
    
 

S v e i k i  a t v y k ę  į  …  
 

Stovyklas lietuviškai kalbantiems VAIKAMS/JAUNIMUI 
 

2023 m. liepos 9-23 d. (7-16 metų vaikams) 
 

Programos koordinatoriai: Jolita Segur ir Linas Kairys 

 
2023 m. liepos 23-29 d., “Trečia savaitė“ (12-16 metų jaunimui) 

 

Programos koordinatorės: Monika Girnius ir Rūta Strazdis 

 

 

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

Stovyklos dienotvarkė  
Po skambučio keltis ir įprastos rytinės rutinos, kiekviena diena prasideda malda, pusryčiais ir tvarkymusi. 
Pirmasis bendras momentas - vėliavos pakėlimas, po kurios likusi ryto dalis iki pietų praleidžiama įvairiuose 
užsiėmimuose. Po pietų būna laisvalaikis ir laikas prie Neringos tvenkinio (prūdo), popietinis užkandis ir 
daugiau užsiėmimų iki vakarienės. Po vėliavos nuleidimo vyksta vakaro programa pagal dienos temą; kartais 
programa žaisminga ar rimta, bet, kaip ir viskas “Neringoje” – visada prasminga. 

 
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, mokytojai, 
stovyklos kapelionas ir Nek. Pr. Marijos Seserys.      
 

Kontaktinė informacija: 
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 (tik vasaros metu) 

Neringos svetainė: www.neringa.org 
 
 

http://www.neringa.org/


NERINGOS MISIJA IR VIZIJA 

 

 

 
„Neringos“ stovyklos misija ir vizija susikūrė 1969 m. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserims 
perkėlusioms stovyklinę patirtį iš Putnamo į „Neringą“. Per daugelį metų susiformavo ir išryškėjo 
nuostatos bei gairės, kodėl ir kaip įgyvendinti stovyklos misiją. Esame visi atsakingi ištikimai tęsti 
„Neringos“ misiją šiandien ir ateityje. 
 

„NERINGOS“ MISIJA – suteikti stovyklautojams, vadovams, darbuotojams, šeimoms bei 

visiems dalyviams lietuvišku paveldu ir katalikų tikėjimu praturtintą patirtį, kuri brandintų 
teigiamus asmenybės bruožus.    
 

LIETUVIŠKAS KULTŪRINIS PAVELDAS 
 

„Neringa“ suteikia progą ir galimybę susipažinti, patirti bei pagilinti lietuvių kultūros patirtį. Į kiekvieną 
stovyklą ar renginį įtraukiami dalyvių amžiui bei žinių lygui pritaikyti įvairūs lietuviško paveldo 
elementai, pvz.: kalba, istorija, literatūra, tradicijos, papročiai, žaidimai, folkloras, šokiai, dainos, menas, 
kulinarija. 

 

KATALIKŲ TIKĖJIMAS 
 

Pajusti ir švęsti Dievą bei Jo gailestingą meilę, ir atpažinti, kad kiekvienas esame sukurti į Dievo 
panašumą, – tai „Neringos“ stovyklos misijos esmė. Tikėjimas perduodamas Romos katalikų tikėjimo 
tradicija. Jis puoselėjimas ne tik per kasdieninę maldą, bet ir per įvairius tikėjimo patirtį ugdančius 
užsiėmimus. Krikščioniškos vertybės sudaro kasdieninio gyvenimo ir tarpusavio bendravimo pagrindą 
– mylėti artimą kaip save patį.  

 

POZITYVUS ASMENS UGDYMAS 
 

Stovyklos užsiėmimuose stengiamasi įtraukti visą asmenį, t.y. jie skirti ugdyti asmens protą, kūną ir 
dvasią. Kuriama teigiama ir bendradarbiavimą skatinanti aplinka, kurioje stovyklautojai ir dalyviai galėtų 
jaustis laisvai, dalintis savo sugebėjimais, išbandyti kas dar nepažinta, mokytis iš klaidų, vertinti 
kiekvieno įnašą ir taip save brandintų bei stiprintų pozityvų savęs vertinimą.  

 

„NERINGOS“ VIZIJA yra būti ugdančia, paprasta ir palaikančia bendruomene – kaip 

šeima, kurioje stovyklautojai, vadovai, darbuotojai, šeimos nariai ir visi dalyviai gali 
išreikšti savo lietuvišką kilmę ir katalikų tikėjimą, stiprindami savo asmeninę, kultūrinę 
bei dvasinę brandą.   
 

UGDANTI APLINKA  
 

Stengiamasi, kad visi užsiėmimai būtų ne tik smagūs, bet ir prasmingi. Taikomas mokymosi per patirtį 
metodas (pvz. drama, vaidinimai, atkuriant istorinius įvykius, įvairūs bandymai, diskusijos) padeda 
ugdyti charakterį . 
 

