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Stovykla Stovyklos vieta ir pakraipa Vaikų amžius Trukmė Kaina Stovyklos organizatorius Daugiau informacijos

Aktyvaus poilsio vaikų ir paauglių 
vasaros stovykla

Stovykla Trako kaime laukia stovyklautojų. Stovykla skirta visiems, kurie 
nori vasarą praleisti aktyviai, susirasti naujų draugų, patirti nuostabių 
nuotykių. 

7–17 m. 7 d. 350 Lt Tauragės apskr., Šilalės r., Kaltinėnų sen., 
Trako kaimas
Tel. 8 615 88 566
trakostovykla@gmail.com
www.trakostovykla.lt

Edukacinė (mokomoji) senovės 
baltų gyvensenos stovykla „Tauro 
guolis“ 2014 m.

Šakių r. Gelgaudiškio sen. Pakalniškių km. Pažintinė senosios Lietuvos 
istorijos stovykla, su istoriniu apipavidalinimu. Vaikai tarsi persikelia 1000 
m. į praeitį. Stovykloje viskas senoviška (rūbai, indai, kiti namų apyvokos 
daiktai). Stovyklos tikslas –  pažinti, saugoti ir didžiuotis savo papročiais 
ir tradicijomis.

8–18 m. 5,5 d.
(9 pamainos)

350–400 Lt Informacija tinklalapyje „Facebook: 
senovės baltų gyvensenos stovykla 
„Tauro Guolis“
Tel. 8 650 63 309
www.suduvostauras.lt

Turistinės, „skautiškos“, žygeivių 
vaikų ir jaunimo stovyklos 
„Draugai”

Plungės r. Veiklos: sportas, žygiai, ištvermės žaidimai, kalbų pamokos su 
užsienio savanoriais, kūrybinis užimtumas (muzika, teatras, rankdarbiai, 
dailė, šokiai, folkloras).

7 – 18 m. 7 – 10 d.
(5 pamainos)

7 dienų: 
Nameliuose – 420 Lt
Palapinėse – 399 Lt
10 dienų:
Nameliuose – 550 Lt
Palapinėse – 499 Lt

Tel. 8 612 45 466, 8 657 79 648.
stovykladraugai@hotmail.com
www.stovykladraugai.lt

„Kėkštų“ stovykla Tradicinė stovykla vaikams  Kretingos r., Kėkštų k., kunigo H.Šulco 
sodyboje su vadovais psichologais iš „Jaunimo linijos“.

7 – 13 m. 7 d. 448 Lt Kėkštų kaimas, Kretingos r.
Tel. 8 609 30 989
jaunimosodyba@gmail.com
www.jaunimosodyba.lt

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio 
stovykla „Merkurijus“

Kauno r., Vilkija, Čekiškės g. 128
Neformalaus ugdymo 20 būrelių, edukacinės ekskursijos, turistiniai žygiai, 
svečiai iš egzotinių užsienio šalių – laukia jūsų.

6 – 17 m. 10 d. 455 Lt Tel. (8 37) 32 43 32, 8 699 15 358
frageta@takas.lt
www.vasaros-stovyklos.lt

Sukarinta turistinė vaikų vasaros 
stovykla „Mes būsime kariai“

Šilelių k., Šiaulių r., prie pušyno ir Ventos upės. Kariškas, skautiškas 
gyvenimas, dažasvydis, šratasvydis, išgyvenimo žygis, maskuotės menas, 
šaudymas iš pneumatinių ginklų, iš lanko ir arbaleto, pirmosios medicinos 
pagalbos mokymai, sportiniai žaidimai. Svečiai iš karinių struktūrų, ekskursija 
į Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalioną.

10-17 m.  7 d. 490 Lt   Registruojantis 
iki 05 31, kaina
450 Lt,  vienos
šeimos vaikams – 5 % 
nuolaida.

saudykla.suvis@gmail.com
Tel. 8 606 09 814
www.suvis.lt

Palūkščio dvaras „Rokynė“ 
(Raseinių r., netoli Ariogalos)

Tai pažintis ir pagal norus dalyvavimas judesio, muzikos (vokalo, gitaros), 
gatvės šokių, sportinių žaidimų užsiėmimuose, vyks kūrybiniai būrių 
vakarai, sportinės komandinės varžybos, žygiai, susitikimai su įdomiais 
svečiais, diskotekos, laukia staigmenos visiems stovyklautojams. Papildomai 
renkamas 13-15 metų skautų būrys (gyvenimas palapinėse, naktiniai žygiai, 
išgyvenimo praktiniai užsiėmimai). Maitinimas 4 kartus.

