
 
 

 
 

L a b a s !  
 

LIETUVIŠKAI KALBANČIŲ ŠEIMŲ STOVYKLA 
 

2023 m. liepos 2-8 d.  
 

Programos koordinatoriai: Jurgita & Dainius Baliai, Jonas Maciūnas 
 

 
 

Nuoširdžiai sveikiname visas Neringos šeimas!  
Kartu sukursime nuostabią stovyklą,  

kuri bus kupina lietuviškų, kūrybingų dienų ir vaikams tinkančios įvairovės! 
 

2023 m. Šeimų stovyklos tema: Vasara + Vilnius 
 

Kaip ir kievienais metais, tėvelių įnašas į programą bus pats didžiausias. Šiais metais gilinsimės į vasaros 
kalendorinį ciklą: gamta, vasaros malonumai, švęsime Jonines, daugiau sužinosime apie tradicijas bei 
papročius, daug dėmesio skirsime Lietuvos sostinei Vilniui, šiais metais švenčiančiam 700 metų jubiliejų.  
Programos anketą bei programos informaciją atsiųsime vėliau, kai jau turėsime užsiregistravusiųjų sąrašą.  
 

Laukiame Jūsų! Kartu dainuosime prie laužo, maudysimės, žaisime žaidimus, mokinsimės dainų, giesmių, šokių 
ir lietuvių liaudies žaidimų, sportuosime, vaidinsime, iškylausime …  
Jei turite daugiau idėjų ar pasiūlymų, pasidalinkite!  
 

Su kuo pasitarti dėl programos?  
Jurgita ir Dainius: gitabalis@gmail.com; ddrx@mail.com 
Jonas: jonas.maciunas@gmail.com 
 

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) 

Bendrais “Neringos” klausimais: info@neringa.org 

Neringos svetainė: www.neringa.org 
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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 
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 2023 m. programos aprašas su 
visa svarbiausia informacija taip pat bus atsiųstas vėliau. 
Šios šeimų stovyklos programa vedama lietuviškai, visi stengiasi kalbėti lietuviškai, kad lavintumėme savo 
kalbos sugebėjimus. 
 

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. 

 

Kaip gyvename? 
Šeimos gyvena stovykliniuose nameliuose, kuriuose yra tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra netoli namelių. 
Kaip ir anksčiau, šeimoms bus pasiūlyta nameliu dalintis su kita šeima, ypatingais atvejais prašome pasitarti su 
administracija. 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 Wi-Fi 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 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  
Registracijos mokestis: $50/šeimai  
$450/suaugusiam; $275/vaikui. Vaikai iki 5 metų amžiaus nemokamai. 
 

Mokestis (be $50.00 registracijos mokesčio) bus grąžintas tik tuo atveju, jei vieta atšaukiama ne vėliau kaip iki 
gegužės 1 d. Mokesčio likutį reikia susimokėti ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. 
 

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 balandžio 15 d. Turite klausimų? 
Parašykite Danai: dana@neringa.org 
 

Atvykimas / Išvykimas 
Atvykstame sekmadienį, liepos 2 d., 1-3 val. p.p. Susipažinimas su „Neringa“ – 3 val. p.p. Stovyklos atidarymas 
– 3:30 val. p.p. Šv. Mišios – 4:30 val. p.p. Vakarienė – 6 val. p.p.  
Jeigu atvažiuosite kitu laiku, praneškite programos koordinatoriams. 
 

Programa baigiasi šeštadienį, liepos 8 d. 10 val. iš ryto. Prašome šeimas išvykti namo iki 12 val., nes po pietų 
prasidės stovyklos valymas ir jau atvažiuos kitos stovyklos vadovai.  

INFORMACIJA PRIEŠ ATVYKSTANT  

https://neringa.org/
https://www.ultracamp.com/clientlogin.aspx?idCamp=1058&campCode=NER
mailto:viktorija@neringa.org
mailto:dana@neringa.org
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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, stovyklos vedėjai ar vasaros 
ūkvedžiui,-ei. Esant reikalui, galime nuvežti į 
"ClearChoiceMD Urgent Care" Brattleboro mieste (15-20 
min.) arba Brattleboro ligoninę (20-25 min. nuo 
stovyklos). 
 

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 Wi-Fi 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. 
 
 

ŠEIMŲ STOVYKLOS STOVYKLAUTOJŲ GAIRĖS  

tel:(802)%20254-9819
tel:(802)%20254-9819


 

 

 
 

Turite klausimų?  
Bendrais klausimais apie stovyklavietę, renginius, projektus rašykite info@neringa.org. Registracijos klausimais  
rašykite Danai. Jeigu turite klausimų dėl finansų, UltraCamp naudojimo, susisiekite su Viktorija. 
 

Kitos stovyklos  
„Neringa” rengia stovyklų sesijas 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. 
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 
 

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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