Susikaupimo valandėlės ir savęs pažinimo užsiemimai yra integrali programos dalis. Kiekvienas 
„Neringos“ bendruomenės narys prisideda prie misijos perdavimo ir patirties. Kiekvienas tampa 
pavyzdžiu kitiems. 

 

 
 
 



 
PAPRASTA APLINKA 
 

Vermonto gamtos grožio apsuptyje svarbu ugdyti pagarbą, atsakomybę ir rūpestį gamta. Stovyklos 
inventorius yra paprastas ir minimalus, vengiama miesto garsų, ir technologijų naudojimo.  Skatinama 
geriau įsiklausyti ir rasti įkvėpimą gamtoje.  
 

Didžiausi ištekliai yra stovykloje esančių natūralūs žmonių gebėjimai.  Žmonės, ne daiktai, yra 
svarbiausia atpažįstant, kas gyvenime yra vertinga ir prasminga; didžiausias dėmesys skiriamas 
tarpusavio bendravimui.   
 

Technologijos naudojamos minimaliai, tik dėl informacijos. Stovyklautojams suteikiama puiki galimybė 
atsitraukti nuo ekranų ir patirti supančio pasaulio (gamtos bei žmonių) dovanas. 

 

PALAIKANTI APLINKA 
 

Kiekvienas asmuo stovykloje yra gerbiamas, įvertinamas kiekvieno unikalumas ir užtikrinama saugi 
aplinka.  
 

Bendradarbiavimas, tarpusavio parama ir komandinis darbas, kurie atsveria visuomenėje egzistuojančią 
konkurenciją bei individualizmą, yra stovyklos kasdieninio bendravimo pagrindas.  

 

BENDRUOMENIŠKA APLINKA 
 

Visi užsiėmimai, programa ir renginiai padeda kurti visavertę bendruomenę bei ugdyti pagarba 
paremtas draugystes ir santykius. 
 

Šeimos vertybės ir sveikų santykių, t.y. meilė, pagarba, susikalbėjimas, atjauta, supratimas, jautrumas, 
dalinimasis, tolerancija, teisingumas, darbštumas, atlaidumas, teisingumas, lankstumas ir kiti panašūs 
bruožai yra nuolat išryškinami ir skatinami. 

 

Šūkis „EINAM, DAROM!“ skatina kiekvieną  

dalyvauti ir bendradarbiauti – 
kartu kuriame „Neringos“ stovyklos gyvenimo dinamiką. 

 
 
 

 

 
CNI Direktorių Taryba 

Pirmininkas 

Darius Razgaitis 

Vicepirmininkė 

Jessica Simone 

Iždininkas 

Darius Jagminas 

Sekretorius 

Ray Stemplys 

 
Tarybos nariai: 

Emilija Businskas-Boyer 

Dana Grajauskaitė 

Sr. Laimutė Kabišaitytė 

Sr. Ignė Marijošiūtė 

Stefa Normantas 
Leonard Linas Orentas 

Rimas Puškorius 

Vaiva Razgaitis 

Rūta Strazdis 



 

 

 
 

 

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 
katalikų 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 ir vėl 
turėsime daugiau įrengtų vietų lauke, kur bus galima valgyti bei naudoti programoms. 
 

Informacija dėl COVID-19 reikalavimų 
“Neringa” toliau rekomenduoja būti pasiskiepijus COVID-19 “up to date”, tačiau skiepai neprivalomi norint 
dalyvauti stovykloje. Artėjant vasarai, atnaujinsime COVID-19 protokolą atsižvelgdami į federalinės valdžios ir 
Vermonto valstijos sveikatos taisykles. Naujausią informaciją bus galima rasti: neringa.org. 
 

Priešstovyklinis Tėvelių susitikimas virtualiai  
Artėjant stovykloms, pakviesime tėvelius į virtualų susitikimą. Bus puiki proga susipažinti su programos 
koordinatoriais, atsakyti į Jums kylančius klausimus, gauti visokeriopos informacijos. Susitikimo data ir laikas 
bus praneštas vėliau. 
 

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 stovyklų sesijas anglų kalba liepos 30-rugpjūčio 19 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 
toliau „Apie Kalbą“. 
 

Registracija 
Paskubėkite registruotis! Registracija kaip ir pernai metais vyks per UltraCamp platformą. Vieta užtikrinama 
ankščiau užsiregistravusiems. Jeigu turite klausimų dėl finansų, 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 
 

Stovyklos mokestis  
• $30 registracijos mokestis 

• Mokestis/Nuolaidos tos pačios šeimos vaikams: pirmam vaikui $550 savaitei; antram vaikui $520; 
trečiam vaikui $490 ir t.t.   

