse žmonės dirbo pagal duotas nuotraukas.
Reikėjo pasakyti, kaip sukurti patogias vietas neįgaliems gatvėse.

Įdomus seminaras Molėtuose
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Žaisliukai Prezidentūros eglutei
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Šventė, poilsis, sveikata, juokas. 
Tai - veikla, suteikianti ne tik laimės ir džiaugsmo neįgaliesiems. 
Dalyvių veiduose - susidomėjimas, šypsena, tiesiog  buvimas čia ir dabar. 
Niekas nenori vykti į namus.
Dar ilgai vakarotų kurdami, kalbėdami, juokaudami.

Panevėžyje gimė šventiniai angelai
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Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centre Molėtuose vyko smagios sporti-
nės rungtys. 

Kalėdinės varžybos Molėtuose
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Centro lankytojai kartu su Molėtų progimnazijos šeštokais varžėsi šaškių ir smiginio 
rungtyse.

Net 18 mokinių kartu su auklėtoja Ieva Vaicekauskiene padovanojo daug šventinio 
šurmulio. 

Daugiau nei valandą visi suko galvas prie šaškių lentų. 
Vadovaujant Centro šaunuoliui Antanui vyko smiginio varžybos.
Pasibaigus sportinėms rungtis, patys geriausieji apdovanoti medaliais. 
Džiugu, kad jais pasipuošė ir mokiniai, ir Centro lankytojai: Danutė, Antanas, Vilius, 

Justukas. 
Nugalėjo jaunystė ir patirtis!
Visi vaišinosi mokinių Emilijos ir Oskaro keptais keksiukais, kitais saldumynais. 
Sutarėme, kad susitiksime dažniau...
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Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filiale vyko Aleksandros Korytčenko au-
torinė dailės darbų paroda ,,AUKSINIO RUDENS POPURI”.

Ši paroda - jubiliejinė, dešimtoji Aleksandros paroda, atradusi kelią į mūsų gyvenimą. 
Ypač džiugina tai, kad Aleksandra pati parodą suderino, suruošė ir pristatė visuomenei. 
Tai puikus savarankiškumo ir įvairiapusių gebėjimų pavyzdys.     

Aleksandra sako, kad dailė išgelbėjo ją nuo sunkių minčių ir leido atrasti gyvenimą iš 
naujo. Ji dėkinga dailės užsiėmimų mokytojai Editai, išmokiusiai tapyti bei pažvelgti į 
save kitaip, pripildžiusiai gyvenimą spalvų ir tikėjimo.

Džiaugiamės Aleksandros pasiekimais ir tikime, kad ši paroda jubiliejinė, bet toli gra-
žu dar ne paskutinė jos gyvenimo istorijoje. 

Jubiliejinė Aleksandros paroda

Neringa Kerinienė
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Pamiršau, pamiršau, skubėjau eiti keliu tuo,
Kryžkelę sumaišiau, savo svajones.
Pamačiau gražų saulėlydį. 
Kur tu ištiesei man savo ranką. 
Ir aš paėmiau tavo ranką,
Ėjome kartu
Eisime gražiu keliu.

                                  Kai aš svajoju apie tave
                                  Ką gali pakeisti knygų puslapiai?
                                  Paslaptis – kaip tu pasakei kartais myliu tave ir aš tau atsakau.
                                  Pamiršau, pamiršau, skubėjau tarti tuos žodžius,
                                  Apie tai buvo mūsų paslaptis, knygų puslapiai. 
       
Kai būna įsimylėti sunku, tarti žodžius, kai būni šalia
Tavo tas sapnas
Atsibundi – knygų paslaptis užversta.
Pamačiau. Tavo čia buvo ne sapnas.
Tikrovė.
Išsipildymo svajonė.

Kokie čia buvo sapnai?
Antano Žukausko kūryba
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Jau beveik metai, kai visi su nerimu ir skausmu sekame įvykius nuo karo kenčiančioje 
Ukrainoje. 

Visi, neabejingi ukrainiečių kančioms, vienaip ar kitaip stengiasi padėti. Darbais, žo-
džiais, reikalingais daiktais. 

Daug kas Lietuvoje mokosi gaminti, gamina ir siunčia Ukrainai apkasų žvakes. 
Nesudėtingą technologiją greitai įsisavino ir VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro 

paslaugų gavėjai. Karpome, sukame, liejame. Kiek galėdami prisidedame prie visuoti-
nio judėjimo. 

Šių metų prieškalėdinės dirbtuvės įgavo kitą veidą - šalia vašku kvepiančių eglučių, 
besmegeniukų, zuikučių,  eilėmis ant stalų rikiuojasi ir  neįgaliųjų rankomis pagamintos 
apkasų žvakės. 

Apkasų žvakės - pagalba kenčiantiems nuo karo

Neringa Kerinienė



Projekto rėmėjas- Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR SADM 
Projekto vykdytojas – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija

Adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius, el. paštas info@aplinkavisiems.lt
Pirmininkė Nijolė Milkevičienė, tel. 865506328.

Projekto vadovė Jūratė Lapašauskė
Leidinį maketavo ir spausdino UAB Respinas

Tiražas – 480 egz.
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Žemė Dievo galiose sinodiškai sukurta.
Per kartas neblėsta, palaimintos maldos žodžiai - neskęsta. 
Knygų raštuose įrašyta kaip teisingai elgtis,
Gyvenimo paaiškinimai krikščionims krikščioniškai melstis.

      Palinkėjimai slenka žiemą, pavasarį, rudenį. 
      Nesvarbu, kokiu metų laiku idėja bėga.
      Kūčias, Kalėdas poterius butuose pravartu kalbėti. 
      Namuose, šeimose žmonės burnytėm žodžius atrakinti. 

Nosytėse – oras, akyse – šviesa, burnytėse – kalba. 
Žmonėms visi organai priskirti atskirai nevaikšto. 
Dėl kultūros rūbus nešioti reikia,
Kojytės, įautos batus batelius, keliais žingsniuoja.

      Akylai pažiūrėjus – tikras rojus
      Užgirsti balsai raminasi ausytėse.
      Medicinoje gydytojų apžiūrėjimai kartojasi
      Metų angeliukas prakartėlėje vartosi.

Žemė juoda amžių iškamuota
Darbų, kančių, regalijų jėga. 
Nes švento Dievo sutverta
Išlikus mąstau tautiškose psalmėse. 

      Tvarkos, maldos, požiūrio užgesusios sielos.
      Šv. Kūčias, Kalėdas reikia apsivalyti išpažinty.
      Ryžtas – gyvybės garantas, bažnyčiose išsakytas.
      Mišias laikantiems Monsinjorui, Vyskupui, Kardinolui, Popiežiui.

Blogumus padariusiems žmogiškai kančios atėjo
Pakliuvęs raudonumas veido srity išsiliejo. 
Žodžio oro gūsis nosyse susilpnėjo. 
Kvėpavimas išgąsčio plaučiuose vėlei sumažėjo.

      Miestuose, kaimuose vaikams puoštos eglutės, 
      Suaugusiems lankytinos močiutės dovanotos dovanos. 
      Tėvo, motinos pirktos parduotuvėse už pinigus. 
      Gautas pažadas šluotos surištos neperlaužo. 

2022 m. gruodžio 6 d. Molėtai                                                                     
Vilius Sakarvelis

Palinkėjimai slenka


