
 
 

 
NERINGOS ŠEIMŲ STOVYKLA 

2022 m. liepos 4-9 d.  
 

2021 

2019 
 

Nuoširdžiai sveikiname visas 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 stovyklauti su mumis! 

 
Vėl norime sugrįžti prie lietuvių kalendorinės švenčių temos. Šiais metais gilinsimės į pavasario ciklą: 
parskrendančius paukščius, atgyjančią gamtą, švęsime Šv. Velykas ir Sekmines, daugiau sužinosime apie 
pavasario švenčių tradicijas bei papročius, pasidalinsime XVI Šokių Šventės įspūdžiai bei gilinsimės į mūsų 
tikėjimą. 
 

2022-ųjų metų Šeimų stovyklos tema: pavasaris, 
šventės ir tradicijos 

 

Programos koordinatoriai: Jurgita & Dainius Baliai ir Jonas Maciūnas 
 

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

Atsižvelgdami, kad šiais metais Filadelfijoje vyks XVI Šokių Šventė, programa prasidės pirmadienį, tačiau 
suteiksime galimybę šeimoms, nevažiuojančioms į Šokių Šventę, atvykti į Neringą anksčiau (žr. 
Atvykimas/Išvykimas) 
 

Laukiame Jūsų! Kartu saugioje aplinkoje džiaugsimės vasara Neringoje, jos 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:  
Jurgita ir Dainius: gitabalis@gmail.com; ddrx@mail.com 
Jonas: jonas.maciunas@gmail.com 
 

Bendrais stovyklos klausimais: 
Neringos vykdomoji vedėja Liana Pike: Liana@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... 
ADDITIONAL INFORMATION… 

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 
katalikiškojo 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 2022 m. programos aprašas su 
visa svarbiausia informacija taip pat bus atsiųstas vėliau. 
 

COVID-19 taisyklės ir gairės stovykloje 
Neringos stovykla atnaujina Covid-19 gaires, atsižvelgdama į federalinės ir VT valstijos sveikatos apsaugos 
reikalavimus. Naujausią informaciją galima rasti Neringos svetainėje: www.neringa.org. Taip pat artėjant 
stovykloms surengsime susitikimus virtualiu būdu, kurių metų atsakysime į Jūsų klausimus. 
 

Kaip gyvename? 
Šeimos gyvena stovykliniuose nameliuose, kuriuose yra tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra netoli namelių. 
Šeima gali gyventi namelyje atskirai arba nameliu dalintis su kita šeima. Valgome lauke arba pagrindiniame 
stovyklos pastate, kuriame yra virtuvė, valgykla, salė, biblioteka. Kaip ir pernai 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 kaip ir pernai - per UltraCamp platformą. Prašome 
užsiregistruoti iki balandžio 15 d. Jeigu turite klausimų dėl UltraCamp, susisiekite su Viktorija: 
viktorija@neringa.org; (978) 582-5592. Pilnas įmokėjimas (be registracijos mokesčio) grąžinamas, jeigu bus 
pranešta iki gegužės 25 d.  
 

Stovyklos mokestis (nepasikeitė nuo 2020 metų) 
Registracijos mokestis: $50/šeimai  
$305/suaugusiam; $190/vaikui. Vaikai iki 4 metų amžiaus nemokamai 
 

Finansinė parama 
Yra keli fondai kurie gali padėti šeimoms, turinčios finansinių sunkumų. Paramos prašymas pildomas kartu su 
registracija. Prašymai priimami iki balandžio 1 d. Atsakymas bus pranešti iki gegužės 1 d. Turite klausimų? 
Parašykite Danai: dana@neringa.org 
 

Atvykimas / Išvykimas 
Programa prasideda liepos 4 d. nuo 4 val. po pietų. Registracija prasideda nuo 1 val. po pietų. Visi atvykusieji 
privalės laikytis nustatyto Covid-19 protokolo, kuris bus praneštas arčiau vasaros. Šeimoms bus paaiškinta 
atvykimo tvarka artėjant stovyklos laikui. Susipažinimas, taisyklės – 4:30 val. p.p. Vakarienė 6:00 val. p.p. 
Oficialus stovyklos atidarymas – 6:30 val. p.p.  
Jeigu atvažiuosite kitu laiku, praneškite programos koordinatoriams. 
 

Programa baigiasi liepos 9 d. 10 val. iš ryto. Prašome šeimas išvykti namo iki 12 val., nes po pietų prasidės 
pilnas stovyklos valymas ir jau atvažiuos kitos stovyklos vadovai.  
 

Suteikiame galimybę šeimoms atvykti į Neringą anksčiau. Prašome nurodyti, jeigu planuojate atvažiuoti į 
Neringą liepos 3 d. (sekmadienį). Tą dieną programos nebus, maistas tai dienai taip pat nebus gaminamas.  
Prašysime prisidėti prie Neringos gerų darbelių. 
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Papildoma informacija 
 

Turite klausimų?  
Programos klausimais kreipkitės į programos koordinatorius, bendrais klausimais apie stovyklavietę, renginius, 
projektus ir kt. klauskite Neringos vykdomosios vedėjos Lianos Pike, 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  
 

Neringos “Krautuvėlė”  
Gal jūs norite Neringos marškinėlių savaitgaliui? O gal Neringos puodelio, kurį galėtumėte padovanoti kitam 
Neringos draugui? Neringos suvenyrų galite bet kada įsigyti internetinėje Neringos “Krautuvėlėje”: 
https://www.bonfire.com/store/campneringa/ 

 
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. 
 

 

Iki pasimatymO!… 
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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 – Prieš valgį sukalbama bendra malda. Prašome 
tėvelių padėti savo vaikams pasirūpinti maistu. Iš 
valgyklos negalima išnešti nei indų, nei virtuvės 
reikmenų. Maistas bus tiekiamas  šeimyniniu būdu. 
 

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.  
 

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. Tereikia atsivežti skalbimo miltelių ir 
„kvoterių“. 
 

Medicininė pagalba – jeigu kažkas nesijaučia gerai, kuo 
skubiau praneškite vadovui ar vasaros ūkvedžiui,-ei. 
Esant reikalui galima nuvažiuoti į netolimai esantį 
Urgent Care. Neringa turi susitarimą su vietiniu gydytoju 
priimti stovyklos ligonius (tą reikia derinti kartu su 
stovyklos vasaros ūkvedžiu,-e).  
 

Gyvuliukai iš namų – prašome šeimų surasti savo 
naminiams gyvuliukams kitos priežiūros ir nesivežti jų į 
stovyklą. Neringa turi vištų. Kiaušinius rinkti galima tik su 
tėvelių priežiūra. 
 

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. 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. 
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