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„Lietuvos atgaja“

Rengiama nuo 1993 metų. Stovykla kilo iš 
idėjos sukviesti užsienio lietuvių vaikus, 
išsibarsčiusius po visą pasaulį, pažinti 
savo protėvių šalį, papročius ir kultūrą, 
suvokti savąjį identitetą, tobulinti lietuvių 
kalbos įgūdžius. Šiandien stovykla atvira 
visiems vaikams. Didžiuojamės 
unikaliomis pamainų programomis, 
išplėtota darbo su savanoriais praktika ir 
tuo, kad Atgaja – daugiau nei stovykla: tai 
bendruomenė, kultūra, gyvenimo būdas.

Stovyklą organizuoja labdaros fondas 
„Vienybė“. 

2018 m. – dvidešimt šeštoji stovyklos 
vasara. 



Stovyklos tikslai

1. Ugdyti, puoselėti vaikų ir jaunimo 
lietuviškąjį tapatumą, susidomėjimą 
etnine kultūra, atsakomybės už kultūros 
pažinimą ir išsaugojimą jausmą.

2. Ugdyti aktyvią, savarankišką, pilietišką, 
atsakomybę už savo veiksmus juntančią 
asmenybę, gebančią kūrybiškai spręsti 
problemas ir įveikti asmeninius, 
visuomeninius, kultūrinius iššūkius, 
atpažinti savo ir tautos vertybes ir jomis 
vadovautis įvairiose situacijose.

3. Stiprinti kūrybiškumą, didinti 
saviraiškos galimybes. Ugdyti asmenines  
ir socialines kompetencijas, bendravimo 
įgūdžius, emocinį intelektą.
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Stovyklos uždaviniai

1. Organizuoti kultūrines edukacines 
stovyklos veiklas, kuriose vaikai 
supažindinami su Lietuvos kultūriniu paveldu 
ir šiuolaikinėmis kultūros formomis, 
plečiamos lietuviškų tradicijų, papročių 
pažinimo galimybės, lietuviškumo sąvokos 
supratimo ribos,  ieškoma savitų kūrybinių 
raiškos būdų.

2. Sukurti psichologiškai, emociškai ir 
kūrybiškai saugią stovyklos aplinką. 
Pasitelkiant neformaliojo ugdymo, 
patyriminius, kūrybinius metodus įgalinti 
vaikus aktyviai veikti, skatinti jų kūrybiškumą, 
pilietiškumą, kultūrinį bendradarbiavimą, 
kūrybinį kritinį mąstymą.

3. Per refleksijos, bendradarbiavimo, 
komandinio darbo, psichologinius metodus 

padėti vaikams reikšti ir suprasti savo pačių 
bei kitų žmonių patirtis, jausmus ir emocijas, 
išmokti atsipalaiduoti, pozityviai spręsti 
nesutarimus ir įveikti sunkumus, 
konstruktyviai bendradarbiauti ir įgyti kitų 
įgūdžių, būtinų asmeniniam ir visuomeniniam 
gyvenimui.

4. Sukurti sąlygas laisvai kūrybai,  naujoms 
bendravimo ir saviraiškos galimybėms 
rengiant tokias veiklas, kuriose sau vietą ir 
galimybę pasireikšti gautų kiekvienas 
stovyklautojas. Atpažinti ir reaguoti į vaikų 
poreikius, gebėjimus, sukurti sąlygas jų 
tobulinimui. Padėti suvokti, kad kūrybinius 
įgūdžius galima universaliai ir kūrybiškai 
pritaikyti kasdieniniame savo šeimos ir 
bendruomenės gyvenime.



SAUSIS–

VASARIS

Ką veikėme šiemet?