7 - 15 m. 7 d. 
(2 pamainos) 

500 Lt Tel. 8 699 28 167 
danudam@yahoo.com
www.fl intoprojektai.lt

Sveikatingumo – sporto ir poilsio 
stovykla prie jūros.

Pagrindinis programos tikslas – skatinti vaikų bei paauglių fi zinį 
aktyvumą, suvokiant sveikatą kaip vertybę, formuojant teigiamą požiūrį į 
sveiką gyvenimo būdą.

7 – 17 m. 10 d.
(4 pamainos)

530 Lt Karklės k., Klaipėdos r.
Tel. (8 46) 46 31 46, mob. 8 686 84 478
balsiene.zilvitis@gmail.com
www.zilvitis.eu

Stovyklos „Skautai neskautams” 
bei „Jūrų skautai neskautams” 
Plungės r., Trakų r., Vilniaus r. bei 
Ukmergės r.

Skautų vadovų organizuojamos skautiškos stovyklos vaikams – 
neskautams. Per šias stovyklas vaikai praeina skautišką pradžiamokslį 
ir išmoksta tokių dalykų kaip orientavimasis gamtoje, mazgai, pirmoji 
pagalba, o drauge susiranda naujų draugų.

8–15 m. 7 d. 550 Lt www.skautaineskautams.lt

„Specialus būrys GM2014” ir 
„Atradukai“

Sodyba „Vėžiakojis“ Trakų r. Stovyklos skirtos mylintiems gamtą, 
norintiems išmokti išgyvenimo gamtoje gudrybių, žemėlapių pažinimo, 
karinių žinių, maisto ruošimo ant laužo, pažinti valgomas gamtos gėrybes 
ir pan. 

6–14  m. 6–7 d. Nuo 550 Lt Tel. 6 899 24 719
info@goodmood.lt
www.goodmood.lt

Šokių ir pramogų stovykla „7 šokių 
dienos“

Stovyklautojai susipažįsta su populiariausiais šokių stiliais, vaidybos 
ir teatro ypatybėmis bei menine-kūrybine veikla. Programa užsienio 
stovyklų pagrindu su tarptautinę patirtį turinčiais vadovais bei ypatingais 
stovyklos svečiais. Trakų r. (Aukštadvaris).

7–16 m. 7 d.
(2 pamainos)

560 Lt Šokių ir aerobikos studija „Dancehall“
Tel. 8 606 29 392, 
info@dancehall.lt 
www.dancehall.lt

Kūrybinė teatrinė vaikų ir jaunimo 
stovykla „Lietuvos Atgaja“

Smarliūnai (Lazdijų r.) ir Zelva (Vievio r.). Kūrybinė, teatrinė, etnokultūrinė 
stovykla, 9 skirtingos tematinės pamainos.

9–17 m. 10 d.
(9 pamainos)

Nuo 565 Lt Tel. (8 5) 268 5844, 
(8 5) 268 5845, 8 685 20 860
info@latgaja.lt, 
www.latgaja.lt

Vaikų vasaros stovykla
prie Baltijos jūros

Šventoji. Tai vaikų kultūrinį švietimą ugdanti, sveikatą stiprinanti 
stovykla. Stovyklautojai dalyvauja įvairiose studijose, kuria, improvizuoja, 
vaidina, bendrauja su  žinomais šalies žmonėmis, menininkais, atlikėjais, 
amatininkais, pedagogais, vyksta į ekskursijas.

7–18 m. 10 d.
(6 pamainos)

600 Lt Tel. 8 640 19 690, 8 460 45 505.
energetikas@energetikas.lt
www.energetikas.lt

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio 
stovykla „Žvaigždė“

Stovykla Birštone, aktyvi sportinė ir meninė veikla, pažintinės ekskursijos, 
naktiniai žygiai, susitikimai su žymiais žmonėmis.

5–17 m. 10 d. 640 Lt Turistų g. 18, Birštonas
Tel.: 8 693 57 271, 8 608 56 514
stovykla-zvaigzde@gmail.com
www.stovykla-zvaigzde.lt

Edukacinė aktyvaus poilsio 
vasaros stovykla Birštone „Sveiki, 
tvirti ir išmintingi“

Edukacinė dalis. Planšetiniai kompiuteriai. Muzika. Lego robotai. 
Sportinės treniruotės: kanojos, baidarės, vikingų laivai, skautavimas. 
Vaikai išbandys robinzonišką išlikimą, tarzanišką drąsą, smalsias atostogas 
nuostabiame Lietuvos kurorte Birštone.

