
 

 

    
Stovyklos lietuviškai kalbantiems VAIKAMS/JAUNIMUI 

2021 m. liepos 11-17 d., 7-10 metų  
2021 m. liepos 18-24 d., 11-13 metų  
2021 m. liepos 25-31 d., 14-16 metų  

2021 m. liepos 25-31 d., Speciali programa 17-mečiams 
 

 
 

Neringos Tikslai     
Lietuviškumas, krikščioniškumas 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, 
būreliai ir pamokėlės: dainos, 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. Šią 
vasarą programa bus kuriama atsižvelgiant į COVID-19 saugos taisykles. 
 

Speciali 17-mečių programa 
Ši speciali 2021 m. programa skirta visiems 17-mečiams ir ypatingai tiems, kurie 2020 m. negalėjo stovyklauti 
Neringoje savo paskutiniaisiais metais. 
Ši programa vyks tuo pačiu metu, kaip ir vyriausiųjų stovyklautojų stovyklos sesija, tačiau išskirtinis dėmesys 
bus skiriamas 17-mečiams ir jų perėjimui į jaunų suaugusiųjų amžių. Į programą įtrauktas vadovų pagalbininkų 
(CIT) mokymas, taip pat viskas, kas daro Neringą ypatinga, prasminga ir linksma vieta.   
 

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.      
 

Kontaktinė informacija: 
L.e.p. Neringos vykdomoji vedėja Dana Grajauskaitė: dgrajauskas@neringa.org 
Vasaros stovyklų vedėja Dana Vainauskienė: dana@neringa.org 
Vadybininkė/finansininkė/UltraCamp valdytoja Viktorija Galkutė: viktorija@neringa.org; (978) 582-5592 
 

Neringos adresas: Camp Neringa Inc., 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301 

Stovyklos telefonai: 802-254-9819 arba 802-254-8090 

Neringos svetainė: www.neringa.org 
 

 



 

 

Informacija prieš atvykstant... 
 

Kas yra Neringa? 
1969 m. Šv. Mergelės Marijos Vargdienių Seserys perkėlė Immaculata stovyklą iš Putnam, CT į Vermontą ir 
įkūrė Neringos stovyklą. Camp Neringa, Inc. tęsia nesikeičiančią Neringos misiją: teikti lietuviško paveldo ir 
krikščioniško tikėjimo ugdančią patirtį, kuri skatina stovyklautojų, vadovų, darbuotojų, šeimų ir visų dalyvių 
pozityvų charakterio vystymąsį. 

 

Kaip gyvename?  
Stovyklautojai, paskirstyti pagal amžių, gyvena stovykliniuose nameliuose su vadovu/e. Kiekviename namelyje 
yra tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra netoli namelių. 
Valgoma pagrindiniame stovyklos pastate, kuriame yra virtuvė, valgykla, salė, biblioteka. Šiais metais turėsime 
daugiau įrengtų vietų lauke, kur bus galima valgyti bei naudoti programoms. 
 

COVID-19 taisyklės ir gairės stovykloje 
Neringos stovykla, atsižvelgdama į federalinės ir VT valstijos sveikatos apsaugos reikalavimus, paruošė COVID-
19 saugos taisyklių rinkinį. Jį galite rasti Neringos svetainėje: www.neringa.org 
 

Registracija 
Paskubėkite registruotis! Registracija šiais metais vyks per UltraCamp platformą. Vieta užtikrinama ankščiau 
užsiregistravusiems. Užsiregistravusiems iki balandžio 26 d. yra taikoma nuolaida. Jeigu neaišku, kaip naudotis 
UltraCamp programa, susisiekite su Viktorija: viktorija@neringa.org; (978) 582-5592. 
Iškilus klausimams dėl registracijos, kreipkitės į Daną V. el. paštu: dana@neringa.org 
 

Lietuvių kalba 
Šios stovyklos vyksta lietuvių kalba; stovyklautojai turi suprasti ir galėti susikalbėti lietuviškai. Norėdami 
sustiprinti savo vaiko lietuvybės patirtį, jeigu vaikas nesupranta ir nekalba lietuviškai, registruokitės į Lietuvių 
kilmės stovyklą anglų kalba rugpjūčio 1-21 d. Programa mažai kuo skiriasi nuo lietuviškai kalbančiųjų stovyklos, 
vyksta papildomos lietuvių kalbos pamokėlės, turtinamas žodynas. Šioje stovykloje vaikams bus lengviau pilnai 
įsitraukti ir dalyvauti programoje. Jeigu tėveliams iškilo abejonių, pasiskaitykite dokumentą „Apie Kalbą“. 
 

Atvykimas / Išvykimas 
Programa prasideda sekmadienį, nuo 9 val. ryto. Šeimoms bus paaiškinta atvykimo tvarka artėjant stovyklos 
laikui.  
Programa baigiasi šeštadienį, 10 val. iš ryto. Šeimoms bus paaiškinta išvykimo tvarka artėjant stovyklos laikui.  
 

