
 
ŠEIMŲ STOVYKLOS STOVYKLAUTOJŲ GAIRĖS 

 

 

NERINGOS Vertybės 
 

Lietuviškumas 
Neringa yra lietuviška stovykla. Atvykstame į Neringą 
norėdami kuo daugiau išmokti ir sužinoti apie savo 
lietuvišką kilmę bei kultūrą.  Lietuvių šeimų stovyklose 
visi stengiasi kalbėti tik lietuviškai, kad lavintumėme 
savo kalbos sugebėjimus. 
 

Tikėjimas ir dvasingumas 
Neringa yra katalikiška stovykla. Mes tikime, kad visi 
esame sutverti Dievo ir dvasioje esame broliai ir 
seserys. Būdami gražioje natūralioje Neringos aplinkoje, 
kurdami bendradarbiaujančios šeimos atmosferą, mes 
padedame vienas kitam pajusti Dievo buvimą ir Dievo 
meilę kiekviename iš mūsų. Viskas Neringoje vyksta 
Dievo akivaizdoje. Svarbu tai, kad stovyklavimo metu 
kiekvienas gali sustiprinti savo santykius su Dievu ir 
geriau suvokti katalikiškojo tikėjimo esmę. 
 

Asmeninė ir šeimyninė patirtis 
Dievas sutvėrė mus su skirtingais talentais ir gabumais. 
Stovyklavimas suteikia mums galimybių parodyti tuos 
gabumus ir kartu atskleisti kitus, nei tuos, kuriuos turime 
namuose ar mokykloje. Gyvendami drauge su kitomis 
šeimomis, aktyviai dalyvaudami programoje, suvokiame 
save naujai ir augame kaip asmenybės ir kaip šeima. 
 

YPATINGI NURODYMAI 
 

Skambutis – Visų bendrų renginių eiga prasideda 
skambučiu. Išgirdę skambutį, surinkite savo vaikelius ir 
ateikite dalyvauti programoje. 
 

Prašymas dėmesio – Iškelta vadovo ranka – tai 
signalas, prašantis tylos ir dėmesio. Vadovai nešaukia ir 
nešvilpia, kai tik vadovas iškelia ranką, reikia tuojau pat 
nutilti ir klausytis. 
 

Valgykla – Visi valgo kartu valgykloje. Prieš valgį 
sukalbama bendra malda.  Prašome tėvelių padėti savo 
vaikams pasirūpinti maistu. Po valgio būna bendra 
malda ir pranešimai.  Kiekviena šeima turi nunešti savo 
nešvarius indus prie langelio ir nušluostyti savo stalą. Iš 
valgyklos negalima išnešti nei indų, nei virtuvės 
reikmenų. 
 

Stovyklos prižiūrėtojo namas, virėjų namelis, 
seselių namelis – Mūsų stovyklos prižiūrėtojas su 
šeima turi savo namą, virėjos savo namelį ir seselės 
gyvena name šalia koplyčios. Jų nuosavybę ir 
privatumą reikia gerbti. 
 

Lankytojai – Prašome nekviesti neužsiregistravusių 
giminaičių bei draugų lankytis stovykloje stovyklos 
metu. Lankytojai ardo programos sklandumą. 
 

Automobiliai – Važiuoti automobiliais per stovyklavietę 
– draudžiama.   
 

Švara Neringoje – Mes vertiname gamtą ir visas 
Neringos patalpas, tad visi privalo padėti surinkti 
šiukšles ir apsitvarkyti po užsiėmimų bendrose vietose. 
Šeimos pačios turi susitvarkyti savo gyvenvietes. Visa 
stovykla sutvarkoma bendromis jėgomis pasibaigus 
programai. 
  

Koplyčia – Į koplyčią bet kada galima ateiti ramiems 
apmąstytams, maldai, susitikimui su Kristumi 
Švenčiausiame Sakramente. 
 

Miškai – dideli ir klaidūs. Neleiskite vienų vaikų į mišką. 
Nameliai – riba už kurios vaikams eiti vieniems 
negalima. 
 

Prūdas – Tėveliai atsako už savo vaikų saugumą prie 
prūdo. Vaikams draudžiama eiti prie prūdo be tėvelių. 
 

Skalbiniai – Dušų nameliuose yra skalbimo ir 
džiovinimo mašinos, kuriuos tėveliai gali naudoti 
stovyklos metu. 
 

Medicininė pagalba – Neringa turi susitarimą su 
vietiniu gydytoju priimti stovyklos ligonius. 
 

Gyvuliukai iš namų – Visų stovyklautojų sveikatai ir 
saugumui prašome šeimų surasti savo naminiams 
gyvuliukams kitos priežiūros ir nesivežti jų į stovyklą. 
 

Kramtomoji guma – Kramtyti gumą draudžiama. 
 

Telefonas – Valgyklos telefonas naudojamas skambinti 
nelaimės atveju. Neringos stovyklos telefonas: 802-254-
9819. Stovykloje veikia telefonai, iš kurių galima 
skambinti ypatingais atvejais ar reikalu. Jeigu jums 
reikia paskambinti, prašome teiraukitės administracijos.  
 

Mobilieji telefonai ir internetas: Neringoje WiFi ryšys 
yra limituotas. Jis reikalingas stovyklos administracijos 
darbui. Jeigu tėveliams reikia skambinti ar naudoti WiFi 
dėl darbo ar įvairiais reikalais, prašome išvažiuoti iš 
stovyklos teritorijos arčiau kelio arba į miestelį. Esame 
įsitikinę, kad yra be galo svarbu per stovyklas atsijungti 
nuo išorinio pasaulio ir visą dėmesį sutelkti šeimos 
stovyklavimui, programai bei savo dvasinei ramybei. 
Esant ypatingam reikalui, yra galimybė naudotis 
kompiuteriais, patikrinti el. paštą. 
 
Nuostoliai – Stovyklautojai yra atsakingi už bet kokius 
jų padarytus nuostuolius ir privalo juos atlyginti 
stovyklai.   
 

Rūkyti – draudžiama bendrose stovyklos vietose ir 
programos metu. Rūkyti galima dirbtuvėje.  Nuorūkas 
prašome išmesti į šiukšlių dėžę. 

tel:(802)%20254-9819
tel:(802)%20254-9819

