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ATMINTINĖ 

 

Po aštuonerių puikiai pavykusių krikščioniškų sporto stovyklų, devintą kartą nepriklausomoje Lietuvoje 

evangelikų reformatų Bažnyčia kartu su Švedijos suvienyta evangelikų bažnyčia (angl. - United Evangelical Church of 

Sweden, šved. – Equmeniakyrka) organizuoja krikščionišką sporto stovyklą. 

Tikimės, kad ir šia stovykla susidomės tiek vaikai, tiek jų tėveliai ir kartą pabandę nebenorės jos palikti. 

Stovyklą organizuojame visi kartu: Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia suteikdama netgi du dvasininkus 

sielovadai, dvasinio mokymo programos priežiūrai, stovyklautojų tėveliai - aukodami reikiamą išlaikymo sumą, 

savanoriai vadovai bei profesionalūs treneriai dirbs stovykloje aukodami savo laiką ir žinias. 

Stovyklą organizuoja Eglė Grucytė, tel. +370 699 19871, el. paštas egliukas75@hotmail.com ir stovyklos 

kapelionas kun. Raimondas Stankevičius, tel. +370 655 43678, el. p. raimondas@ref.lt. Stovykloje be sporto 

užsiėmimų, įvairių pramogų, vaikai mokysis giedoti, dalyvaus pamokėlės, lankysis vaikų pamaldose, jiems bus 

diegiamos krikščioniškos vertybės. 

Sporto stovykla vyks Kėdainių rajono Akademijos gimnazijoje, adresu Jaunimo g. 2, 58339 Akademija, 

Kėdainių rajonas. Čia mes ir studijuosime Bibliją, ir treniruosimės, ir giedosime. Šiais metais laukiame iki 30 

vaikų - stovyklautojų nuo 6 iki 14 metų, kuriuos numatoma suskirstyti į 5 būrius pagal amžių. Berniukai ir mergaitės 

bus atskiruose būriuose. 

Vaikų laukiame 2022 m. liepos 3 dieną nuo 10 valandos iki 12 valandos, nes pirmasis stovyklos renginys – 

atidarymo pamaldos, - vyks 12.00 val. 

Stovyklos išlaikymo suma vienam stovyklautojui – 130 Eurų. Į išlaidas įskaičiuotas vaiko sveikatos 

draudimo mokestis, maitinimas, organizacinės ir administracinės stovyklos išlaidos, mokymo ir pramogų išlaidos, 

būtiniausio inventoriaus įsigijimas. Jei iš vienos šeimos vyks 2 ir daugiau vaikų, tai stovyklautojo mokestis jiems bus 

po 110 Eurų. Stovykla išlaikoma ne tik iš stovyklai paaukotų tikslinių aukų, kurių didžiąją dalį sudaro vaikų - 

stovyklautojų tėvelių ar globėjų aukos, bet didelę stovyklos išlaidų dalį dengia Švedijos suvienyta evangelikų bažnyčia 

bei Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia. Paaukoję stovyklos išlaikymui ir parašu patvirtinę gautą Anketą Jūs 

tampate stovyklos bendradarbiu – organizatoriumi, stovyklos išlaikytoju. 

Norime atkreipti dėmesį į tai, jog yra atskiras fondas stovyklautojams, kurie dėl tam tikrų gyvenimo 

aplinkybių negali sumokėti aukščiau nurodytos pinigų sumos už stovyklą. Visi būsimi stovyklautojai, kurie nori 

dalyvauti stovykloje, tačiau dėl finansinės šeimos padėties negali dalyvauti stovykloje, yra raginami teikti prašymus 

juos paremti. Prie stovyklautojo tėvelių prašymo paremti stovyklautoją, tėveliai turi pateikti duomenis apie šeimos 

sudėtį bei gaunamas pajamas už praėjusius dvylika mėnesių (tiek susijusiais su darbo santykiais, tiek ir su socialinėmis 

pašalpomis ar kitomis išmokomis). Šeimos sunki turtinė padėtis neturi ir būti kliūtimi vaikui dalyvauti stovykloje. 