10–16 m. 7 d. 
(su nakvyne)

750 Lt Studentų g. 48A-321, Kaunas 
Tel. 8 612 84 080
stovykla@jkm.lt
www.jkm.lt 

Jaunimo lyderystės stovykla 
„Lyderių inkubatorius“

„Lyderių inkubatoriuje“ moksleiviai dalyvaus garsių lektorių paskaitose, 
bendraus su karjeros konsultantais, pažins save, ugdys pasitikėjimą savimi 
ir atras savo karjeros kelią! Sodyba „Rojaus kampelis“, Prienų r.

14–19 m. Liepos 14–20 d. 
(7 d.)

800 Lt Tel. 8 640 30 800
info@lyderiuinkubatorius.lt
www.lyderiuinkubatorius.lt

„Basketnews.lt“ vasaros krepšinio 
stovykla Klaipėdoje

Klaipėda, LCC tarptautinis universitetas.  „Basketnews.lt“ birželio – liepos 
mėnesiais 10–18 metų sportuojančius vaikinus kviečia į vasaros krepšinio 
stovyklą Klaipėdoje. Čia ne tik galėsite tobulinti savo sugebėjimus 
krepšinio aikštelėje, bet ir pasisemti anglų kalbos žinių.

I pamaina:
10 – 14 m. 
II pamaina:
15 – 19 m.

10d. 
I pamaina: birželio 
11-20 d.
II pamaina: birželio 
25 – liepos 4 d.

999 Lt Tel. 8 678 80 817
edgaras@basketnews.lt
http://stovykla.basketnews.lt/ 

Smalininkų kartodromo stovykla Stovykla viename iš gražiausių Lietuvos rajonų – Jurbarke. Stovykla 
mėgstantiems kartingo sportą bei aktyvų laisvalaikio būdą ir siekiantiems 
daug pamatyti, sužinoti bei išmokti.

7–18 m. 8 dienos Nuo 1599 Lt Tel. 8 650 99 868
Stoties g. 13, Smalininkai, Jurbarko r.
brigita@rkv-racing.lt
www.rkv-racing.lt

„English Summer Super Camp“ 
Druskininkuose ir Ventspilyje

„Kalba.Lt“ organizuoja smagią anglų kalbos stovyklą, į kurią kviečia visus 
moksleivius, norinčius per vasarą nepamiršti bei dar geriau išmokti anglų 
kalbą, turiningai ir įdomiai praleisti laiką.

8–14 m. 
(junior) ir 15-
18 (senior)

13 dienų   1899 Lt / 1999 Lt Vytauto pr. 32-202, Kaunas
Tel. 8 693 83 648
www.kalba.lt

Vasaros stovyklos užsienyje Vasaros stovyklose užsienyje Jūsų mažieji ir paaugliai galės tobulinti 
pasirinktos užsienio kalbos įgūdžius tiek pamokose, tiek kasdienėse 
situacijose. Taip pat stovyklose jų laukia įdomūs užsiėmimai po pamokų 
bei, žinoma, galimybė pažinti pasirinktą šalį.

8–14 m. 
(junior) ir 15-
18 (senior)

Nuo 2 savaičių Teirautis Vytauto pr. 32–202, Kaunas
Tel. 8 693 83 648
www.kalba.lt

Stovykla Stovyklos vieta ir pakraipa Vaikų amžius Trukmė Kaina Stovyklos organizatorius Daugiau informacijos
Dienos kūrybinė vasaros stovykla 
„Vaikystės vasara“

Kaunas. Dailės, muzikos, šokio, keramikos, dainavimo pratybos, 
edukacinės valandos muziejuose, pažintinės išvykos po Lietuvą, 
aplankant etnografi nius regionus, nacionalinius parkus, gamtos ir 
architektūros paminklus.

7–14 m. 5 d.
(3 pamainos)

Nuo 190 Lt Parodos g. 26, Kaunas
Tel.: (8 37) 42 27 75, 8 671 33 075
www.vmlr.lt

Edukacinė vasaros stovykla moksleiviams 
„Atostogauju turiningai“

Kaunas. Lego robotų konstravimas ir programavimas, muzikos 
technologijos, planšetinių kompiuterių taikymas įvairių mokymų 
srityse, sportinės treniruotės, pažintinės išvykos į lankytinas 
Kauno vietas.

10–16 m. 5 d. d.
(2 pamainos)

200 Lt Studentų g. 48A-321, Kaunas 
Tel. 8 612 84 080
stovykla@jkm.lt
www.jkm.lt 

Dienos stovykla vaikams „Žaiskime 
teatrą“.

Kaunas, Gedimino g.26 B („Šviesos namai“). Stovyklėlėje 
mankštinsimės, įvairiomis technikomis darysime rankdarbius, 
dainuosime, žaisime, vyks dainavimo, teatrinių etiudų, 
pantomimos pamokėlės, pramogausime lauke.

6–10 m. 5 d.
(3 pamainos, 
birželio mėn.)

