
 

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMA ,,VASAROS ATOSTOGOS KITAIP“ 

Vaikų vasaros poilsio programos „Vasaros atostogos kitaip“ pirmąją dieną, 

minėdami Kalniškės mūšio 75-ąsias metines, su Lazdijų turizmo informacinio centro 

direktoriumi Mantu Sabaliausku bei vadovėmis Rasa Sabaliauskiene, Renata Bučioniene, Rūta 

Marcinoniene keliavome partizanų takais. Susitikę mokykloje po vasaros atostogų, pasiilgę 

vieni kitų, kūrybiškai bendravome - puikiai praleidome pirmąją stovyklos dieną. 

Antrąją vaikų vasaros poilsio programos „Vasaros atostogos kitaip“ dieną įdomiai ir turiningai 

praleidome Druskininkuose. Lankėmės kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio 

memorialiniame muziejuje bei dailininko V. K. Jonyno galerijoje. Pietavome gamtos apsuptyje, 

aplankydami miško muziejų ,,Girios aidas”. Aplankę šakočių muziejų ir patys 

pademonstravome kulinarinius sugebėjimus dalyvaudami šakočio gaminimo edukacijoje – visų 

stovyklautojų pagamintas šakotis buvo įspūdingas. 

Trečioji Lazdijų meno mokyklos organizuojamos stovyklos ,,Vasaros atostogos kitaip" diena 

su Šeštokų dailės skyriaus mokiniais ir vadovėmis Inga Kūlokiene bei Kristina Čiurlioniene 

buvo pilna įspūdžių ir daug spalvų. Vyko dailės pleneras Aštriosios Kirsnos dvare bei šauni 

ekskursija po akmenų muziejų ,,Jotvingių kiemas". 

Ketvirtoji stovyklos ,,Vasaros atostogos kitaip” diena su Lazdijų meno mokyklos mokiniais ir 

vadovėmis Egle Malinauskiene ir Rima Vekteriene. Keramikos edukacijoje molio paslaptis 

įminti mokė mokytojai Ala ir Valdas Dumbliauskai. Metelių regioniniame parke iškylavome 

lydimi šaunaus gido Tomo. Puiki ir kupina įspūdžių diena! 

Penktoji stovyklos ,,Vasaros atostogos kitaip” diena su Lazdijų meno mokyklos mokiniais ir 

vadovėmis Egle Malinauskiene ir Rima Vekteriene prabėgo taip pat turiningai. Kūrybiškai 

pamuzikavę ir sudalyvavę dailės užsiėmime pas dailės mokytoją Kristiną Čiurlionienę, 

leidomės Veisiejų link. Aplankytas dvaro parkas su nuostabiais medžiais, pabuvota dvaro 

rūsiuose, kuriuose vyksta įvairūs renginiai, parodos. Veisiejų regioniniame parke dalyvavome 

įdomioje edukacinėje programoje, žaidėme žaidimus. Plaukdami plaustu Ančios ežeru 

grožėjomės nuostabiais gamtos vaizdais. 

Saulėtą ir gražią rugsėjo 13 – ąją, atsisveikinant su vasara ir užbaigiant vaikų vasaros poilsio 

programą ,,Vasaros atostogos kitaip”, Lazdijų meno mokyklos mokiniai su mokytojomis 

Edita Česnuliene ir Vaida Naujaliene dalyvavo teatralizuotame koncerte vaikams ,,Pasakiška 



muzika“. Koncerte, kuris vyko Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, skambėjo orkestro muzika, 

atliekama Šv. Kristoforo kamerinio orkestro. Kartu su orkestru kelionę po pasakų šalį kūrė 

aktorė Aistė Lasytė. Vaikų vasaros poilsio programą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.

 