Stovyklautojai ir jų tėveliai, globėjai ne vėliau nei iki 2022-06-20 atsakingam asmeniui turi perduoti: 

užpildytą  Anketą bei stovyklai išlaikyti skirtą auką. Minėtą auką už stovyklą galima pervesti į Lietuvos evangelikų 

reformatų Bažnyčios –Sinodo sąskaitą, esančią Luminor Bank AB,LT174010041300081376, su konkrečiu 

nurodymu, jog tikslinė auka skiriama sporto stovyklai. Kiekvienais metais stovyklos dalyviai yra draudžiami 

sveikatos draudimu, todėl reikalingi vaikų asmens kodai, nurodykite juos gautose anketose.  

Prašome nevėluoti užsiregistruoti stovyklai t.y. grąžinti Anketas atsakingiems asmenims, kadangi būtina atlikti 

organizacinius darbus, tai yra pasirūpinti ne tik stovyklautojų apgyvendinimu, draudimu, bet ir siurprizais bei kitomis 

linksmybėmis stovyklautojams. Jei Jūs perdavėte anketą atsakingam asmeniui, bet nebegalite dalyvauti  stovykloje, 

prašome apie tai pranešti stovyklos organizatoriams. Jei apie tai pranešite iki 2022-07-01, galime grąžinti Jūsų 

stovyklai įneštą auką. Jei po minėtos datos - galėsime grąžinti tik dalį aukos - 50 Eurų. Į stovyklą neatvykus ir apie tai 

nepranešus – paaukotų pinigų negalėsime grąžinti.  

Atvykdamas į stovyklą, vaikas privalo turėti: higienos reikmenis; vaistus nuo savo ligų; priemones nuo 

uodų; visą patalinę (pagalvę, užklotą, paklodę bei užvalkalus jiems arba miegmaišį); rankšluosčius; kepurę nuo saulės; 

rūbus bei avalynę (nepamirškite kojinių) šiltam, vėsiam, lietingam orui, maudymuisi, sportui; muzikos instrumentų ir 

kitų laisvalaikiui skirtų dalykų. Kadangi organizuojama sporto stovykla, pasirūpinkite vaiko sportine apranga, avalyne 

ir kojinėmis, kuri būtų pritaikyta lietuviškam vasaros orui. 

Dėmesio: broliukų ir/ar sesučių asmeninius daiktus supakuotumėte į atskirus krepšius. Vadovaujantis stovyklų 

patirtimi, buvo ne sykį pastebėta, jog vaiko savarankiškumo ugdymui yra naudinga jį parengti individualiai. Kita iš 

priežasčių yra ta, jog vaikų amžių skirtumas yra per didelis, kad jie galėtų būti pagal jų pačių pageidavimus viename 

būryje. Būriai bus sudaromi atsižvelgiant į vaikų amžių, lytį ir skirtingas gyvenamąsias vietoves. 

Dėl mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, žaidimų konsolių. Šiuolaikinėms technologijoms vis 

sparčiau judant į priekį, vaikai vis dažniau nesiskiria su savo mobiliaisiais įrenginiais. Atsižvelgdami į ankstesnių metų 

patirtį, norime informuoti, kad mobiliaisiais įrenginiais naudotis užsiėmimų metu bus griežtai draudžiama. Todėl 
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prašome tėvelių, be rimto reikalo neskambinti vaikams. Atvykę į stovyklą rasite dienotvarkę, kurioje bus nurodytas 

laisvas laikas, ir jo metu galėsite susisiekti su savo vaikais. Kitu atveju galite skambinti vadovams, kurie mielai 

atsilieps į Jūsų skambučius ir suteiks visą informaciją. 

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, stovyklos organizatoriai pasilieka sau teisę, pakitus Koronaviruso 

paplitimui Lietuvos Respublikoje, pakitus nepaprastosios padėties ar karantino reikalavimams Lietuvos Respublikoje, 

atšaukti organizuojamą stovyklą ir grąžinti visiems sumokėtus pinigus už stovyklą.  