• Atskiras priedas: Jaunimo “Trečios savaitės” papildomam užsiėmimui: $20/stovyklautojui. 
 

     Vienas vaikas     Du vaikai    Trys vaikai 

       Viena savaitė      $550            $1,070      $1,560 

       Dvi savaitės      $1,100      $2,140      $3,120 

       Trys savaitės      $1,650      $3,210      $4,680 

** Lietuvių Vasaros Šventės autobusas: mokestį padengia Liudo Sagio Fondas 
 

Mokestis (be $30.00 registracijos mokesčio) bus grąžintas tik tuo atveju, jei vieta atšaukiama ne vėliau kaip iki 
gegužės 1 d. Mokestis negrąžinamas, jei stovyklautojas išvažiuoja prasidėjus stovyklai arba, jei stovyklautojas 
atleidžiamas iš stovyklos dėl netinkamo elgesio bei kitų svarbių taisyklių pažeidimo.  
Mokesčio likutį reikia susimokėti ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. 
 

INFORMACIJA PRIEŠ ATVYKSTANT  

https://neringa.org/
https://www.ultracamp.com/clientlogin.aspx?idCamp=1058&campCode=NER
mailto:viktorija@neringa.org
mailto:dana@neringa.org


 

 

Finansinė parama 
Jeigu šeimai iškilo finansinių sunkumų, yra keli fondai kurie gali padėti: Pal. Jurgio Matulaičio Fondas, Adamski 
Šeimos Fondas, Lietuvos Vyčiai ir kiti. Šeimos, turinčios finansinių sunkumų, gali kreiptis finansinės paramos, 
paaiškindamos priežastis ir aplinkybes. Paramos prašymas pildomas kartu su registracija. Prašymai priimami iki 
balandžio 1 d. Atsakymai bus pranešti iki balandžio 15 d. Turite klausimų? Parašykite Danai: dana@neringa.org  
 

Atvykimas 
Atvykę į „Neringą“ liepos 9 d. stovyklautojai bus registruojami 10:00-12:00 val., ne anksčiau.  
Tie, kurie atvažiuoja stovyklauti tik antrai savaitei, atvyksta sekmadienį, liepos 16 d. apie 12 val.  
„Neringa“ negali pasitikti Jūsų vaikų oro uoste. Paskambinkite stovyklos vedėjai, norint pasitarti dėl atvykimo. 
 

Išvykimas 
Stovyklaujantieji liepos 9-23 d. baigia stovyklą ne stovykloje, bet atvyksta autobusais į Lietuvių Vasaros Šventę 
Putname (CT). Stovyklautojai atliks programą, po kurios vaikai važiuoja namo su tėveliais, išskyrus tuos, kurie 
stovyklaus „Trečią savaitę“ (jie grįš į „Neringą“ autobusu).  
Tie, kurie stovyklaus tik pirmą savaitę, išvyksta sekmadienį, liepos 16 d. iki 12 val. 
Stovykla „Trečia savaitė“ baigiasi šeštadienį, liepos 29 d., po vėliavų pakėlimo. Tėveliai kviečiami atvykti į 
vėliavų pakėlimą 10 val. ryto.   
 

Tėvelių susirinkimas ir ekskursiją po “Neringą” 
Kviečiame atvykusius stovyklautojų tėvelius į tėvų susirinkimą - liepos 9 d. 10:45 val.  
Po susirinkimo kviečiame, ypač naujų stovyklautojų tėvelius, susipažinti su “Neringos” stovykla!  
 

Laiškai   
Raginame rašyti laiškus! Tai – proga vaikams lietuviškai skaityti bei rašyti ir pabendrauti su Jumis.  
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“.  
 

BŪTINA  ATSIVEŽTI   
           

❑ 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 
❑ skalbimo miltelių ar skysčio 
    (nedėkite pavojingų laundry detergent pods) 
❑ “kvoterių” skalbimo mašinoms  
❑ APRANGA LIETUVIŲ VASAROS ŠVENTĖS 
PROGRAMAI (daugiau informacijos bus ateityje) 
Mergaitėms: tautiniai drabužiai. Berniukams: 
tautiniai drabužiai arba šviesios kelnės (jeigu 
neturite, tai tinka ir mėlynos, juodos), balti 
marškinukai su tautine juostele (kaklaraiščiu), 
tautinė juosta ant liemens. Batų nereikia, vaikai 
šoka basi. 

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.  
 