280 Lt Tel. 8 699 28 167 
danudam@yahoo.com 
www.fl intoprojektai.lt

Dienos kalbų stovykla Kaune Kaunas. Čia vaikai iškylauja gamtoje, žaidžia, piešia, lipdo, kuria, 
tyrinėja, lanko įdomiausias savo miesto vietas ir, žinoma, mokosi 
anglų kalbos.

5–12 m. 5 d. d.
(9 pamainos)

350 Lt Vytauto pr. 32-202, Kaunas
Tel. 8 693 83 648
www.kalba.lt

„Žilvitis“

STOVYKLOS SU NAKVYNE

DIENOS STOVYKLOS

VšĮ „Tobulėjimas“

Į vasaros stovyklas – ne tik nuotykių
Išsvajotos moksleivių atostogos jau čia pat. Ar jau 
galvojate, kur vasaros jūsų atžalos? Vaikai ir jų tė-
vai spėjo įsitikinti, jog kiurksojimas prie kompiute-
rio, poilsis kaime ar kurortų malonumai neatstoja 
su bendraamžiais stovyklose patirtų nuotykių.

Iveta SKLIUTAITĖ
LR korespondentė

Net darželinukai ir pradinukai 
vasaros atostogas nori praleis-
ti taip, kad patirtų smagių pra-
mogų ir rudenį turėtų ką papa-
sakoti draugams.

Vaikams norisi keliauti, gyventi 
draugų būryje, dainuoti susėdus 
prie spragsinčio laužo, žygiuoti 
miškais ir skrosti upes.

Pagal vaikų amžių ir pomėgius 
galima rasti kūrybinių, pramo-
ginių, išgyvenimo, etnologinių, 
gamtinių, užsienio kalbų, sporto 
ir dar daug kitų krypčių stovy-
klų. Jos organizuojamos ir Lie-
tuvoje, ir užsienyje.

Stovyklų organizatoriai ir vai-
kų tėvai pastebi, jog būdami tarp 
bendraminčių jaunieji stovyklau-
tojai tampa savarankiškesni, at-
sakingesni, išmoksta bendrau-
ti, dirbti komandoje, įgyja nau-
jų žinių.

Pradžiai – į dienos stovyklą

Vaikų stovyklos „Draugai“ vy-
riausioji vadovė Gedvilė Gineitytė 
patarė renkantis stovyklą dėme-
sį atkreipti ne vien į kainą.

„Svarbu pasidomėti organiza-
torių patirtimi, siūloma veikla, 
pramogomis, vieta, gyvenimo 
sąlygomis ir maitinimu, stovy-
klos trukme. Tuomet pavyks iš-
vengti nemalonių netikėtumų ir 
jiems, ir stovyklautojams“, – sa-
kė G.Gineitytė.

Dažniausiai pirmą kartą vai-
kus į stovyklą išleidžiantys tėvai 
labai jaudinasi, ypač jeigu atža-
los dar tik pradinukai. Stovyklų 
organizatorių teigimu, jeigu vai-
kas nesijaučia pakankamai sa-
varankiškas, drąsus, jam sun-
ku atsisveikinti su tėvais, verta 
išbandyti dienos stovyklas. Jo-
se vaikai randa įdomios veiklos 
dieną, kol tėvai dirba.

Šiose stovyklose mažieji bū-
na prižiūrimi ir pamaitinti. To-
dėl vakare grįžus į namus be-
lieka aptarti naujus įspūdžius 
ir pasiruošti kitos dienos nuo-
tykiams.

Patarė išmėginti įvairios veiklos

Pajutę dienos stovyklų priva-
lumus, kitąmet vieni vaikai iš-
siruošia stovyklauti ilgesniam 
laikui. Kiti supranta, kad vie-
niems stovyklauti dar anksti, 

ir vėl renkasi dienos stovyklas. 
Prieš perkant vaikui kelialapį į 
savaitės ar ilgesnės trukmės sto-
vyklą vieni organizatoriai siūlo 
atsižvelgti į jo pomėgius, būdą, 
fizinį pasirengimą, ištvermę ir 
rinktis specializuotą stovyklą. 
Kiti – priešingai – pataria rink-
tis tokią poilsiavietę, kur būtų 
galima išmėginti įvairių užsiė-
mimų arba tiesiog linksmai pa-
pramogauti.

Stovyklos „Žilvitis“ direkto-
rius Aloyzas Jorošaitis patarė 
visiems vaikams išmėginti po-
ilsį stovyklose, kuriose orien-
tuojamasi ne į vieną kokią nors 
kryptį, o siūloma daugybė būre-
lių ir užsiėmimų.

