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STOVYKLOS DATOS 2020 M.: 

I pamaina: birželio 28  D. –  

liepos 4 D. (7-11 metų vaikams) 

II pamaina: liepos 26 d. –

rugpjūčio 01 d. (7-11 metų 

vaikams)  

III pamaina: rugpjūčio 09-15 

D. (stovyklautojams nuo 12 

metų) 

 

  

 

  

  

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS 

DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

  

KVIEČIA  VAIKŲ 
POILSIO STOVYKLA 
“VAIVORYKŠTĖ” 
 

 

 

 

 

 

 

MOKYKLOS G. 3,  

VILKIAUTINIO K., MERKINĖS SEN., 

VARĖNOS R.  

TEL.: (8 310) 44 126 

MOB.: (+370 618) 26235 

 
 
 

 



      

PROGRAMA „Amatai ir tradicijos -2“ 

1 diena –Atvykimo ir susipažinimo, 

judriųjų žaidimų, taisyklių, programos 

aptarimo, stovyklos atributikos, pažinties 

su aplinka diena. Stovyklautojų atvykimas 

nuo 11.00 iki 12.30.Pietūs – 13.00. 

2 diena - komandos formavimo, judrieji 

žaidimai, keramikos užsiėmimai, 

susitikimas su ugniagesiais gelbėtojais, 

vakaronė . 

3 diena - komandos formavimo, judrieji 

žaidimai, žygis į Liškiavą, edukacija 

“Bitutė”, vakaronė.  

4  diena – eksperimentai gamtoje, 

orientacinės varžybos su gamtotyros 

elementais, istorijų vakaras. 

5 diena – menu laboratorija (sūri tešla, 

dekupažas, piešimas su smėliu, piešimas 

ant vandens), edukaciniai užsiėmimai 

Prienuose, vakaronė.  

6 diena- gaminame tradicinius dzūkų 

patiekalus, žaidimai, judriosios užduotys, 

vakaronė. 

7 diena – pasiruošimas stovyklos 

uždarymui, darbų parodai, edukaciniai 

žaidimai, stovyklos vertinimų pildymas, 

žaidimai salėje ar aikštyne. 

Atsisveikinimas – apie 16 val.    

 

 

 

 

Stovyklos kaina:  154 Eur. Jei vaikas,  

paauglys nuo 2016 metų nėra gavęs  

paramos stovyklai, 30 % stovyklos kainos  

apmoka ŠMPF, todėl šiems stovyklautojams 

kaina -  107,80 Eur.  

4 vietos stovykloje yra skiriamos vaikams su  

negalia, paramą gaunančių šeimų vaikams. 

Jiems 95 % stovyklos kainos apmoka ŠMPF, 

todėl stovyklautojai moka 7,70 Eur.  

 

Eur.  Į kainą įskaičiuota: 4 maitinimai 

per parą, nakvynė, patalynė, programa. 

Stovyklautojų amžius – nuo 7 iki 18 metų. 

 

 

 

 

 

 
Stovyklos kaina 

 
KVIEČIAME REGISTRUOTIS EL. PAŠTU: 

Liskiavos.mokykla@varena.lt  

arba 

barisauskiene.vita@gmail.com  

tel.: 861826235  

Į vieną pamainą priimame iki 25 

stovyklautojų, tad paskubėkite 

registruotis! 

 Registruodami  nurodykite vaiko 

vardą, pavardę, amžių, vieno iš tėvų 

(globėjų) kontaktus, į kurią pamainą 

registruojatės. 

Registracija patvirtinama, gavus 

dalinį stovyklos kainos mokestį  

t. y. 50,00 Eur. Sąsk. Nr. 

LT477181200002130178), 

gavėjas Varėnos r. Liškiavos 

daugiafunkcis centras, kodas 

190109139.  
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