Seminaras seminarų vedėjams, 
pasiruošimas naujų vadovų 
atrankoms ir seminarams, 
viršaičių seminaras, kuriamos ir 
derinamos pamainų temos ir 
aprašymai, kuriama el. 
registracijos-mokėjimų sistema 
latgaja.lt puslapiui

Pradedama registracija į 
pamainas, 9 stovyklos 
pristatymai-atrankos naujiems 
vadovams, 6 seminarai naujiems 
vadovams (5 Vilniuje, 1 Kaune), 
Pavasario pamaina

Suformuojamos vasaros 
pamainų vadovų komandos, 
vyksta Smarliūnų seminaras, 
kuriame susitinka visi ateinančią 
vasarą dirbsiantys vadovai

SAUSIS–VASARIS KOVAS–BALANDIS GEGUŽĖ



SAUSIS–

VASARIS

10 stovyklos pamainų: 6 
Smarliūnuose, 4 Zelvoje 

Sezono apibendrinimas su 
vadovų bendruomene – Atgajos 
vadovų forumas

Sezono įsivertinimas, Rudens 
pamaina, pradedama ruoštis 
2019 sezonui: registruojasi 
norintys rengti pamainas, 
dėliojamas datų ir veiklų planas 

BIRŽELIS–RUGPJŪTIS RUGSĖJIS SPALIS–GRUODIS

Ką veikėme šiemet?



Sezonas skaičiais

1041

stovyklų dalyvis: 553 
vaikų Smarliūnuose, 436 
– Zelvoje, 51 –
nesezoninėse pamainose
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145

vadovai-savanoriai, iš jų 
60 savanoriavo pirmą 
kartą

54

vadovai-specialistai: 
viršaičiai, muzikantai, 
dailininkai, medikai

38

vaikai į stovyklą atvyko iš 
užsienio – JAV, Italijos, 
Švedijos, Danijos, 
Vokietijos, Jungtinės 
Karalystės, Lenkijos
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Projektas „Dovanoju Atgają“

2018 m. pradėjome projektą „Dovanoju 
Atgają“, skirtą padėti į stovyklą patekti 
vaikams, kurie patys neturi galimybių to 
padaryti. 

Surinkta paramos suma – 3500 Eurų. 
Dalinai arba pilnai finansuoti 40 kelialapių 
vaikams iš socialiai remtinų ar su 
finansiniais sunkumais susiduriančių 
šeimų. 

photo



Pamainų temos

Pavasario Atgaja

Apie maištą: drąsą būti 
savimi, suburtas 
alternatyvias 
bendruomenes, 
subkultūras, judėjimus 
su sava kalba, 
vertybėmis, autoritetais 
ir taisyklėmis

S1

„Teatrasencija“ 

Pamaina, kurios metu 
išmėginama, patiriama 
daugybė skirtingų teatro 
formų

S2

„Keliautojai“ 

Apie keliones, klajones, 
paieškas bei žymius ir 
pamirštus lietuvių 
keliautojus nuo senovės 
iki dabarties

S3

„Menas. Ritmas. Kultūra“

It Lietuvos šimtmečio 
kultūrinė sriuba, kurioje 
verda įvairios meno rūšys, 
įdomios asmenybės, 
neįtikėtini faktai, svarbūs 
istoriniai reiškiniai, daug 
žaidimų, saviraiška ir 
neišsenkanti kūryba



Pamainų temos

S4 

„Kaip(,) pasirašysi?“

Meninė-istorinė pamaina 
apie siekimą ir įkūrimą 
mūsų nepriklausomybės, 
kuri yra neatsiejama nuo 
valstybės kūrėjų 
gyvenimų ir kūrybos

S5

„Kiek tavyje balto?“

Pamaina, skirta baltų 
kultūrai ir istorijai

S6

„Šaknys yra svarbu“

Tai žaidybinis-
antropologinis žvilgsnis į 
praeitį pasisemiant 
įkvėpimo ir atsakomybės 
dabarčiai kurti

Z1

„Laisvės amžius 
(neprigulminga Lietuva)“

Kultūrinė/istorinė 
pamaina, kuri suteiks 
galimybę pažiūrėti, atrasti 
ir gyvai patirti Lietuvos 
istoriją per svarbiausias 
šimtmečio asmenybes



Pamainų temos

Z2 

„Gedimino prospektas. 
1,8 km istorijos“

Pamaina apie Gedimino
prospekto istorinį-
kultūrinį palikimą

Z3

„Maža kaip pasaulis“

Pamaina apie 
įkvepiančias ir 
pamokančias 
lietuviškumo apraiškas už 
geografinių Lietuvos ribų

Z4

„Tegyvuoja utopija!“

Pamaina apie 
įkvepiančias ir 
pamokančias 
lietuviškumo apraiškas už 
geografinių Lietuvos ribų

Rudens Atgaja

„Kas pasakos?“

Atsakymų į įvairius 
svarbius klausimus 
pamainoje ieškoti padės 
pasakų veikėjai



„Linksmadieniai Antakalnyje“

Bendradarbiaudami su Antakalnio 
atviru jaunimo centru („Žalianamiu“) 
rengiame Atgajos modeliu ir principais 
paremtą dienos stovyklą 
„Linksmadieniai Antakalnyje“ 7–13 
metų vaikams. 

