
AA Šiaulių regiono vasaros stovykla 

„Esu visumos dalis“ 
2022 m. rugpjūčio 12 – 14 d. 

Pramogų parkas „Balsių slėnis“ 

https://balsiuslenis.lt 
 

PROGRAMA 

PENKTADIENIS (RUGPJŪČIO 12 D.) 

Nuo 15 val.    Stovyklos dalyvių registracija. 

19.00 - 19.30  Stovyklos atidarymas. 

20.00 - 21.00  Uždaras susirinkimas. Tema: „Mes reikalingi vienas kitam“.                                             

21.00 Non stop susirinkimai. Laužas ir vakaronė su muzika. 

 

ŠEŠTADIENIS  (RUGPJŪČIO 13 D.) 

7.00  Mankšta. 

8.00 Pusryčiai (Įskaičiuota į maitinimo kainą). 

10.00 - 11.00 Uždaras susirinkimas. Tema: „Nei vienas neatsisakė man duoti meilės ir padėti“. 

11.10 - 12.50  Sportas (tinklinis, kvadratas, krepšinis, futbolas). 

13.00 Pietūs (Įskaičiuota į maitinimo kainą). 

14.10 - 17.50  Sportas (tinklinis, kvadratas, krepšinis, futbolas) pramogos (galimas plaukimas 

baidarėmis – dvivietės baidarės nuoma - 20 Eur., galima rezervuoti kiekį iki 08.01.) 

18.00  Vakarienė (vaišina Šiaulių regionas). 

19.00 - 20.00 Uždaras susirinkimas. Tema: „Pasiruošę tarnauti kitiems“. 

20.00 - …… Pirtis ir kubilas su profesionaliu pirtininku ir pirties programa. 

21.00 Non stop susirinkimai. Laužas ir vakaronė su muzika. 

 

SEKMADIENIS  (RUGPJŪČIO 14 D.) 

7.00 Mankšta. 

8.00 Pusryčiai (Įskaičiuota į maitinimo kainą). 

10.00 -11.00  Uždaras susirinkimas. Tema: „Mes galime padėti“ 

11.10 - 15.00  Sportas (tinklinis, kvadratas, krepšinis, futbolas) pramogos (galimas plaukimas 

baidarėmis – dvivietės baidarės nuoma - 20 eur., galima rezervuoti kiekį iki 08.01.) 

Tame tarpe 13.30 - 14.00 Stovyklos uždarymas. 

 



Kur mus rasti: 
https://www.google.lt/maps/place/Balsi%C5%B3+sl%C4%97nis/@56.0097449,22.7748836,11z/data=!4m5!3m4!1s0x46e59004555

55555:0x337f429e1789f901!8m2!3d56.0946378!4d22.5822214?hl=lt 

 

 
 

Informacija apie stovyklą: 

Registracija - 5 eur. 

Stovyklos mokestis – vienos paros 5 eur., dviejų parų 10 eur. (suaugusiam ir vaikui nuo 10 

metų). 

Palapinių statymas nemokamas. 

Nakvynės nameliuose kaina dviem parom (suaugusiam ir vaikui nuo 10 metų) - 22 eur. 

Vaikams iki 10 metų (išskyrus jei pageidaujamas maitinimas) – stovykla nemokama. 

Maitinimas (šeštadienį paštyčiai 3,5 eur., šeštadienį pietūs 5 eur., sekmadienį pusryčiai 3,5 

eur.) – 12 eur. viso vienam asmeniui. 

 

Bendra stovyklos kaina dviem paroms jei atvykstate su palapine (registracija 5 eur., stovyklos 

mokestis 10 eur., maitinimas 12 eur.) – viso 27 eur. Vienam asmeniui. 

 

Bendra stovyklos kaina dviem paroms su vieta namelyje (registracija 5 eur., stovyklos 

mokestis 10 eur., maitinimas 12 eur., vieta namelyje 22 eur.) – viso 49 eur. Vienam asmeniui. 

 

Vietų nameliuose kiekis ribotas, paskubėkite rezervuoti. 

 

Vyks Al-Anon uždari susirinkimai (Informacija Ramona – 8 606 28051) 

 

STOVYKLOS METU JŪSŲ LAUKIA: 

Laužavietė, futbolas, tinklinis, tenisas, krepšinis, pirtis.... 

Nepamirškite  pasiimti puikią nuotaiką! 

 

Atsakingi : už  organizavimą :  Rimvydas - 8 609 87770 

                   už   nakvynę (nameliai) :  Rimas - 8 698 47051 

(namelių rezervacija vykdoma apmokant iš anksto). 
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