
 

 

    
Stovyklos vaikams lietuvių kalba 

2019 m. liepos 7 – 21 d., 7-16 metų vaikams 
2019 m. liepos 21 – 27 d., “Trečia savaitė” 12-16 metų jaunimui 

 

Neringos Tikslai     
Krikščioniškumas, lietuviškumas ir visapusiškas charakterio ugdymas; sudaryti progą vaikams 
bendrauti su savo bendraamžiais lietuviškumą ir krikščioniškumą ugdančioje aplinkoje.     
 

Stovyklos dienotvarkė  
Diena pradedama malda, pusryčiais, vėliavų pakėlimu ir apsitvarkymu.  
Iki pietų vyksta įvairūs užsiėmimai ir pamokėlės: dainos, tautiniai šokiai, skaitymo būreliai, gamtos 
pažinimas, menas, drama, sportas, žaidimai, pasikalbėjimai, istorijos, lituanistikos bei tikybos 
pamokėlės ir kt. Po pietų: laisvalaikis, maudymasis, taip pat užsiėmimai ir pamokėlės būreliuose.  
Po vakarienės ir vėliavų nuleidimo vyksta įvairios vakarinės programos pagal dienos temą. 
 

Kaip vaikai gyvena  
Po 10 vaikų, paskirstyti pagal amžių, gyvena namelyje su vadovu/e. Kiekviename namelyje yra 
tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra netoli namelių. 
 

Neringos vadovai    
Visiems namelių vadovams yra bent 18 metų. Vadovai yra kūrybingi, atsakingi, mokantys kalbėti 
lietuviškai, turintys patirties dirbant su vaikais. Programas veda namelių ir programos vadovai, 
specialistai, stovyklos kapelionas ir Nek. Pr. Marijos Seserys.      
 

Registracija 
Užpildykite registracijos ir sveikatos anketas. Kartu su įmokėjimu siųskite nurodytu adresu: Camp 
Neringa, c/o 4 Johnson Street, Newburyport, MA 01950. Antrą mokestį taip pat siųskite paštu likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki stovyklos pradžios. Vieta užtikrinama ankščiau užsiregistravusiems. 
Užsiregistravusiems iki balandžio 1 d. yra taikoma nuolaida. Iškilus klausimams dėl registracijos, 
kreipkitės į Daną Vainauskienę el. paštu: dana@neringa.org 
 

Kelio nurodymai   
Nuo 91 kelio Vermonte išsukite į 9 kelią link vakarų (Exit 2). Važiuokite Bennington kryptim 7 mylias. 
Sukite kairėn ties rodykle “Neringa”, keliuko pavadinimas: MacArthur Rd. Pavažiavę mažiau pusę 
mylios, pamatysite įvažiavimą į Neringą dešinėje pusėje. 
 

Papildoma informacija   
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į stovyklos vedėją, Reginą Kulbytę: 978-582-5592  arba el. paštu: 
regina@neringa.org    
 

Kitos stovyklos  
Neringa organizuoja ir kitas stovyklas vaikams, šeimoms bei suaugusiems anglų ir lietuvių kalbomis. 
Teiraukitės vedėjos Reginos arba ieškokite informacijos svetainėje: www.neringa.org 
 

Tapkite Camp Neringa, Inc. nariais! 
Narystės įstojimo/atnaujinimo formas Neringos bendruomenei išsiųsime gegužės mėn., jas taip pat 
bus galima gauti stovyklų bei renginių metu, bus paskelbtos Neringos svetainėje.  
Jei yra klausimų, susisiekite su Dainora: membership@neringa.org 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1969 m. Šv. Mergelės Marijos Vargdienių Seserys perkėlė Immaculata stovyklą į Vermontą ir įkūrė 

Neringos stovyklą. Nuo 2015 m. Neringos misiją tęsia įkurta Camp Neringa, Inc. ir Neringos tikslai 

išlieka tie patys: ugdyti lietuvių jaunimą krikščioniškoje ir lietuviškoje dvasioje.  

http://www.neringa.org/
mailto:membership@neringa.org

