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BENDRA	2016	METŲ	VEIKLOS	APŽVALGA	

Ateitininkų	federacija	–	tai	krikščioniškomis	vertybėmis	besiremianti	
organizacija,	 ugdanti	 jaunimą	 kritiškai	mąstančiomis,	 jautriomis	 ir	
veikliomis	 asmenybėmis,	 kurios	 gerbia	 savo	 šeimos	 ir	 tautos	
tradicijas,	 aktyviai	 dalyvauja	 Katalikų	 Bažnyčios	 gyvenime,	 kuriant	
visuomenę	 ir	 valstybę.	 Ateitininkas	 gyvenime	 bei	 veikloje	 remiasi	
katalikiškumo,	 tautiškumo,	 visuomeniškumo,	 inteligentiškumo	 ir	
šeimiškumo	principais.	Ateitininkų	šūkis	–	„Visa	atnaujinti	Kristuje!“.	
Organizaciją	sudaro	keturios	sąjungos	–	jaunųjų	ateitininkų	(toliau	–	
JAS)	(iki	14	metų),	moksleivių	ateitininkų	(toliau	–	MAS)	(nuo	14	m.	

iki	studijų	universitete	pradžios),	studentų	ateitininkų	(toliau	–	SAS)	bei	ateitininkų	sendraugių	(toliau	–	
ASS)	(mokslus	baigę	organizacijos	nariai).		

Ateitininkai	–	seniausia	Lietuvoje,	nenutrūkstamai	nuo	1910	m.	veikianti	lietuviška	jaunimo	organizacija,	
vienijanti	kelis	tūkstančius	narių	Lietuvoje	bei	išeivijoje.	2016	metais	Lietuvoje	aktyviai	veikė	60	įvairaus	
amžiaus	moksleivių	ir	studentų	vienetų	(jaunųjų	ateitininkų,	moksleivių	kuopos	mokyklose	ir	parapijose,	
taip	 pat	 studentų	 korporacijos,	 klubai	 ar	 draugovės	 universitetuose).	 Iš	 viso	 Ateitininkų	 federacija	
Lietuvoje	2016	m.	vienijo	3798	narius	ir	kandidatus.		

Ateitininkų	federacija	taip	pat	turi	teritorinius	padalinius,	atsakingus	už	veiklos	koordinavimą	kraštuose.	
Šiuo	metu	aktyviai	veikia	Telšių,	Kauno,	Vilniaus	ir	Panevėžio	vietovių	valdybos,	veiklą	stiprina	Šiaulių	ir	
Marijampolės	kraštų	ateitininkai.	

Išlaikydami	panašią	organizavimosi	struktūrą	ateitininkai	veikia	ir	Jungtinėse	Amerikos	Valstijose,	Vasario	
16-osios	gimnazijoje	Vokietijoje	(Hiutefelde)	veikia	M.	Valančiaus	moksleivių	ateitininkų	kuopa.		

ORGANIZACIJOS	STRATEGINIŲ	TIKSLŲ	ĮGYVENDINIMAS	

2016	m.	Ateitininkų	federacijai	buvo	išskirtiniai,	nes	balandžio	1-3	d.	vyko	AF	suvažiavimas,	kurio	metu	
rinktas	AF	Pirmininkas,	Valdyba,	Taryba,	Kontrolės	komisija,	taip	pat	visus	metus	didelis	dėmesys	buvo	
skirtas	 organizacijos	 2016-2020	 m.	 strategijos	 parengimui	 (procesui	 vadovavo	 AF	 valdyba)	 bei	
įgyvendinimo	planavimui.	

2016	m.	buvo	patvirtinta	nauja	Ateitininkų	federacijos	2016-2020	m.	veiklos	strategija:		

Vizija:	Gyvos	dvasios	katalikai	susitelkę	imtis	būtiniausių	darbų	Lietuvai	ir	
Bažnyčiai.	

Misija:	Ugdyti	 patriotiškai	 nusiteikusius	 jautrios	 širdies,	 tvirtos	 valios	 ir	
šviesaus	 proto	 katalikus,	 pasirengusius	 aktyviai	 ir	 kūrybiškai	 įsijungti	 į	
religinę,	visuomeninę,	kultūrinę,	intelektinę	bei	pilietinę	veiklą.	