Lietuvių Vasaros Šventė (Putnamo Piknikas) – 2023 m. liepos 23 d. 
„Neringos” stovyklautojai Šventės metu atliks programą, kuri prasidės 3 val. p.p. Stovyklautojai atvyksta iš stovyklos į 
Šventę autobusais apie 12:15 val. Tik dėl neeilinių priežasčių leidžiama vaikams nedalyvauti Šventės programoje. 
Reikalui esant, prašome pasitarti su stovyklos vadovybe. Vasaros Šventė vyks Vienuolyno sodyboje: Immaculate 
Conception Convent, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260. 
Artėjant šiai datai šeimoms bus suteikta daugiau informacijos.  

 
 
 

 
 
 
 



 

 

KAS YRA NERINGA? 
 

Lietuviškumas 
Neringa yra lietuviška stovykla. Stovyklaudami Neringoje, kuo daugiau išmokstame apie savo lietuvišką kilmę ir 
kultūrą. Stovykloje visuomet kalbame tik lietuviškai. 
 

Tikėjimas ir dvasingumas 
Neringa yra katalikiška stovykla. Tikime, kad visi esame sutverti Dievo, esame broliai ir seserys Jame.    
 

Asmeninė patirtis 
Dievas mus sutvėrė suteikdamas mums įvairius talentus ir gabumus. Būdami stovykloje – skirtingoje aplinkoje nuo 
namų – turime galimybę geriau pažinti save, atskleisti ir ugdyti savo talentus.  
 

Gyvenimas bendruomenėje ir bendradarbiavimas 
Stovykloje gyvename kartu bendruomenėje, kaip didelėje šeimoje. Padėdami kitiems ir juos padrąsindami, dirbdami 
kartu ir jausdami atsakomybę už kitus, mokomės įvertinti kiekvieną asmenį. Įvykus nesusipratimui ar ginčui, mokomės 
kaip suprasti vienas kitą, rasti bendrą kalbą, vienas kitam atleisti.  
 

KO TIKIMĖS IŠ TAVĘS 
 

1. PROGRAMA 

• Stovyklautojai privalo dalyvauti visuose stovyklos užsiėmimuose.  

• Jei nežinai kur vyksta tavo nameliui skirtas užsiėmimas, paklausk vadovo. 

• Prie prūdo gali eiti tiktai per maudymosi laiką ir tiktai kartu su vadovu. Reikia sekti prūdo maudymosi 
taisykles; išlaikęs plaukimo egzaminą gali plaukti gilesnėse vietose. 

• Į Koplytelę pasimelsti, pamąstyti ir pabūti su Jėzumi maldoje gali eiti laisvalaikio metu. Apie tai, kad eini į 
Koplytėlę, būtina pasakyti vadovui. 
 

2.  TVARKA  

• Tuoj po „tylos“ ženklo vakare būk namelyje iki skambučio ryte. Jei pabundi prieš skambutį, nežadink kitų 
stovyklautojų ir be reikalo nevaikščiok po namelį.  Pasilik lovoje iki skambučio. 

• Mokomės tvarkos. Reikia tvarkingai laikyti savo daiktus, padėti valyti savo namelį ir kitas bendras 
stovyklos vietas. 

• Įvertink Neringą ir gerbk jos aplinką. Nerašyk ant pastatų sienų, nelaužyk ir negadink baldų, pievoje 
nemėtyk pagalių ar akmenų, nelupk beržų tošės.  

• Neleidžiame į šias vietas eiti vienam be vadovo: pagrindinio pastato rūsį, jo antrą aukštą ir biblioteką, 
prūdą, mišką, meno namelį, dirbtuvę, seselių namelį, kapeliono namelį, virėjų namelį, vadovo kambarį ir į 
kitus stovyklautojų namelius.   

• Prisimink: mergaitės prausiasi savo dušo namelyje ant kalnelio, o berniukai – dušų namelyje prie futbolo 
vartų. 

• Jei nemoki pats išsiskalbti drabužių, paprašyk vadovo pagalbos.  

• Jei nesijauti gerai, skubiai apie tai pasakyk vadovui. Neik ieškoti slaugės pats, visų pirma nepranešęs 
vadovui. 

• Pašto dežutė yra prie „Lizdo“. Ten gali įmesti savo laiškus, kuriuos nori išsiųsti.  

• Svarbu kuo daugiau dalyvauti stovyklos programoje. Todėl į stovyklą draudžiama atsivežti elektronikos 
prietaisus (mobiliuosius telefonus, iPod, kompiuterius, video žaidimus ir kt.). Radę draudžiamą elektroniką, 
juos paimsime ir sugrąžinsime tik tau važiuojant namo.    

• Jeigu sulaužysi ar sugadinsi ką nors stovykloje, turėsi bandyti tai sutaisyti. Jeigu nebus įmanoma sutaisyti, 
tavo tėveliai turės sumokėti už sugadintą daiktą. 
  

