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„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.

„Lietuvos atgaja“

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.

 



„Lietuvos atgaja“

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

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.

2021 m. – dvidešimt devintoji Atgajos vasara.

 



Ką veikėme 2021?

SAUSIS–GEGUŽĖ BIRŽELIS–RUGPJŪTIS RUGSĖJIS–SPALIS

Nuotolinis pasirengimas sezonui
su vadovų ir stovyklos

administracijos komandomis:
viršaičių seminaras, naujų
vadovų seminarų vedėjų
mokymai, savanorystės

pristatymai, savanorių atrankos
ir 7 naujų vadovų seminarai

14 „Lietuvos atgajos“ pamainų;
Kartu su Antakalnio atviru

jaunimo centru „Žalianamis“
surengtos 4 dienos stovyklos
„Linksmadieniai Antakalnyje“

pamainos
 

Sezono apibendrinimas,
įsivertinimas;

Pasiruošimo šventiniam 30
sezonui pradžia, gimtadienio

iniciatyvų subūrimas
 



„Jaučiu visišką dėkingumą viskam, kas šiuo metu supa
mane aplinkui, laimę ir tokią gerą, gerą, šiltą, šiltą
vidinę šilumą krūtinėje, nes čia taip viskas gera“

 

Iš stovyklos 
dalyvių atsiliepimų

„Sužinojau ir išmokau, kad reikia būti čia ir dabar, eiti
daryti visas veiklas, kurias tik įmanoma. Išmokau porą

Atgajos dainų priedainių. Taip pat išmokau dalintis savo
jausmais su artimaisiais“

 „Stovykloje supratau, kad atviras pokalbis gydo
visas nuoskaudas. Sužinojau daugiau apie savo
jausmus ir mintis. Išmokau vertinti akimirkas,

kuriose gyvenu“
 

„Išmokau suprasti ir paguosti, kai žmogui liūdna,
išmokau pajausti, kai žmogui nepatogu, sužinojau, kaip

geriausia susipažinti su žmonėmis“
 



Sezonas skaičiais

1135 Atgajos
stovyklų dalyviai

192 vadovai-savanoriai,
iš jų 95 Atgajoje

savanoriavo pirmą
kartą

78 vadovai-
specialistai:

viršaičiai, dailininkai,
muzikantai, medikai



„Dovanoju Atgają“

2021 m. tęsėme projektą „Dovanoju Atgają“, skirtą padėti į
stovyklą patekti vaikams, kurie patys neturi galimybių to
padaryti. 

2021 m. iš kelialapius perkančių šeimų buvo surinkta 3835
Eur paramos, tai leido išvykti į stovyklą 26 vaikams, kurie
nebūtų galėję to padaryti savo lėšomis.



2020–2021 pajamos ir išlaidos
2021 m. „Lietuvos atgajos“ pajamos buvo 392 379 Eur (387 214 Eur pajamos iš kelialapių pardavimo, 5165 Eur
gauta parama), išlaidos – 373 800 Eur. Likutis plėtrai (lėšos, skiriamos ilgalaikėms investicijoms į infrastruktūrą ir
stovyklos kokybę) sudarė 18 578 Eur, arba 4,7 proc. pajamų. Šios lėšos 2022 metais bus naudojamos lovų
atnaujinimui, Smarliūnų remontui.

2021 m. investuota į Smarliūnų stovyklavietės tvarkymo darbus: pakeistos pirmo aukšto grindys, remontuoti san.
mazgai, kambariai, atnaujintas med. punktas, įrengtas vidaus praėjimas tarp 1 a. koridoriaus ir med. punkto,
įsigytas jūrinis konteineris, skirtas sandėliavimo reikmėms ir sutvarkyta lauko aikštelė jo pastatymui.

 
Pajamos - 392 379 Eur Išlaidos - 373 800 Eur

Likutis 
plėtrai - 

18 578 Eur20
21

20
20

Pajamos - 301 119 Eur
 

Išlaidos - 285 497 Eur

Likutis 
plėtrai - 

15 622 Eur

Pajamų ir išlaidų augimą lėmė organizacijos plėtra: 2021 metais pirmą kartą organizavome 4 papildomas
pamainas „Skautų slėnio“ stovyklavietėj.



2021 išlaidos, eur

Maitinimas Stovyklavietės
(Smarliūnų

stovyklavietės
išlaikymas, darbuotojai,

priežiūra; Zelvos ir
„Skautų slėnio“ nuomos

sutartys, Smarliūnų
stovyklavietės remontas)

Stovyklų organizavimo
išlaidos (organizacijos
veikla visus metus –

administracijos
darbuotojai, bendrosios

sąnaudos, ryšiai,
svetainės tvarkymo

darbai ir kt.)

Kultūrinės
išlaidos

(inventorius,
priemonės,
vadovų-

specialistų
paslaugų
sutartys)

Sveikatos išlaidos
(medicinos ir
dezinfekcijos
priemonės,
draudimas,

medikų paslaugų
sutartys)

Transportas Vadovai-savanoriai
(vadovų rengimas,

patirtų išlaidų
kompensavimas. Dalį
savanorių rengimo
išlaidų dengia VšĮ

„Jaunimas vaikams“ iš
1,2 proc. GPM) 



VšĮ Švietimo ir kultūros
centras „Jaunimas vaikams“

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

2021 VšĮ surinko 1654,29 Eur iš GPM paramos, iš jų vadovų
rengimui ir banko mokesčiams išleista 642,50 EUR. Papildomų
projektų 2021 m. „Jaunimas vaikams“ nevykdė.



Kontaktai

Esame įsikūrę Antakalnio
atvirame jaunimo centre,

Antakalnio g. 84A, Vilniuje
info@latgaja.lt

 

Labdaros fondo „Vienybė“
direktorė Aušra Lasauskaitė
vienybesfondas@gmail.com

 


