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Ar jau pasižymėjote kalendoriuje rugsėjo 10-11 d. renginį? 

Jis įvyks. Bet kokiu oru. Bet kokiam dalyviui skaičiui…. 

 

          2016 – 07 - 07 

Mieli Asociacijos nariai! 
 

Tradicinis „Pievelių šnabždesių“ susitikimas devintąjį kartą laukia mūsų! 

Susitikimas vyks tradiciškai Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje  

2016 m. rugsėjo 10-11 d.  

Oficiali susitikimo pradžia 2016 m. rugsėjo 10 d. 11.00 val., atvykti galima ir iš vakaro. 
 

Susitikimo džiaugsmą ir programą, kaip ir ankstesniais metais, kuriame visi bendrai. 
 
Laukiame Jūsų pasiūlymų pirmajai susitikimo daliai: 

 apie ką (Jūsų asmeninius ar institucijos pasiekimus, įdomius projektus, naujus leidinius, „išmoktas“ 

pamokas, ateities planus, sielos džiaugsmus) norėtume pasišnabždėti,  

 kuo (pvz., naujai atrastais mokymosi metodais) norėtume pasidalinti,  

 ko norėtume išmokti,  

 ką (plaukimą laivu, aitvaro leidimą, dešrelių kepimą, „Pievelių“ teatrą, „vinilinę naktį“....) norėtume 

pakartoti, 

 ko norėtume atsisakyti. 

 

Antrąją dieną mūsų kolektyvinis narys kviečia dalyvauti „SMILE“ projekto (www.smile-network.eu) 

nacionalinio sklaidos renginyje „Kalbos socialinei integracijai ir įsidarbinimui“, kuris vyks Rumšiškių 

muziejaus dvaro akademijoje. Šio renginio darbotvarkėje projekto pristatymas, renginio dalyvių gerosios 

patirties pavyzdžių kaip kalbų mokėjimas padeda integruotis į naują bendruomenę ar darbo rinką  pristatymas, 

interaktyvus seminaras apie kalbų mokymąsi ir jų naudą naudojant projekto metu sukaupta gerosios patirties 

medžiaga. 

 
Kaip dalyvauti „Pievelių šnabždesiuose“? 

Savanoriškai. Aktyviai. Išradingai. Svetingai ir saikingai. Kūrybiškai ir inovatyviai. Nuotaikingai. 

 

Materialinės dalyvavimo sąlygos. 

 Nemokama nakvynė daugiaviečiuose kambariuose (kaip ir kasmet). Rekomenduojama atsivežti savo 

lovos skalbinius arba būti pasirengusiems sumokėti 2,00 Euro už patalynės skalbimą.  

 Gyventi komfortiškiau galima Lietuvos liaudies buities muziejaus Girkalnio svečių namuose 

(http://www.llbm.lt/lt/informacija_lankytojams/apgyvendinimas/), dėl kainos ir rezervacijos skambinti 

8-640-54713. 

 Įėjimo į Muziejų bilietas (mokamas renginio vietoje): suaugusiam asmeniui 2,90 Euro; studentams ir 

senjorams – 1,45 Euro. 
 

Registracija. Dalyvio registracijos anketą pridedame. Registracija vyksta visą vasarą el. paštu 

lssavilnius@takas.lt arba lssa@takas.lt 

 

Informacija tel. 8-5-2619031; jeigu neatsiliepsime, prašome supratimo,– vasara, atostogos... 

 

 
Susitikime! 
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