STOVYKLAUTOJAMS: 

STOVYKLAUTOJŲ GYVENIMAS IR JŲ ATSAKOMYBĖS 



 

 

3.  ELGESYS 

• Mokomės visus priimti. Negalima užgauti kitų – nei žodžiais, nei rankomis. Už netinkamą elgesį gali būti 
pašalintas iš stovyklos. 

• Per vėliavų pakėlimą ir nuleidimą neišdykaujame, bet elgiamės pagarbiai.  

• Kai vadovas iškelia ranką, tai reiškia „prašome tylos.“  Pamatęs iškeltą ranką, nusiramink ir nutilk. 

• Valgyk mandagiai. Valgyk prie savo namelio stalo, baigus valgyti, padėk sutvarkyti stalą ir indus. 
Neišsinešk indų ar įrankių iš valgyklos. 

• Draudžiama atsivežti/kramtyti kramtomąją gumą.  

• Draudžiama naudotis stovyklos telefonu, negavus vadovo leidimo. 

• Stovykloje dėvime tinkamus drabužius. Jei tavo apranga netinkama, vadovai paprašys tavęs persirengti 
kitais drabužiais.  

• Stovyklautojams draudžiama atsivežti peilius, ginklus, rūkyti, gerti alkoholį arba vartoti narkotikus. 

• Nepamiršk šypsotis ir džiaugtis stovykla! 
 
 

 
 
 

 



 

 

BEFORE YOU G… 

NERINGOS VERTYBĖS 
 

Lietuviškumas 
Neringa yra lietuviška stovykla. Stovyklaudami Neringoje,  kuo daugiau išmokstame apie savo lietuvišką kilmę ir 
kultūrą. Kiekvienas atvyksta su skirtinga lietuvių kultūros patirtimi, tad, pasidalindami savo patirtimi,  žiniomis bei 
tradicijomis, mes praturtiname visus esančius stovykloje. Reikalaujama, kad lietuvių kalba būtų vartojama visada ir, 
kad visi stengtųsi kalbėti lietuviškai. Todėl lietuvių kalbos stovyklos sesija skirta tiems, kuriems lietuvių kalba namuose 
yra pagrindinė ir kurie supranta bei gali susikalbėti lietuviškai.   
 

Tikėjimas ir dvasingumas 
Neringa yra katalikiška stovykla. Mes tikime, kad esame Dievo sutverti ir Jame esame broliai ir seserys. Būdami 
apsupti Neringos gamtos grožio, kuriame šeimos nuotaiką, padedame vieni kitiems pajusti Dievą ir Jo meilę 
kiekvienam. Kiekvienos vasaros pradžioje pavedame stovyklavietę ir visas stovyklas Viešpačiui ir Motinos Marijos 
globai. Visa, kas Neringoje vyksta, vyksta Dievo akivaizdoje. Stovyklos metu stengiamės gilinti savo santykį su Dievu ir 
geriau suprasti Katalikų tikėjimą.  
 

Asmeninė patirtis 
Dievas suteikė kiekvienam skirtingus talentus bei sugebėjimus. Stovykloje gyvenimas su bendraamžiais ir dalyvavimas 
programoje suteikia galimybę savo gabumus atskleisti, lavinti ir ugdyti asmenybę kitaip nei namuose ar mokykloje. 
 

Gyvenimas bendruomenėje ir bendradarbiavimas  
Gyvendami kartu, sukuriame bendruomenę. Glaudžiu gyvenimu namelyje užmezgame ypatingus tarpusavio ryšius ir, 
visiems stovyklautojams veikiant drauge, pasijuntame tarsi didelėje šeimoje. Mokomės atsižvelgti į kiekvieno 
poreikius ir įvertinti kiekvieno gabumus. Patys praturtėjame padėdami, padrąsindami, dirbdami kartu ir būdami 
atsakingi vieni už kitus. Kai nesutariame ar turime bendravimo problemų, mokomės kaip susikalbėti, suprasti ir 
atleisti, elgtis teisingai ir pozityviai spręsti nesutarimus. 
 

STOVYKLOS DIENOTVARKĖ 
 

Stovyklautojai dalyvauja visose programos dalyse, kad stovykla būtų ir saugi, ir linksma kiekvienam.  

Rytas 

Kiekvieną dieną pradedame ryto malda, po kurios vyksta pusryčiai, apsitvarkymas ir vėliavų pakėlimas. 
Ryte vyksta įvairūs užsiėmimai ir pamokos: Lietuvos kultūros, istorijos ar literatūros pamokos, dainavimas, tautiniai 
šokiai, gamta, menas, drama, sportas, žaidimai, diskusijos bei dvasiniai susikaupimai, malda ir Liturgija. Dienotvarkė 
būna pakabinta kiekviename namelyje. Ją taip pat turi kiekvienas vadovas. Stovyklautojai visada gali pasitikrinti kur 
jiems paskirta būti.  

