
tobulinsime socialinius įgūdžius; 
išmoksime kaip motyvuoti save ir kitus; 
išmoksime atpažinti savo emocijas ir jas valdyti stresinėse situacijose;
diskutuosime smurto bei patyčių temomis;
bendrausime ir smagiai leisime laiką!

TAU JAU 14 METŲ? Esi smalsus, domiesi įvairiomis temomis? Galbūt nori
savanoriauti bendrijos veiklose? Mokymai yra puiki galimybė Tau susirasti naujų
draugų ir smagiai praleisti savaitgalį! ESI LAUKIAMAS JAUNIMO
MOKYMUOSE, kurie vyks gražioje sodyboje Trakų rajone! 
Registracija iki kovo 30 d.

BALANDŽIO 2-3 DIENOMIS PAGAVA organizuoja dviejų dienų mokymus
jaunuoliams, kurių metu:

REGISTRACIJA:
 https://forms.gle/D4FdpYiXYMy1oMxM7

Dalyviams bus organizuojamas atvykimas į mokymų vietą autobusu.
 

Daugiau informacijos: +37064655108 (Smiltė); +37061846058 (Rūta B.)
El. paštu: pagavabendrija@pagava.lt

 

INFORMACIJA 
NARIAMS
2022 BALANDIS

MOKYMAI PAAUGLIAMS IR JAUNIMUI!

SKELBIAME STOVYKLOS PAGAVIUKAS DATĄ!
 

Kviečiame vaikus nuo 9 iki 17 metų!
Tikimės, kad vasarą galėsime praleisti drauge tradicinėje bendrijos PAGAVA
vaikų vasaros poilsio stovykloje! Stovykla „Pagaviukas“ vyks liepos 3–10
dienomis Varėnos rajone. 
8 dienas jaunieji stovyklautojai pramogaus ir prasmingai leis laiką poilsio ir
pramogų erdvėje – kaimo turizmo sodyboje, kartu su puikia vadovų ir savanorių
komanda!

 
Sekite informaciją, BALANDŽIO PABAIGOJE paskelbsime registraciją!

https://forms.gle/D4FdpYiXYMy1oMxM7


SKELBIAME ŠEIMŲ STOVYKLOS DATĄ!

Tradicinė Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, Vasaros
poilsio stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio… 2022” vyks liepos 28 – liepos 31
dienomis prie jūros, patikrintoje ir pamėgtoje vietoje Šventojoje. 

 
REGISTRACIJĄ PASKELBSIME GEGUŽĖS PRADŽIOJE!

Puiki žinia! 
Atnaujintas ,,Pašnekesių žodynėlis“ (5 dalys)
lietuvių gestų kalba.
Jį galite rasti: http://gestai.ndt.lt/lgkpz/

Gražaus pavasario!
Bendrija PAGAVA

Karate mokykla “Budora” kviečia vaikus su negalia
būrelius lankyti NEMOKAMAI!
Tereikia pasakyti kodą: PARAKARATE

DALINAMĖS INFORMACIJA APIE 
NEMOKAMUS KARATE BŪRELIUS!

Visą reikalingą informaciją apie treniruotes galima rasti mokyklos tinklapyje: 
https://budora.lt/karate-treniruotes-vaikams/?fbclid=IwAR3o_EHdJUQinKnRTJfznvV_6n_-WLfX-
Qkk4AoCQIATVlj-4QZYifh5WMo

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras įgyvendindamas Neįgaliųjų socialinės
integracijos 2021–2023 metų veiksmų planą 2021 m. parengė 2.1.19 priemonę –
Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą. 
Tikimasi, kad apraše įtvirtintos nuostatos ir principai padarys aiškesnę lietuvių
gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarką, gerins lietuvių gestų kalbos
vertimo paslaugų kokybę.

Aprašo variantas lietuvių kalba: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/7404ecf068b211eca9ac839120d251c4
Aprašo variantas lietuvių gestų kalba:
HTTPS://WWW.VERTIMAIGESTAIS.LT/NAUJIENOS/LIETUVIU-GESTU-
KALBOS-VERTIMO-PASLAUGU-TEIKIMO-TVARKOS-APRASAS/


