
2022 m. Birželis
INFORMACIJA NARIAMS

 

Nuo birželio didėja piniginė socialinė
parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos
pensijos, mokamos žmonėms su negalia,
našlaičiams ar minimalaus socialinio
draudimo stažo nesukaupusiems
senjorams, tikslinės kompensacijos
neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais,
didesnis šalies gyventojų skaičius turės teisę
į būsto šildymo kompensacijas.

REGISTRACIJA į Vasaros poilsio stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio...2022”

KVIEČIAME registruotis į tradicinę
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir
neprigirdinčius vaikus, Vasaros poilsio
stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio...2022”.
Stovykla vyks liepos 28 – 31 dienomis prie
jūros, patikrintoje ir pamėgtoje vietoje –
poilsio komplekse „Energetikas“, Šventojoje.  
Labai prašome registruotis tik jei tikrai planuojate dalyvauti. Registruotis galite iki
liepos 18 d., tačiau nedelskite, nes vietų skaičius ribotas! Daugiau informacijos rasite
paspaudus registracijos nuorodą. 
REGISTRACIJOS NUORODA:     https://forms.gle/iDuia6MJ3mC41SpG7

KVIETIMAS !!!
Kviečiame vaikus ir jų tėvus į įdomią ir linksmą pažintinę ekskursiją Vilniaus pilių
teritorijoje. Renginys bus verčiamas į lietuvių gestų kalbą.
Ekskursija vyks birželio 28 d. 14 val. 
Daugiau informacijos apie renginį pranešime užsiregistravusiems dalyviams.

 
         Registracija ir informacija:
 el. paštu: pagavabendrija@pagava.lt
     telefonu: +37061846058 (Rūta)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FiDuia6MJ3mC41SpG7%3Ffbclid%3DIwAR0dSd1XfSKLePC_RYEhydZHamJPK4kdYPH0hjHL1_5P4O5SIuVwQWQMtFw&h=AT1IFk7dvvEfWB3CCuMHJZgbTILz7pu-U-CksgDr6QNM7VH2BpGORBoFjHPLIsk77VXMTxSQbuIcY6IW4no7c8JuPNjXeX3Rrn6JU40QJRHvQczr1r6uwC4gAIFS-xEiN_VVsg


Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“
Jau startavo visą vasarą trunkantis skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“! Šioje skaitymo
skatinimo akcijoje kviečiami dalyvauti įvairaus amžiaus skaitytojai. Kaip rodo ankstesnių
metų patirtis, vienodai azartiškai knygas skaito ir moksleiviai, ir jų tėvai, ir senjorai.
Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 5 knygas, registruok jas svetainėje 
www.vasarasuknyga.lt ir laimėk šaunių prizų!
Visą vasarą skaityti kviečia apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, LABiblioteka,
Kultūros Ministerija ir šių metų akcijos ambasadorė Jurga Šeduikytė.

LGKVC Vilniaus teritorinio skyriaus informacija
Keičiasi nuotolinių gestų vertimų paslaugų teikimas vasaros laikotarpiui
Nuo 2022 m. birželio 1 d. LGKVC Vilniaus teritorinis skyrius nuotolines vertimo
paslaugas SKYPE programa teiks šiomis darbo valandomis:
I – IV nuo 7.30 iki 17.00 val.  
V nuo 7.30 iki 16.00 val.
Po darbo valandų kreiptis į LGKVC Nuotolinio vertimo poskyrį, kuris paslaugas teikia
visą parą.

Projektas „Ukrainian kids in
Lithuania“ yra skirtas nuo karo
bėgantiems Ukrainos vaikams. Per 3
karo mėnesius Lietuvoje jau surengė
apie 20 dienos stovyklų, kuriose
globojo daugiau kaip 3000
ukrainiečių vaikų ir mamų.
Lietuvos tūkstantmečio vaikai

 

Projektas „Ukrainian kids in Lithuania“ Ukrainos
ir Lietuvos vaikus kviečia į renginį „Draugų diena –
День друзів“.
Laikas: birželio 11 d. 
Užsiėmimai organizuojami nuo 12 val.
 Vieta: Baltasis tiltas, Upės g. 6, Vilniuje.
 Dalyvių amžius: kviečiami visi!
Vaikus džiugins įvairiausi vasaros užsiėmimai ir
nemokami ledai.
Dalyvaus aktoriai, mokytojai, atlikėjai, grupės, laidų
vedėjai, koncertuos Ukrainos pianistas virtuozas
Jevhenas Khmara, grojęs geriausiose pasaulio scenose.
Daugiau  https://ukrainiankids.lt/lt/renginiai/