Popietė 
Po pietų – laisvalaikis. Stovyklautojai, prieš einadami prie prūdo kartu su vadovais, gauna ledų. Stovyklautojai negali 
eiti prie krioklių ar kitur už prūdo ribų, ar plaukioti laiveliais be vadovo. Maudytis gilesnėse vietose leidžiame tiems, 
kurie išlaikė vandens sargo plaukimo patikrinimą. Po maudymosi – laisvalaikis ir pavakariai, po kurių vyksta popietinės 
pamokos ir užsiėmimai. 

 Vakaras 

Po vakarienės – laisvalaikis, vakaro programos ruoša, vėliavų nuleidimas, vakaro programa. 
Diena baigiasi vakaro malda ir naktipiečiais. 
Kartu su vadovais stovyklautojai grįžta į namelius nakčiai ir juose lieka iki ryto skambučio. Eiti laukan naktį be vadovų 
yra griežtai draudžiama. 

 

TĖVELIAMS: 

STOVYKLAUTOJŲ GYVENIMAS IR JŲ ATSAKOMYBĖS 



 

 

YPATINGI NURODYMAI 
 

Pagarba kitam – Priekabiavimas arba kitų įžeidimas (tiek 
fiziškai, tiek žodžiu) niekuomet nepriimtinas. Už tokį elgesį 
stovyklautojas gali būti pašalintas iš stovyklos.  
 

Tylos ir dėmesio ženklas – Iškelta vadovo ranka yra 
ženklas nutilti ir vadovui duoti dėmesį. Vadovai nešaukia ir 
nenaudoja švilpuko.    
 

Švara „Neringoje” – Už švarą stovykloje yra atsakingi visi – 
visi prisidėda prie savo namelio ir bendros stovyklavietės 
švaros. Stovyklautojai mokomi gerbti Neringos aplinką, 
inventorių ir patalpas: nerašo ant sienų, nemėto pagalių 
ar akmenėlių į pievą, nelupa beržų tošės, surenka 
popierėlius ir kt. šiukšles.    
 

Valgykla/maistas „Neringoje“ – Meldžiamasi prieš ir po 
valgio. Stovyklautojai valgo kartu su savo namelio 
gyventojais ir vadovu. Pavalgę stovyklautojai, sutvarko 
savo stalą. Negalima išnešti indų bei įrankių iš valgyklos.  
Yra trys valgiai ir trys užkandžiai kasdien.  
Tėvelių prašome nedėti vaikams maisto ar saldumynų; 
kasmet turime vis daugiau alergiškų vaikų, taip pat 
atsiranda netvarka, vabalų ar pelyčių.  
 

Koplyčia – Koplytėlė visada atidara ir laisvu laiku galima 
užeiti ramiai pabūti, pamąstyti, pasimelsti, susitikti su 
Jėzumi Švenčiausiame Sakramente. Apie tai, kad einama į 
Koplytėlę, stovyklautojas turi pasakyti vadovui. 
 

Privatūs pastatai ir vietos – Kai kurios vietos yra privačios, 
nesaugios, arba į jas neiname ne programos metu. Todėl 
be vadovo stovyklautojai negali eiti į pagrindinio pastato 
rūsį, antrą aukštą, biblioteką, prie prūdo, į mišką, meno 
namelį, dirbtuvę, seselių namelį, kapeliono namelį, virėjų 
namelį, vadovų kambarį, stovyklos prižiūrėtojo namo 
teritoriją. Gerbdami vieni kitus, neina į kitų stovyklautojų 
namelius.    
 

Dušai – Dušų namelį ant kalno naudoja mergaitės, o 
namelį tarp pirmo ir antro namelio – berniukai. 
Stovyklautojams būna paskirtas prausimosi laikas. 
 

Tinkama apranga – Stovyklautojai rengiasi tvarkingai, 
kukliai ir dėvi tinkamus batus. Jei yra kas netinkamo (pvz. 
rūbai su alkoholio, narkotikų, seksualiniu turiniu bei 
simboliais, nusmukusios kelnės, ypač trumpi šortai ar 
sijonai, marškinėliai, kurie pilnai neuždengia apatinių 
drabužių, pilvo, nugaros ir krūtinės) vadovybė gali 
reikalauti, kad stovyklautoja/s persirengtų. Palaikantieji 
apatiniai drabužiai turi būti dėvimi priklausomai nuo  
amžiaus, vaikinai rengiasi marškiniais. Tvarkingai 
rengiamasi šv. Mišioms. 
 