„Stovykloje, kurioje galima rasti 
tris dešimtis būrelių, vaikas ga-
li išmėginti įvairią veiklą ir pa-
sirinkti, kas jam arčiausiai šir-
dies. Dažnai vaikams viską iš-
bandyti per vieną pamainą sun-
ku, todėl jie į tą pačią stovyklą 
atvyksta ir kitais metais“, – sa-
kė A.Jorošaitis.

Tėvams svarbus ir atstumas

Dažnai į stovyklas važiuojan-
čius vaikus vilioja pramogos, ga-
limybė rasti naujų draugų, su-
sitikti su bičiuliais, su kuriais 
šėlta pernai.

„Ne vienus metus mūsų sto-
vykloje kartu ilsėjęsi vaikai jau 
derina laiką, kad ir šįmet galėtų 
atvykti tuo pat metu. Vėl prašys 
įkurti viename būryje ir net tuo-
se pačiuose kambariuose“, – tiki-
no vaikų vasaros stovyklų ren-
gėjas „Flinto projektų“ įkūrėjas 
Saulius Bartaška.

Septynerius metus kaunietis 
stovyklas organizavo pajūryje, 
tačiau šįmet stovyklautojai pra-
mogaus Raseinių rajone įkurta-
me dvare.

„Pakeisti vietą nutarėme dėl 
gana didelio atstumo, kurį tė-
vams reikia sukarti vežant at-
žalas stovyklauti. 

Juk daugiausia stovyklautojų 

sulaukiame iš Vilniaus ir Kau-
no. Be to, siekėme, kad dažniems 
lankytojams nepabostų ta pati 
stovyklos vieta,“ – sakė D.Bar-
taška.

Pajuto dailininkės gyslelę

Septynmetės Elzės Pridotkai-
tės tėvai svarsto, kokią stovyklą 
šįmet parinkti mergaitei, kuri 
pernai pirmąkart buvo dienos 
meno stovykloje.

„Dukra lankė baletą, todėl ap-
sidžiaugėme, kai vadovė prane-
šė, jog rengia dienos stovyklą, 
kurioje bus ne tik baleto, bet ir 
dailės, dramos, muzikos, kovos 
menų, jogos užsiėmimai. Elzė la-
bai norėjo lankyti šią stovyklą“, 
– pasakojo Elzės motina Jūratė 
Pridotkienė.

Stovyklaudama būsimoji pir-
mokė pajuto turinti dailininkės 
gyslelę, todėl šiais mokslo metais 
ji tęsė baleto pamokas ir pradė-
jo lankyti dailės būrelį. Šią va-
sarą Elzė vėl lankys dienos sto-
vyklą, nes tėvai mano, jog ilges-
niam laikui mergaitę vieną iš-
leisti iš namų dar anksti.

Patirties įgijo su skautais

Trylikametė Guostė Balan-
dytė stovyklauja nuo mažens. Į 
įvairias stovyklas ji važiuoja du 
kartus per metus. Kaip pati sa-
ko, yra mačiusi ir šilto, ir šalto. 
Ypač daug patirties ji įgijo skau-
tų stovykloje.

„Šioje stovykloje pirmą kartą 
gyvenau lauko sąlygomis. Teko 
išmokti statyti palapinę, prika-
poti malkų ir sukurti laužą, virti 
arbatą bei sriubą, taip pat plau-

Kompiuteris – ne vien žaidimams

Gytis Cibulskis 
Kauno technologijos universi-
teto E. mokymosi technologijų 
centro vadovas

„Kompiuteris yra ne tik žaislas 
ir priemonė bendrauti sociali-
niuose tinkluose ar naršyti in-
ternete. Jis gerokai daugiau 
galimybių suteikiantis įrengi-
nys. Tai ir bandoma įdiegti 
jaunųjų kompiuterininkų sto-

vyklas lankantiems vaikams.
10–16 metų vaikai tobulina 
kompiuterinio raštingumo įgū-
džius, išmoksta programuoti, 
konstruoti, bendradarbiauti, 
išnaudoti planšetinio kompiu-
terio galimybes. Vieniems tai 
padeda pasirinkti specialybę, 
kitiems praplečia žinias. Kad 
vaikai visą dieną nesėdėtų prie 
kompiuterių, po pietų jų laukia 
fizinio aktyvumo užsiėmimai.“

kėme plaustais“, – įspūdžiais da-
lijosi moksleivė.

Guostė ne kartą yra buvusi ir 
sporto bei šokių stovyklose, tačiau 
aktyviai mergaitei labiau patinka 
ilsėtis ten, kur netrūksta nuoty-
kių, šėlionių, dieninių ir naktinių 
žygių, net karinės drausmės. „Iš-
mokau naudotis žemėlapiu, kom-
pasu, miške orientuotis pagal me-
džius, atradau daug naujų poty-
rių“, – tvirtino G.Balandytė.