Finansinė parama 
Jeigu šeimai iškilo finansinių sunkumų, yra keli fondai kurie gali padėti: Pal. Jurgio Matulaičio Fondas, Kazickų 
Šeimos Fondas, Adamski Šeimos Fondas ir kiti. Šeimos, turinčios finansinių sunkumų, gali kreiptis finansinės 
paramos, paaiškindamos priežastis ir aplinkybes. Paramos prašymas pildomas kartu su registracija. Jeigu turite 
klausimų, parašykite Danai V.: dana@neringa.org  
 

Laiškai   
Tai – proga vaikams lietuviškai skaityti bei rašyti ir pabendrauti su Jumis. Kadangi stovyklos sesija trumpa, 
skubėkite rašyti laiškus (norint kad pasiektų laiku).  
Stovyklos adresas: (vaiko vardas, pavardė), Camp Neringa, 147 Neringa Rd., Brattleboro, VT  05301.   
 

Siuntiniai 
Prašome nesiųsti bet kokių siuntinių vaikams stovyklos metu. Kaip ir ankstesniais metais, siuntiniai bus 
sulaikomi ir atiduoti tėveliams tik stovyklos pabaigoje.  
 

Telefonai 
Prašome neskambinti stovyklautojams ir neprašyti, kad jie skambintų Jums. Skambučiai ardo stovyklos 
programą, atitraukia vaikų dėmesį ir neigiamai paveikia jautresnius vaikus. Ypatingais atvejais prašome 
pasitarti su stovyklos administracija, tel: 802-254-9819 arba 802-254-8090. 
Mobiliuosius telefonus atsivežti ir jais naudotis stovykloje draudžiama. Žr. dokumentą „Apie elektroniką“.  
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BŪTINA  ATSIVEŽTI   
Atsivežkite tik kas svarbiausia! Įdėkite pakankamai drabužėlių, kadangi nebus galimybės skalbti drabužių
           

❑ miegmaišį, paklodę čiužiniui 
❑ pagalvę su užvalkalu  
❑ rankšluostį  
❑ muilo   
❑ šepetuką dantims   
❑ dantų pastos  
❑ šukas/šepetį 
❑ kasdieninei aprangai paprastų, vasarinių,  
sportinių drabužių   
❑ maišą nešvariems drabužiams  
❑ megztuką  
❑ švarkelį  
❑ ilgų kelnių 

❑ apatinių drabužių  
❑ šiltą pižamą  
❑ maudymosi kostiumą  
❑ lietpaltį  
❑ guminius batus (patartina)   
❑ sportinių batų   
❑ gumines pliažo šlepetes  
❑ vieną gražesnį drabužėlį  šv. Mišioms   
❑ apsauginio kremo nuo saulės 
❑ kremo nuo vabzdžių 
❑ trisluoksnes vienkartines covid-19 kaukes (bent 4     
kaukės per dieną) 

Prašome vardu paženklinti drabužius, nes jie išsimėto ir be vardų sunku atskirti. 
Tėveliai: patikrinkite ką Jūsų vaikai vežasi į stovyklą. 

 

IR DAR PATARTINA ATSIVEŽTI: Muzikos instrumentus, grojamų kūrinių natas, reikalingas priemones talentų 
vakarui, popieriaus, vokų bei pašto ženklų laiškams, rašymo priemonių. 
 

Į stovyklą nesivežti 
Elektroninių aparatų (mobiliųjų telefonų, iPod, video žaidimų, mp3 grotuvų, kompiuterių ir kt.). Stovykloje šie 
prietaisai bus paimti vadovų globon iki stovyklos pabaigos. Daugiau informacijos žr. „Apie elektroniką“. 

 

Dėmesio! Kasmet atvažiuoja vis daugiau vaikų, turinčių alergiją tam tikram maistui. Prašome į stovyklą nesivežti 
maisto ar saldumynų! Mūsų stovyklautojai yra sočiai ir sveikai maitinami. 
 

Papildoma informacija 
 

Turite klausimų?  
Bendrais klausimais apie stovyklavietę, renginius, projektus klauskite L.e.p. stovyklos vedėjos Danos Grajauskaitės, 
registracijos klausimais rašykite Danai Vainauskienei. Jeigu turite klausimų dėl finansų, UltraCamp naudojimo, 
susisiekite su Viktorija Galkute. 
 

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. 
 

Kitos stovyklos  
Neringa rengia stovyklas ne tik šeimoms, bet ir vaikams, paaugliams bei suaugusiems anglų ir lietuvių kalbomis. 
Daugiau informacijos suteiks vasaros stovyklų vedėja Dana V. arba ieškokite informacijos: www.neringa.org 
 

Parama Neringai 
Mokestis už stovyklą nepadengia Neringos kasdieninių išlaidų. Nuoširdžiai dėkojame galintiems paremti Neringą 
auka. Aukos atleidžiamos nuo mokesčių pagal valdžios įstatymus. 
Čekius rašyti “Camp Neringa, Inc.” vardu arba galima aukoti per PayPal. Daugiau informacijos mūsų svetainėje: 
https://neringa.org/donate-2/. Ačiū! Ačiū! Ačiū! 
 

Narystė 
Tapkite Camp Neringa, Inc. nariais! Narystės įstojimo/atnaujinimo formos bus paskelbtos Neringos svetainėje.  Dėl 
klausimų, susisiekite su Dainora Kupčinskaite: membership@neringa.org 
 

Neringos Naujienos 
Neringa savo naujienas platina per Neringos Facebook, Instagram ir per elektroninį naujienlaikraštį Neringa News.  
Jeigu norėtumėte gauti Neringos naujienas, parašykite trumpą el. laiškelį news@neringa.org  
 

Iki pasimatymO!… 
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