Skalbimo mašinos ir džiovykla – Stovykloje yra galimybė 
išsiskalbti drabužius. Jaunesniesiems stovyklautojams 
drabužius padeda skalbti vadovai, o vyresnieji 
stovyklautojai gali skalbtis patys per laisvalaikį. Reikia 
atsivežti skalbimo miltelių ir monetų („kvoterių“, t.y. po 
$0.25). Prašome nedėkite nesaugių laundry detergent 
pods. 

Pirmoji pagalba – Stovykloje yra medicinos sesuo arba 
asmuo suteikiantis pirmąją pagalbą. Jie pagal reikalą 
stovyklautojams suteikia pirmąją pagalbą.  
Jei įvyktų rimta trauma ar susirgimas, apie tai pranešama 
tėvams, su jais konsultuojamasi ir, jei reikia, nuvežama į 
"ClearChoiceMD Urgent Care" Brattleboro mieste (15-20 
min.) arba Brattleboro ligoninę (20-25 min. nuo 
stovyklos). 
 

Vaistai – Stovyklautojų vaistai laikomi pas 
slaugę/pirmosios pagalbos teikėją. Vaistai nepaliekami 
vaiko priežiūrai namelyje.  
 

Kramtomoji guma – Draudžiama atsivežti ar kramtyti 
gumą. 
 

Telefonas ir lankymas – Telefono skambučiai ardo 
stovyklos tvarką ir gali sukelti namų ilgesį.  Stovyklautojų 
neskatiname skambinti į namus, tačiau, iškilus rimtesniam 
reikalui, stovyklautojai gali skambinti namo su programos 
vedėjos leidimu. Tėvelių taip pat prašome neskambinti be 
ypatingos priežasties. Gerai apsvarstykite ir pasitarkite su 
administracija, jeigu norite aplankyti savo stovyklautoją. 
 

Paštas – Vaikai labai laukia laiškų, kurie dalinami kasdien. 
Tėveliai turėtų parūpinti vokų ir pašto ženklų, jei 
stovyklautojai žada siųsti laiškus iš stovyklos.  
 

Prašome nesiųsti siuntinių, nes siuntiniai dažnai sukelia 
nesveiką konkurenciją. Kaip ir ankstesniais metais, 
siuntinai bus sulaikomi ir grąžinami tik paskutinę stovyklos 
dieną važiuojant namo.    
 

Elektronikos prietaisai – Elektronikos prietaisai: mobilieji 
telefonai, iPod, kompiuteriai, video žaidimai ir kt. 
stovykloje yra draudžiami. Draudžiami prietaisai, jeigu 
tokie bus surasti, bus paimti iš stovyklautojų ir grąžinami 
stovyklos pabaigoje. „Neringa“ neatsakinga už prietaisus, 
kuriuos stovyklautojai atsiveža. 
 

Grynieji pinigai – Nėra reikalo stovykloje turėti grynų 
pinigų, išskyrus smulkių išlaidų skalbimui. „Neringa“ 
neatsako už stovyklautojams paliktus pinigus. 
 

Nuostoliai – Stovyklautojai yra atsakingi už bet kokius jų 
padarytus nuostolius. Jei stovyklautojai patys negali 
atitaisyti, tėveliai finansiškai atsakingi už vaikų padarytą 
žalą.  
 

Draudžiama  – Stovyklautojams draudžiama atsivežti 
peilius, ginklus, rūkyti, vartoti alkoholį ar narkotikus. 
 

Skatiname! – Džiaugtis draugais, vadovais, stovykla, 
gamta! Su pilna energija dalyvauti programose, lavinti 
lietuvių kalbą, parodyti talentus ir padėti kitiems. 

 

 
 
 



 

 

APIE ELEKTRONIKĄ 

 
 
 

2023 m. vasario 1 d. 
Mieli Tėveliai ir Globėjai, 
 
Atsitraukti kurį laiką nuo „ekranų“ yra sveika ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Neringos stovykla suteikia progą 
atsijungti nuo virtualaus pasaulio ir patirti nuostabų realų pasaulį.  
 
Nors turime elektronikos naudojimo gaires, bet žinom, kad kartais stovyklautojai pasilieka savo telefonus su 
savimi. Vaikai, kurie pasilieka savo telefonus stovykloje, praranda galimybę džiaugtis čia pat šalia esančiais 
draugais, išbandyti savo kūrybingumą, bendrauti su ugdančiais ir globojančiais  suaugusiais bei patirti nuostabų 
Vermont‘o gamtos grožų. Žinelių siuntinėjimas, naujienų socialiniuose tinkluose tikrinimas ar įvykių už Neringos 
ribų sekimas atima galimybę pilnai patirti tai, ką Neringa suteikia.  
 
