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„Lietuvos atgaja“ 

„Lietuvos atgaja“ – nuo 1993 m. rengiama 
viso pasaulio lietuvių vaikų švietimo ir 
kultūrinio bendradarbiavimo stovykla. 
Stovykloje remiamės kūrybiniais, teatriniais, 
žaidybiniais ir patyriminiais metodais, 
siekiame kokybiško dėmesio kiekvienam 
vaikui, kuriame šiltus ir šeimyniškus 
tarpusavio santykius.

9–17 metų vaikus į stovyklą kviečiame 
išlaisvinti kūrybines galias, žaisti, naujai 
atrasti lietuviškus papročius, šalies kultūrą ir 
istoriją, geriau pažinti save, ugdytis 
socialinius įgūdžius, emocinį intelektą, atrasti 
draugų visam gyvenimui.



Atgaja – daugiau nei stovykla. Tai 
bendruomenė, kultūra, gyvenimo 
būdas. Tikime, kad Atgaja nesibaigia po 
10 stovyklos dienų: kiekvienas tampa 
stovyklos vertybių, bendravimo, 
kūrybiškumo, pilietiškumo 
ambasadoriumi, įgytą patirtį pritaiko 
savo šeimoje, mokykloje, draugų rate.

Stovyklą organizuoja labdaros fondas 
„Vienybė“ ir VšĮ Švietimo ir kultūros 
centras „Jaunimas vaikams“.

2020 m. – dvidešimt aštuntoji Atgajos 
vasara.

„Lietuvos atgaja“ 



Ką veikėme 2020?

Pasiruošimas naujų vadovų 
atrankoms ir seminarams

Seminaras seminarų vedėjams

Viršaičių seminaras

Kuriamos ir derinamos pamainų 
temos ir aprašymai

Stovyklos pristatymai ir vadovų 
atrankos, naujų vadovų rengimas 
nuotoliniu formatu

Pradedama registracija į 
pamainas

Pasiruošimas vasarai

Seminaras dienos stovyklos 
„Linksmadieniai Antakalnyje“ 
vadovams

1 projektas-stovykla klasei

11 vasaros Atgajos pamainų

3 „Linksmadienių Antakalnyje“ 
pamainos

SAUSIS–VASARIS KOVAS–GEGUŽĖ BIRŽELIS–
RUGPJŪTIS



Ką veikėme 2020?

Sezono apibendrinimo šventė su 
vadovų bendruomene – Atgajos 
vadovų forumas

Kūrybinės dirbtuvės

Ieškomi papildomi namai Atgajai, 
užmezgamas ryšys su „Skautų 
slėnio“ stovyklaviete

Sezono uždarymas: archyvų 
tvarkymas, planai 2021 metams

Pamainų administracijų komandos 
2021 metams rinkimas

Projektas „Atgaja į namus“ – įrankių 
ryšiui ir kūrybiškumui ugdyti 
rinkinys

RUGSĖJIS–SPALIS
LAPKRITIS–
GRUODIS



„Norėčiau grįžti į šią stovyklą, nes nors gyvenu 
užsienyje, pajaučiau artimą ryšį su gimtuoju 
kraštu“

„Sužinojau ir išmokau labai daug gyvenimiškų 
dalykų: kaip džiaugtis smulkmenomis, vertinti tai, 
ką dėl Tavęs daro kiti, šeimos svarbos“

„Baigiantis stovyklai esu labai laiminga, 
pasisėmusi motyvacijos kažką veikti, daryti, labai 
džiaugiuosi ir esu dėkinga už gautas patirtis“

„Stovykloje labai apgalvojau savo vertybes, tikrus 
savo jausmus, išmokau įsitraukti į kūrybinį 
procesą. Tikrai savimi didžiuojuosi“

Iš stovyklos dalyvių 
atsiliepimų



Sezonas skaičiais

1157 stovyklų 
dalyviai

178 vadovai-
savanoriai, 82 iš jų 

Atgajoje savanoriavo 
pirmą kartą

63 vadovai-
specialistai: viršaičiai, 

dailininkai, 
muzikantai, medikai



2020 m. tęsėme projektą 
„Dovanoju Atgają“, skirtą padėti į 
stovyklą patekti vaikams, kurie 
patys neturi galimybių to padaryti. 

Per projektą bei Atgajos džemperių 
pardavimą surinkta paramos suma 
– 3 600 Eur. Dalinai finansuoti 32 
kelialapiai vaikams iš su 
finansiniais sunkumais 
susiduriančių šeimų. 

„Dovanoju Atgają“ 



2019–2020 pajamos ir išlaidos
2020 m. „Lietuvos atgajos“ pajamos buvo 301 119 Eur, išlaidos – 285 497 Eur. Likutis plėtrai (lėšos, 
skiriamos ilgalaikėms investicijoms į infrastruktūrą ir stovyklos kokybę) sudarė 15 622 Eur arba 5,2 proc. 
pajamų.

2020 m. likutis plėtrai šį pavasarį investuojamas į Smarliūnų stovyklavietės tvarkymo darbus: tvarkomos 
grindys, remontuojami san. mazgai, kambariai, med. punktas, įrengiamas vidaus praėjimas tarp 1 a. 
koridoriaus ir med. punkto. 
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Pajamos – 282 899 Eur Išlaidos – 276 389 Eur

Likutis
plėtrai –
6 510 
Eur

Pajamos – 301 119 Eur Išlaidos – 285 497 Eur

Likutis
plėtrai –
15 622 
Eur



2020 išlaidos, Eur

93864 93158

44373
33402

7359 6040 4940
2361

Maitinimas Stovyklavietės 
(Smarliūnų 

stovyklavietės 
išlaikymas, 

darbuotojai, 
priežiūra; Zelvos ir 
„Auksinės girios“ 
nuomos sutartys) 

Stovyklų
organizavimo

išlaidos (stovyklos
administracijos

darbuotojai,
bendrosios

sąnaudos, kitos
išlaidos)

Kultūrinės išlaidos
(inventorius,

priemonės, vadovų-
specialistų paslaugų

sutartys)

Sveikatos išlaidos
(draudimas,

dezinfekcija, medikų
paslaugų sutartys)

Transportas Vadovai-savanoriai 
(vadovų rengimas, 

patirtų išlaidų 
kompensavimas ir kt. 

Dalį darbo su 
vadovais-savanoriais 

išlaidų dengia VšĮ 
„Jaunimas vaikams“ 

iš 1,2 proc. GPM)

Kt. edukaciniai
projektai



Viešoji įstaiga, renkanti 1,2 proc. 
gyventojų pajamų mokesčio 
paramą „Lietuvos atgajai“ ir 
organizuojanti papildomus 
vadovų-savanorių ar edukacinius 
projektus. 

2020 VšĮ surinko 6 952 Eur (iš jų 
GPM parama – 1467 Eur), iš jų 
vykdytiems projektams, vadovų 
rengimui ir banko mokesčiams 
išleista 6 880 Eur. 

VšĮ Švietimo ir kultūros 
centras „Jaunimas vaikams“



Kontaktai

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

info@latgaja.lt

Labdaros fondo „Vienybė“ 
direktorė Aušra Lasauskaitė

vienybesfondas@gmail.com

Ataskaitą rengė komunikacijos ir 
plėtros vadovė Ieva Stogevičiūtė

jaunimas.vaikams@gmail.com