Strateginė	 kryptis:	Stiprinti	moksleivių	 ateitininkų	 veiklą,	 kuri	 perteiktų	
gyvą	 katalikų	 tikėjimą	 ir	 Lietuvos	 meilę,	 polinkį	 tobulinti	 savo	 aplinką,	
gebėjimą	įsipareigoti	bendram	tikslui	ir	atskleistų	organizacijos	naudą	jų	krikščioniškam	gyvenimui.	
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Uždaviniai:	

I.	Sukurti	ir	įgyvendinti	jaunimo	vadovų	ruošimo	ir	palaikymo	modelį	
Numatomos	 įgyvendinimo	 priemonės	 susijusios	 su	 siekiu	 auginti	 naujus	 ir	 brandinti	 esamus	 vienetų	
vadovus,	įgyvendinti	gerosios	patirties	tarp	jaunimo	vadovų	sklaidą.	

II.		Sukurti	ir	įgyvendinti	moksleivių	veiklos	modelį	
Numatomos	 įgyvendinimo	 priemonės	 susijusios	 su	 moksleivių	 veiklos	 situacijos	 analize,	 apibrėžtų	
keliamus	vienetų	veiklos	tikslus	ir	uždavinius,	pagrindinius	veiklos	principus,	vienetų	veiklos	modelius	ir	
valdymą,	tikslinę	grupę,	veiklos	planavimo	principus	 ir	 įsivertinimą,	veiklos	kokybės	užtikrinimą,	gaires	
vienetų	veiklos	plano	įgyvendinimui.	Metodai:	giluminiai	pokalbiai	su	kuopų	globėjais,	poreikių	analizės	
seminarai	 kraštuose,	 ankstesnė	 AF	 veiklos	 analizė	 (vykdytų	 konferencijų,	 kursų,	 seminarų,	 mokymų,	
projektų	medžiaga).	

	

Vadovaujantis	 naująja	 AF	 strategija,	 nacionaliniu	 lygmeniu	 (AF	 valdybos,	 tarybos	 ir	 sekretoriato	
pastangomis)	2016	m.	buvo	inicijuojamos	naujos	veiklos	arba	tęsiamas	tradicinių	veiklų	įgyvendinimas.	

Siekiant	 įgyvendinti	 I	 strateginį	 uždavinį	 „Sukurti	 ir	 įgyvendinti	 jaunimo	vadovų	 ruošimo	 ir	 palaikymo	
modelį“	per	2016	m.	buvo:	

● Parengtas	reguliarių	Jaunimo	vadovų	kursų	ciklas,	skirtas	jaunuoliams	
nuo	 16	 metų	 ruoštis	 būti	 vadovais	 vaikų	 ir	 jaunimo	 stovyklose,	
akademijose,	kituose	renginiuose.	Mokymų	metu	įgyjama	praktinių	ir	
teorinių	žinių	apie	vadovo	vaidmenį,	bendravimą	su	skirtingo	amžiaus	
vaikais,	jų	psichologiją,	darbo	su	jaunimo	metodus,	supažindinama	su	
dalyvių	saugumo	užtikrinimo	instrukcijomis.	Kursų	ciklą	sudaro	3	seminarai	ir	1	rekolekcijos	(renginiai	
vykdyti	pradėti	nuo	2017	m.	pradžios);	

● surengti	 dveji	 seminarai	 kuopų	 globėjams	 (vasarą	 ir	 rudenį),	 kuriuose	 su	 globėjais	 tartasi	 dėl	
pasiūlymų,	 kaip	 sukonkretinti	 naujų	 narių	 priėmimą,	 pertvarkyti	 ateitininkų	 veiklos	 modelį,	
moksleivių	 įžodžio	 programą,	 pristatomos	 dalyvavimo	 Neformaliojo	 vaikų	 švietimo	 programoje	
galimybės	ir	kt.	

● AF	taryboje	parengta	atnaujinto	Ateitininkų	vadovo	etikos	kodekso	redakcija.	
	

Siekiant	 įgyvendinti	 II	 strateginį	uždavinį	„Sukurti	 ir	 įgyvendinti	 jaunimo	vadovų	ruošimo	 ir	palaikymo	
modelį“	buvo:	

● sudaryta	darbo	grupė,	parengusi	moksleivių	veiklos	modelio	apmatus	ir	kompetencijas,	kurias	pagal	
šią	programą	jaunas	žmogus,	įsitraukęs	į	ateitininkų	veiklą,	turėtų	įgyti	/	išsiugdyti.	

