
 
 

NERINGOS ŠEIMŲ STOVYKLA 
2021 m. liepos 4-10 d.  

 

 
 
 

Nuoširdžiai sveikiname Neringos šeimas!  
Esame įsitikinę, jog nežiūrint COVID-19 pandemijos įtakos, visi kartu sukursime nuostabią stovyklą, kuri bus 

kupina lietuviškų, kūrybingų dienų ir vaikams tinkančios įvairovės.  
Kviečiame Jus visus stovyklauti su mumis! 

 

2021-ųjų metų Šeimų stovyklos tema: kelionė per Lietuvos sostines 
 

Programos koordinatorė: Monika Paulavičiūtė Kungienė 
 

Stovyklos metu dėmesį skirsime istorinėms Lietuvos sostinėms, to laikotarpio įvykiams, žmonėms bei 
naujausiems įvykiams. Stovyklos metu taip pat gilinsimės į mūsų tikėjimą ir Dievo svarbą mūsų gyvenime.  
 

Kaip ir kievienais metais, tėvelių įnašas į programą bus pats didžiausias. Programos anketą bei programos 
informaciją atsiųsime vėliau, kai jau turėsime užsiregistravusiųjų sąrašą.  
 

Laukiame Jūsų! Kartu saugioje aplinkoje džiaugsimės vasara, gamta, stovykla bei vieni kitais: kursime laužą, 
maudysimės, žaisime žaidimus, mokinsimės dainų, giesmių, šokių ir lietuvių liaudies žaidimų, sportuosime, 
vaidinsime, iškylausime …  
Jei turite daugiau idėjų ar pasiūlymų, pasidalinkite!  
 
Kontaktinė informacija dėl programos:  
Monika Paulavičiūtė Kungienė: mpaulaviciute@hotmail.com 
 
Bendrais stovyklos klausimais: 
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 
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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. 

 

Programa 
Stovyklos programą tvarko patys tėveliai. Kiekviena šeima prašoma prisidėti prie programos. Stovyklos metu 
programas padeda vesti jauni vadovai bei iš Lietuvos atvykę specialistai, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas 
tėvelių indėliui, tad labai kviečiame tėvelius prisidėti prie programos kūrimo ir pravesti pasirinktus užsiėmimus. 
Anketą su programos veiklos pasirinkimais atsiųsime, kai užsiregistruosite. Visas 2021 m. programos aprašas su 
visa svarbiausia informacija taip pat bus atsiųstas vėliau. 
 

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 
 

Kaip gyvename? 
Šeimos gyvena stovykliniuose nameliuose, kuriuose yra tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra netoli namelių. 
Viena šeima ar šeimos vienetas gyvena namelyje atskirai. Valgo lauke arba pagrindiniame stovyklos pastate, 
kuriame yra virtuvė, valgykla, salė, biblioteka. Šiais metais turėsime daugiau įrengtų vietų lauke, kur bus galima 
valgyti bei naudoti programoms. Primename, jog maisto kaina yra įskaityta į stovyklavimo mokestį. 
 

Mobilieji telefonai  
Neringoje yra limituotas WiFi ryšys. Jis reikalingas stovyklos administracijos darbui. Jeigu tėveliams reikia 
skambinti ypatingais atvejais, prašome pasitarti su administracija. Kviečiame per stovyklas atsijungti nuo 
išorinio pasaulio ir visą dėmesį sutelkti šeimos stovyklavimui, programai bei savo dvasinei ramybei. Stovykloje 
veikia telefonai, iš kurių galima skambinti ypatingu reikalu. 
 

Registracija 
Paskubėkite registruotis! Registracija šiais metais vyks per UltraCamp platformą. Prašome užsiregistruoti iki  
balandžio 26 d. Jeigu neaišku, kaip naudotis UltraCamp programa, susisiekite su Viktorija: 
viktorija@neringa.org; (978) 582-5592 
 

Finansinė parama 
Moterų savaitgalio įkurtas „The Vainikas Family Fund“ padės šeimoms, turinčioms finansinių sunkumų. 
Užpildykite finansinės paramos anketą, paaiškindami priežastis ir aplinkybes. Paramos prašymas pildomas 
kartu su registracija. Jeigu turite klausimų, parašykite Danai V.: dana@neringa.org  
 

Atvykimas / Išvykimas 
Programa prasideda liepos 4 d. nuo 4 val. po pietų. Registracija prasideda nuo 1 val. po pietų. Visi, kurie 
pasilieka stovykloje, bus patikrinti nuo COVID-19 simptomų. Susipažinimas, taisyklės – 4:30 val. p.p. Vakarienė 
6:00 val. p.p. Oficialus stovyklos atidarymas – 6:30 val. p.p.  
Programa baigiasi liepos 10 d. 10 val. iš ryto. Prašome šeimas išvykti namo iki 11 val., nes po pietų prasidės 
pilnas stovyklos valymas ir jau atvažiuos kitos stovyklos vadovai.  
 

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. 
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Papildoma informacija 
 

Turite klausimų?  
Programos klausimais kreipkitės į Moniką Kungienę, bendrais klausimais apie stovyklavietę, renginius, 
projektus ir kt. klauskite L.e.p. stovyklos vedėjos Danos Grajauskaitės, registracijos klausimais rašykite Danai 
Vainauskienei. Jeigu turite klausimų dėl finansų, UltraCamp naudojimo, susisiekite su Viktorija Galkute. 
 

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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