Nuogąstavimai nepasitvirtino

Moksleivės motina Renata Ba-
landienė neslėpė, jog pirmąkart 
ją kamavo nerimas dėl to, kaip 
dukra jausis stovykloje. Tačiau 
jau pirmą dieną nuogąstavimai, 
kad vaikui stovykloje nepatiks, 
nepasitvirtino.

Moteris džiaugėsi, kad itin ju-
dri jos duktė stovyklaudama nuo-
lat patiria daug nuotykių, plečia 
akiratį, išmoksta naujų dalykų. 
R.Balandienė mano, jog didžiau-
sias stovyklų privalumas tas, 
kad vaikai ištisas dienas nesė-

di prie televizoriaus ar kompiu-
terio, nenuobodžiauja prie dau-
giabučių laiptinių.

„Šįmet Guostė ilsėsis dviejo-
se stovyklose. 

Pirmoji bus gamtoje, kur iš-
trūkusi iš miesto ji galės stiprėti 
fiziškai. Antroji – jaunųjų kom-
piuterininkų. Dukra į ją nesi-
veržia, bet norisi, kad ji supras-
tų, jog kompiuterį galima nau-
doti ne tik žaidimams“, – sakė 
motina.

Kepė saldėsius, mokėsi gintis

Retas vaikas toks ištikimas 
stovyklautojas kaip kauniečiai 
broliai Simonas ir Nojus Gru-
džiai. 

Pirmąkart į dienos sporto sto-
vyklą Nojus vyko užpernai, bū-
damas septynerių metų. „Nors 
tai buvo sporto stovykla, mes ne 
vien sportavome, bet ir žiūrėjo-
me filmus, spektaklius, patys 
vaidinome, žaidėme šaškėmis 

Nukelta į 8 p.

„Išmokau naudotis 
žemėlapiu, kompasu, 
miške orientuotis pa-
gal medžius, atradau 
daug naujų potyrių.“

G.Balandytė
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Specialistai pataria rinktis poilsiavietę, kurioje būtų galima išmėginti įvairių užsiėmimų arba linksmai papramogauti.
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Vaikų kartingo vasaros stovykla norintiems pasijusti lenktynininkais
Šią vasarą Jurbarko rajone, Smalininkuose, veikianti 
vaikų kartingo stovykla pradės jau penktą sezoną. 
Penktus metus iš eilės veikianti stovykla kasmet 
pritraukia kelias dešimtis vaikų, todėl vaikų vasaros 
atostogų metu rengiamos net kelios grupės. 

Stovykla lyg profesionalams

Tėvai, pamišę dėl lenktynių ir 
norintys pamatyti bei išbandyti 
savo atžalas lenktynininko kaily
je, turi puikią progą tai padary
ti. Mokyklinio amžiaus vaikai sa
vaitę galės pasijusti tikrais lenk
tynininkais. Nuolatinės treniruo
tės ir kartų varžybos, konsultaci
jos, lenktyninių trajektorijų prad
menys, profesionalių lenktyni
ninkų patarimai, teorija ir, žino
ma, daugybė laiko, praleisto prie 
karto vairo. 

Vaikus lenktynių paslapčių mo
kys ir greičiausias Lietuvoje kar
tingo lenktynininkas, Europos čem
pionas ir pasaulio taurės laimėto
jas Simas Juodviršis. Visi stovy
klautojai bus pavežioti dviviečiu 
kartu, prie kurio vairo sėdės pro
fesionalūs lenktynininkai.

„Grupėse beliko tik po keletą 
laisvų vietų, nes dauguma vaikų 
jau po pernai patirtų įspūdžių pri
prašė savo tėvelius užsakyti vie
tą stovykloje ir šiems metams“, – 
džiaugiasi B. Olevson.

Pirmoji grupė šiemet prasidės 
birželio 29 dieną ir tęsis iki lie
pos 6 dienos. 

Gausybė papildomų pramogų

Tačiau vaikų atostogos Smali
ninkų stovykloje neapsiribos tik 
lenktynėmis – vaikams bus pa
siūlyta ir gausybė kitų pramo
gų: įdomios ekskursijos po ap

linkines istorines vietas ir gam
tos paminklus. Stovyklos dalyvių 
laukia intensyvios dienos: jie ap
lankys Rambyno kalną, pamatys 
seniausią Lietuvos eglę, karstysis 
medžiais, degustuos medų. 