SKYPE: 24/7LGKvertimas

SKYPE: LGKvertimas/Vilnius

Dalijamės paramos studentams, turintiems negalią,
rūšių ir sąlygų atmintine  https://bit.ly/3xbqhlY
Informacija esamiems ir būsimiems studentams,
turintiems negalią,  apie jiems priklausančias išmokas, jų
skyrimo sąlygas ir laiku pateikti prašymus šioms
išmokoms gauti.

https://www.facebook.com/hashtag/vasarasuknyga?__eep__=6&__cft__[0]=AZXT6ydIwlNXBU12ES9T2cD79K10WnrI82u7zD9myNf7daYMcbkBrm8-MbuC4_yi97LBBhGvW8eDvAnAUlXIvYmf026o1ad_IloAhdlGDVqmxN2VZuPu73Ys4GhTHxL2cPgKifdH4Ujqtv0usjDeTW1p6ltEaT5IP3EdCqy1nekzag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vasarasuknyga?__eep__=6&__cft__[0]=AZXT6ydIwlNXBU12ES9T2cD79K10WnrI82u7zD9myNf7daYMcbkBrm8-MbuC4_yi97LBBhGvW8eDvAnAUlXIvYmf026o1ad_IloAhdlGDVqmxN2VZuPu73Ys4GhTHxL2cPgKifdH4Ujqtv0usjDeTW1p6ltEaT5IP3EdCqy1nekzag&__tn__=*NK-R
http://www.vasarasuknyga.lt/?fbclid=IwAR26Ttg22RYldSz7rkefQB7wKS8KDGdSr4PTZlSOPQkjMcZCJ2i3w-Qdtkc
https://www.facebook.com/Lietuvos.akluju.biblioteka/?__cft__[0]=AZXT6ydIwlNXBU12ES9T2cD79K10WnrI82u7zD9myNf7daYMcbkBrm8-MbuC4_yi97LBBhGvW8eDvAnAUlXIvYmf026o1ad_IloAhdlGDVqmxN2VZuPu73Ys4GhTHxL2cPgKifdH4Ujqtv0usjDeTW1p6ltEaT5IP3EdCqy1nekzag&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Kult%C5%ABros-Ministerija-584511645066449/?__cft__[0]=AZXT6ydIwlNXBU12ES9T2cD79K10WnrI82u7zD9myNf7daYMcbkBrm8-MbuC4_yi97LBBhGvW8eDvAnAUlXIvYmf026o1ad_IloAhdlGDVqmxN2VZuPu73Ys4GhTHxL2cPgKifdH4Ujqtv0usjDeTW1p6ltEaT5IP3EdCqy1nekzag&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LietuvosTukstantmecioVaikai/?__cft__[0]=AZU4p-no3ZUhGUK8LWViho3LljFR3F0YFSuO-va_AwTKD0uAcsghvtfJrMGrA8TM13L0RKado0P1SWpofAjFTBcfspmg3VqcYxCeGvUgejK78an_juarocm_lUqW0v2gCAbfG66oBpoG-LWa459B2ui9VT2Yd0tj3ybI6_1rkeY3ZQvwWo9G_TAswSu7VwqEHm4&__tn__=kK-R
https://ukrainiankids.lt/lt/renginiai/?fbclid=IwAR2dnD7gmnkr5IagmfZuPWxPRYjZgTxaZ7SjT-d8CeHjRtHjTvUgitf-3mk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xbqhlY%3Ffbclid%3DIwAR322dlyBofnnmqhCm3gFCdCDFp72ilJUfxK8TykfLJIRH4xgChdncSVOtQ&h=AT1VqG6mlV8gvqOvvk_rTMehMzXUsKdkM2a5jazY-Z92a-NhHaPfqwDWeiVtiVd0fa1ivnwfltoevUNbV04aPwPosswQQc7BLHuO1hVKvXCosA7N9BDMTLuQnXWtZrn_4axT&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2bz4QB0XrWc7MpAQ4ip05OXcv0Ra12Do7TjAsWwcBt_T2lKUlkQG_oaemiNcA0vOIbpXAKG8xbHEatMoOJKAy4cxXEyUCb73FkkhlUWXtO12PtyKkiPjKcRZU8K2QKN0E0KKjmifuuL8sCVzMyvrmSrRtc8yTAPeaAp0XYU5OXAOftMtoY-UQl_qtINQdALGzhYJaxx8m9L1REUhBU66xtP1MPVGBjUg