Stovykloje save vadovų vaidmenyse 
išmėgina ir vyriausieji Atgajos vaikai. 
2018 m. įvyko 1 „Linksmadienių“ 
vadovų-savanorių rengimo seminaras. 

Vasarą suorganizuotos 3 dienos 
stovyklos pamainos, jose dalyvavo 90 
vaikų, dirbo 18 vadovų-savanorių ir 3 
viršaitės. 



VšĮ Švietimo ir kultūros centras 
„Jaunimas vaikams“

Viešoji įstaiga, renkanti 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio paramą „Lietuvos 
atgajai“. 

„Jaunimo vaikams“ lėšos skiriamos 
vadovų rengimui: išvažiuojamajam 
seminarų vedėjų seminarui (erdvės 
nuomai ir dalyvių maitinimui) ir viršaičių 
seminaro maitinimui. 

2018 m. surinkta 1 178 Eur, nurodytoms 
reikmėms išleista 1 121 Eur. 



„Lietuvos atgajos“ 2018 m. pajamos ir išlaidos

2018 m. „Lietuvos atgajos“ pajamos buvo 248 569 Eur, išlaidos – 226 375 Eur. Likutis plėtrai (lėšos, 
taupomos ilgalaikėms investicijoms į infrastruktūrą ir stovyklos kokybę) sudarė 22 194 Eur arba 9 
proc. pajamų.

Pajamos – 248 569 Eur Išlaidos – 226 375 Eur

Likutis
plėtrai –
22 194 
Eur
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„Lietuvos atgajos“ pajamos

2018 m. „Lietuvos atgajos“ pajamos buvo 248 569 
Eur. Iš jų:

Įmokos už vasaros kelialapius – 227 179 Eur

Parama stovykloms (fizinių asmenų parama 
iš projekto „Dovanoju Atgają“, Atgajos 
džemperių įsigijimo ir kt., juridinių asmenų 
parama) – 11 267 Eur

Įmokos už nesezonines pamainas – 10 123 
Eur
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„Lietuvos atgajos“ išlaidos

2018 m. „Lietuvos atgajos“ išlaidos buvo 
226 375 Eur. Iš jų:

Vaikų ir vadovų maitinimas – 81 507 Eur

Stovyklavietės (Smarliūnų stovyklavietės išlaikymo, ūkinės ir 
komunalinės išlaidos, darbuotojų darbo sutartys, Zelvos 
stovyklavietės nuoma ir susijusios išlaidos) – 60 524 Eur

Stovyklų organizavimas (stovyklos administracijos darbuotojai, 
interneto svetainės tvarkymas, ryšio ir įvairios bendrosios 
sąnaudos ir kt.) – 42 063 Eur

Kultūrinės išlaidos (vadovų-specialistų paslaugų sutartys, 
inventorius, priemonės) – 20 176 Eur

Tiesioginės nesezoninių stovyklų išlaidos (vaikų ir vadovų 
maitinimas, nakvynė, transportas, priemonės ir kt.) – 8 397 Eur

Sveikata (stovyklos medikų darbo sutartys, vaikų ir vadovų 
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, medikamentai) – 6 293 Eur

Vadovų-savanorių rengimo seminarai* (maitinimas, priemonės, 
patirtų išlaidų kompensavimas ir kt.) – 3 908 Eur

Transportas – 3 507 Eur *dalį čia nenurodomų vadovų-savanorių rengimo 
išlaidų dengia VšĮ „Jaunimas vaikams“ iš 2 proc. GPM



SAUSIS–

VASARIS

Kontaktai

Esame įsikūrę Antakalnio 
atvirame jaunimo centre, 
Antakalnio g. 84A, Vilniuje

+370 (5) 268 58 44

info@latgaja.lt

Labdaros fondo „Vienybė“ 
direktorė Aušra Lasauskaitė

Ataskaitą parengė komunikacijos 
ir plėtros vadovė Ieva 
Stogevičiūtė-Noreikienė


