
Sveiki! 

Džiaugiamės galėdami pakviesti į stovyklą „Liepaičių vasara 2022“! 

 

Sukome galvas, kaip galime prisitaikyti prie šios dienos rekomendacijų, kad užtikrintume saugumą.   

Teks kai ko atsisakyti, tačiau kaip ir kasmet, stengėmės sudaryti įdomią stovyklos programą.  

Dėkojame savo kūrybingosioms mokyklos absolventėms-vadovytėms Rusnei, Barborai, Gabrielei R., 

Emilijai ir Gabrielei T., mokytojams – Jolitai, Jauniui, Povilui ir darbuotojams Alei, Sigitui ir 

Martynui už didelę pagalbą sudarant programą bei ją vykdant.  

 

Stovykla „Liepaičių vasara 2022“ Guobsto stovyklavietėje vyks  

2022 m. rugpjūčio 16–21 dienomis. 

Visos mokinės, patekusios į stovyklą (pasitikslinti pagal pateiktą sąrašą), kviečiamos atvykti                 

2022 m. rugpjūčio 16 d. (antradienį) nuo 10.00 iki 11.00 val. tiesiai į stovyklą. 

Stovyklos pabaiga (mokinių išvykimas) 2022 m. rugpjūčio 21 d. (sekmadienį) iki 17.00 val. 

Prašome: 

 jei apsisprendžiate nedalyvauti stovykloje, nedelsiant pranešti el. paštu 

renginiai@liepaites.vilnius.lm.lt arba telefonu +370 608 00092. 

 

Svarbūs vasaros pokyčiai, kurie išlieka: 

 mūsų visų saugumui, atvykus prašysime vietoje pasidaryti greitąjį testą. Nustačius teigiamą 

rezultatą, mergaitė stovykloje pasilikti negalės; 

 stovykloje negali dalyvauti vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar 

kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas). Anksčiau lengvo peršalimo simptomus gydėmės arbata ir poilsiu, namo keliaudavo 

tik rimčiau apsirgę vaikai. Šiemet, deja, bet kokių panašių simptomų turintį vaiką prašysime per 4–6 

valandas nuo pranešimo apie jo būklę pasiimti iš stovyklos. 

 stovykloje laikysimės higienos ir sveikatos reikalavimų, prašome įdėti dukroms asmenines 

gertuves, keletą kaukių bei priminti, kad plautų rankas, neužmirštų dezinfekuoti jas, kad pačios už 

higieną būtų labai atsakingos.  

 

Kaip nuvykti į stovyklavietę Čia 

Ką pasiimti atvykstant Čia 

„Liepaičių“ stovyklos sutartis su Tėvais Čia 

  

„Liepaičių“ alumnių prašymas visoms stovyklautojoms - pasiimti šviesesnius marškinėlius, ant kurių 

būtų negaila piešti. Gaminsimės sau marškinėlius atsiminimui: gali būti ir nauji, dar geriau (planetai) - 

jau turimi! 

 

Kontaktiniai asmenys: 

Edita Jaraminienė: +370 609 98901, edita.jaraminiene@gmail.com 

Jolita Vaitkevičienė: +370 609 98903, jolita.vaitkeviciene@yahoo.com 

 

https://liepaites.lt/wp-content/uploads/2022/06/Stovyklos_2022_dalyviu_sarasas.pdf
mailto:renginiai@liepaites.vilnius.lm.lt
https://liepaites.lt/wp-content/uploads/2022/06/STOVYKLOS_VIETA_2022-1.pdf
https://liepaites.lt/wp-content/uploads/2022/06/STOVYKLAUTOJOS_ATMINTINE_2022-1.pdf
https://liepaites.lt/wp-content/uploads/2022/06/Liepaiciu_Stovyklos-sutartis_su_Tevais_2022_m-1-1.rtf