Ir šiais metais prašome jūsų bendradarbiauti: kaip numatyta mūsų gairėse, kad vaikai atiduotų jums savo 
prietaisus, kad nei jiems patiems, nei vadovybei nereikėtų dėl to rūpintis.  
 
Padėkite vaikams patirti, jog gali išbūti be savo telefono/elektronikos savaitę ar dvi. Tebūna tai teigiamas iššūkis 
jiems ir jums!  
 
Stovyklavimo patirtis toliau nuo namų ir tėvelių padeda 
vaikams augti ir bręsti. O jei pagalvojote: „bet aš noriu turėti 
ryšį su savo vaiku kol jis bus Neringoje.“ Galite! Kaip smagu  
sulaukti ranka rašyto laiško ar atvirutės. Ir tai gali būti nauja 
patirtis! Jei iškils svarbus reikalas susisiekti su vaiku telefonu, 
jums visuomet mielai tarpininkaus stovyklos administracija. 
Galite paskambinti ar parašyti el. laišelį stovyklos vedėjoms. 
Jei stovyklautojai nori fotografuoti, siūlome atsivežti tradicinį 
ar vienkartinį foto aparatą. Be to, stovyklose būna  fotografas, 
kuris padaro daug ir gražių stovyklos nuotraukų (kuriomis 
pasidaliname su visais). 
 
Padėkime vaikams pilnai įsitraukti į stovyklos dinamiką ir 
programą be elektronikos.  
 
Todėl prašome Jūsų užtikrinti, kad Jūsų vaikai paliks savo elektroniką namuose. Prašome gerbti mūsų taisykles.  
Jeigu iškilo daugiau klausimų ar neaiškumų, prašome kreiptis į mus.  
 
Iki pasimatymo Neringoje! 
 
Neringos Komanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

APIE LIETUVIŲ KALBĄ “NERINGOS” STOVYKLOJE  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Stovyklos lietuvių kalba siekia sukurti  lietuvišką aplinką, kurioje visuomet kalbama 

lietuviškai. 

• Programa stovyklose lietuvių kalba yra skirta vaikams, kurie daugiau bendrauja lietuvių 

kalba, pvz. namuose, pas senelius ir kt. Vien lankymas lituanistinės mokyklos kas savaitę 

neužtikrina pakankamo kalbos lygio. 

• Norint sustiprinti savo vaiko lietuvybės patirtį, jeigu vaikas nesupranta ir nekalba 

lietuviškai, Neringos bendruomenė siūlo stovyklas lietuvių kilmės vaikams anglų kalba. 

Neringos tikslai ir programa nesiskiria tarp stovyklų, kurios vyksta lietuvių kalba ir 

stovyklų, kurios vyksta anglų kalba. Iš esmės, tai yra ta pati programa, tik vyksta anglų 

kalba. Šioje stovykloje vaikams bus lengviau pilnai įsitraukti ir dalyvauti programoje. 

• Neringa nesiekia atstumti vaikų, tačiau vaikai, lankantys stovyklą lietuvių kalba, turi 

suprasti esminius nurodymus ir pokalbius lietuvių kalba. 

• Norėdami padėti tėveliams nustatyti tinkamą stovyklos pamainą savo vaikams Neringoje, 

pateikiame kelis klausimus ir nurodymus, kuriuos vaikai turėtų suprasti ir į kuriuos turėtų 

atitinkamai reaguoti lietuviškai: 

❖ Koks tavo vardas? 

❖ Kur gyveni? 

❖ Papasakok, kaip jautiesi... 

❖ Kur tu eini? 

❖ Ką norėtum dabar veikti? 

❖ Susirask rankšluostį, maudymuką ir kibirėlį varlėms gaudyti... 

❖ Išsivalyk dantis, nusiplauk rankas ir nusiprausk veidą... 
 

• Jeigu stovyklautojo/-os lietuvių kalbos žinios yra tokios silpnos, kad trukdo 

stovyklos programai (tuo pačiu ardo kitų stovyklautojų lietuvių kalbos aplinką), 

Neringa gali susisiekti su stovyklautojo/-os tėveliais ir pasiūlyti pereiti į stovyklą 

anglų kalba, kad vaikas patirtų visavertį stovyklavimą. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Turite klausimų?  
Bendrais klausimais apie stovyklavietę, renginius, projektus rašykite info@neringa.org. 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: 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! 
 

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

Lietuvių Vasaros Šventė (Putnam, CT) – 2023 m. liepos 23 d. 
Kaip ir pernai, mums reikės daug savanorių pagalbos! Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos! Sekite informaciją per 
Neringa News, tikrinkite mūsų svetainę arba tiesiog pasiųskite laiškelį šios šventės pirmininkei Vidai Strazdis: 
strazdis@comcast.net 

 

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" 

 
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!… 

 
 
 
 

 
 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
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