Kadangi stovykla vyksta visai 
šalia Lietuvos sienos, jie aplankys 
Viešvilės pasienio punktą, susi
pažins su pasieniečių naudoja
ma pažangiausia krovinių tikri
nimo ir pasienio stebėjimo tech
nika. Viena įspūdingiausių pra
mogų vaikams šių metų stovyklo
je – pasivažinėjimas tikru vikšri
niu kariniu šarvuočiu!

Dvi dienas vaikai praleis ge
rindami savo fizinę formą – su 
jais užsiims profesionalūs fizinio 
rengimo treneriai. Atsižvelgdami 
į jų pasirengimą, treneriai pa
rengs individualias treniruotes, 
patars ir parodys, kokius specifi
nius pratimus reikia atlikti lenk
tynininkams.

Stovyklautojai gyvena vienoje 
gražiausių Lietuvos vietų – kai
mo turizmo sodyboje ant Nemuno 
kranto, kur galima žaisti tinkli
nį, jodinėti žirgais. Vakarais vai
kų laukia boulingas ir pasivaži
nėjimas po apylinkes dviračių ta
kais Nemuno pakrante. 

Paskutinę stovyklos dieną bus 
surengtos tikros lenktynės, o nu
galėtojai bus apdovanoti taurė
mis. Nebus nuvilti ir vaikų tėve
liai – po vaikų lenktynių jie taip 

pat galės susirungti kartingo traso
je. Visą stovyklos laikotarpį vaikai 
gyvens nuostabioje kaimo turizmo 
sodyboje ant Nemuno kranto. 

Dalyvauja ir vaikai iš užsienio 
šalių

Į šią stovyklą kai kurie vaikai 
važiuoja kiekvienais metais, o ki
ti į Smalininkus atvyksta net iš 
užsienio šalių. 

„Paskutinę vaikų stovyklos gru
pę, kuri veiks rugpjūčio 10–17 die
nomis, mes vadiname „internacio
naline“, nes į ją suvažiuoja vaikai iš 
viso pasaulio,“ – pasakoja šios sto
vyklos iniciatorė ir rengėja Brigi
ta Olevson.

Dažniausiai tai yra lietuvių, emi
gravusių į kitas šalis, vaikai. Ta
čiau kasmet būna bent keletas vai
kų, nekalbančių lietuviškai. 

„Vaikams tai kartu ir puikios pa
mokos pabendrauti angliškai. Ta
čiau vaikai lieka vaikais – jau po 
kelių dienų jie puikiai susikalba 
vartodami įvairių kalbų mišinį, – 
juokauja B. Olevson. – Natūralu, 
kad ne tik lietuviai pramoksta an
glų kalbos, bet ir iš užsienio atva
žiavę vaikai išmoksta nemažai lie
tuviškų žodžių.“

Į šią grupę jau trečius metus at
važiuos vaikas iš Margaritos sa
los, du broliai atkeliaus į Lietuvą 
iš Liuksemburgo, bus vaikų iš Ki
nijos. Viena šeima į vaikų kartin
go stovyklą Smalininkuose siun
čia net keturis vaikus – du bro
lius, pusbrolį ir draugą.

Įdomu, kad ši kartingo stovykla 
tapo tikru tramplinu į profesionalų 
sportą keletui dabar Lietuvos kar
tingo čempionate ir net tarptauti
nėse varžybose dalyvaujančių spor
tininkų. Tai Lietuvos kartingo čem

pionato prizininkai Titas Jurko
nis, Sylvesteris Aleksejevas, Do
mantas Čepas, Eduardas Eiza – 

visi jie savo karjerą pradėjo bū
tent šioje Smalininkų vaikų kar
tingo stovykloje.

Tel. 8 650 99 868
Stoties g. 13, Smalininkai, Jurbarko r.
brigita@rkv-racing.lt
www.rkv-racing.lt

ir šiaip smagiai leidome laiką“, 
– pasakojo N.Grudis.

Vaiko tėvams labai patiko tai, 
kad kiekvieną vakarą jie galėjo 
ne tik išgirsti vaiko įspūdžius. 
Tai, ką jis veikė, tėvai matė so
cialinio tinklo paskyroje kasdien 
skelbiamose stovyklautojų nuo
traukose.

Pernai į savaitės trukmės kū
rybinę stovyklą Nojus vyko kartu 
su trejais metais jaunesniu bro
liu Simonu. Vaikams labai pati
ko, kad joje jie išmoko kepti sau
sainius, prižiūrėjo vėžlius, kati
nus, šunis. Jie taip pat lankė dra
mos būrelius, iš popieriaus ga
mino karpinius. Po užsiėmimų 
berniukai su draugais turškėsi 
pripučiamame baseine.

Grįžęs iš šios stovyklos, Nojus 
išvyko į sukarintą stovyklą, ku
rioje ėjo į žygius, brido per pel
kes, kūreno laužus, mokėsi savi
gynos. Tą vasarą ši stovyklavie
tė Nojui nebuvo paskutinė. Jis 
spėjo pabūti jaunųjų futbolinin
kų stovykloje, o paskui mokslei
vis ilsėjosi stovykloje, kurioje vai
kai didžiąją laiko dalį skyrė lai
pynėms uolomis.

Išmoko savarankiškumo

Šįmet brolių vėl laukia vasaros 
stovyklos. Berniukai žino, kad 
jų bus ne viena. Tėvai pasirū
pino, kad vaikai išmėgintų kuo 
daugiau užsiėmimų. Kitą savai
tę broliai pradės lankyti dienos 
stovyklą, kurioje daugiau moky
sis dainuoti ir groti.

Iš karto po šios stovyklos Si
monas ir Nojus vyks į stovyklą, 

kur susipažins su tradiciniais 
lietuvių liaudies amatais, etni
ne kultūra, mokysis lipdyti iš 
molio, pinti vyteles. Jų taip pat 
laukia sporto ir atradimų stovy
klos, kuriose vaikai daug judės, 
mėgins rasti nuotykių.

„Stovyklaudami sūnūs iki pu
siaudienio nedrybso lovoje, kaip 
tai dažnai vasarą nutinka na
muose. Jie turi galimybę ilsėtis 
turiningai: lavinti kūną ir pro
tą, plėsti akiratį, ugdyti bendra
vimo įgūdžius. Be to, stovykla – 
puiki vieta išmokti savarankiš
kumo. Juk lovas stovykloje reikia 
pakloti patiems“, – sakė berniu
kų tėvas Vaidotas Grudis.

Negali pamiršti vakarėlių

Dešimtmetė Radvilė Lukošiū
naitė prieš dvejus metus pirmą
kart išmėgino, ką reiškia stovy
klauti. Mergaitė lankė dienos sto
vyklą mokykloje, tačiau toks po
ilsis jai ne itin patiko.

„Vadovai mums prigalvodavo pra
mogų, rengdavo susitikimus su 
žinomais žmonėmis. Buvo sma
gu, bet po pietų reikėdavo eiti į 
namus. Todėl pernai tėvų papra
šiau mane leisti į stovyklą, kurio
je būčiau ne vien dienomis.

Stovykla prie jūros paliko daug 
gerų prisiminimų. Krikštynų ir 
vakarėlių turbūt niekada neuž
miršiu. Tiesa, buvo vaikų, ku
rie po kelių dienų pasiilgo tė
vų ir net dėl to verkė“, – pasako
jo Radvilė.

Puikiai stovykloje pailsėjusi 
kaunietė nekantriai laukia, ka
da šią vasarą vėl į ją važiuos. Ji 
internetu bendrauja su ten su
tiktais draugais iš kitų miestų. 

Į vasaros stovyklas – ne tik nuotykių

Dėmesys – kalbos vartosenai

Rytis Jurkėnas 
Edukacinės bendrovės 
„Kalba.lt“ vadovas

„Kalbų stovyklos jokiu būdu 
neturėtų sietis su vasaros lei-
dimu mokyklos suole. Pagrin-
dinis dėmesys čia skiriamas ne 
anglų kalbos taisyklėms, o 
vartosenai.
Stovyklautojai daug angliškai 
bendrauja su kartu besiilsin-

čiais bendraamžiais ir dėstyto-
jais iš kitų šalių. Jie kartu skai-
to, pramogauja, žaidžia, lan-
kosi ekskursijose.
Pasirinkę užsienyje organizuo-
jamas anglų kalbos stovyklas, 
vaikai ir jaunimas visą poilsio 
laiką dažniausiai kalba vien 
angliškai. 
Todėl praturtina anglų kalbos 
žodyną, lengviau ir drąsiau šia 
kalba bendrauja.“

Su kauniečiais mergaitė buvo 
susitikusi. „Net mano tėvai su
sidraugavo su kelių vaikų tėvais. 
Visi kartu buvome kine, ėjome į 
kavinę, kartą buvome ledo are
noje“, – sakė mergaitė.

Radvilės motina Ingrida Lu
košiūnienė tikino, jog grįžusi iš 
stovyklos duktė ėmė lengviau 
bendrauti, tapo atviresnė, pra
dėjo daugiau kuo domėtis, drau
gėms surengė pižamų, kaubojų 
ir kitus vakarėlius. Kai Radvilė 
paaugs, tėvai ją leis į kalbų ir ly
derių stovyklas užsienyje.
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Kai kuriose stovyklose galima susipažinti su tradiciniais lietuvių liaudies amatais, etnine kultūra, pinti vyteles.
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