	

Struktūriniai	organizacijos	vienetai	(sąjungų,	vietovių	valdybos,	komitetai)	yra	atsakingi	už	savo	vieneto	
veiklos	koordinavimą	atsižvelgiant	į	AF	strategiją,	AF	valdybos	sprendimus	bei	vietos	veiklos	planus.		
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ORGANIZACIJOS	VALDYMAS	

Kaip	 ir	 kasmet,	 2016	 m.	 Ateitininkų	 federacija	 skyrė	 dėmesį	 veiksmingo	 ir	 sklandaus	 organizacijos	
valdymo	 užtikrinimui	 bei	 ėmėsi	 veiklų,	 skatinančių	 glaudesnį	 vadovaujančių	 asmenų	 ir	 struktūrų	
bendradarbiavimą,	veiklos	analize	grįstą	kokybės	kėlimą.	

Pagrindinės	veiklos,	užtikrinusios	ir	stiprinusios	gerą	organizacijos	valdymą:	

● AF	Suvažiavimas.	2016	m.	balandžio	1-3	d.	Vilniuje	vykusio	AF	Suvažiavimo	metu	antrai	kadencijai	
buvo	perrinktas	AF	pirmininkas	Vaidotas	A.	Vaičaitis,	 išrinkti	5	Tarybos,	2	Valdybos	 ir	3	Kontrolės	
komisijos	 nariai	 (valdybų	 narių	 sąrašai	 skelbiami	 ataskaitos	 pabaigoje).	 	 Taip	 pat	 suvažiavime	

išrinktos	 ir	 trijų	 sąjungų	 –	MAS,	 SAS	 ir	 ASS	 valdybos	 (JAS	 valdyba	 yra	 skiriama	 AF	
valdybos).	
Tai,	kad	nuo	šių	metų	visos	sąjungų	valdybos	(MAS	ir	SAS	–	kasmet,	o	AF	ir	ASS	–	kas	
du	 metus)	 renkamos	 vienu	 metu,	 laikoma	 vienu	 didžiausių	 žingsnių	 geresnio	
organizacijos	valdymo	 link,	nes	 taip	 lengviau	koordinuoti	veiklą	 tarpusavyje,	derinti	
veiklų	planus.		

● Po	 Suvažiavimo	 surengtas	 visų	 naujai	 išrinktų	 ir	
tęsiančių	 darbą	 valdybų	 savaitgalis,	 kuriame	 aptartos	 startinės	 pozicijos,	
renginiai,	 poreikiai,	 prioritetai	 ir	 dirbta	 kartu	 kuriant	 ateinančių	 metų	 veiklos	
planą.	Tinkamai	ir	kolegialiai	paruoštas	veiklos	planas	leidžia	didesnį	dėmesį	skirti	
renginių	kokybei	(planavimui,	resursų	valdymui,	viešinimui).		

● Metų	 pabaigoje	 surengtas	 strateginis	 /	 veiklos	 vertinimo	 savaitgalis,	 kuriame	
visų	AF	valdybos,	tarybos,	sąjungų,	kraštų	valdybų,	AF	įsteigtų	vienetų	atstovai,	
kuopų	 nariai	 vertino	 praėjusių	 metų	 veiklą	 bei	 siūlė	 pagrindinių	 problemų	
sprendimo	būdus.	

● AF	 yra	 sudariusi	 tipinį	 pagrindinių	 veiklų	 metų	 planą,	 atliepiantį	 visus	
organizacijos	poreikius:	narių	ugdymo,	naujų	narių	pritraukimo,	 lėšų	 telkimo	 ir	
pan.	 Stengiamasi,	 kad	 vadovaujantis	 planu	 ir	 jame	 numatytomis	 pagrindinėmis	 organizacijos	
veiklomis,	būtų	derinamos	renginių	datos	ir	papildomos	veiklos,	taip	mažinant	renginių	skaičių	bei	
siekiant	aukštesnės	jų	kokybės.	

	 	

Veiksmingam	organizacijos	valdymui	iškilę	iššūkiai:	

● 2016	 m.	 susidūrėme	 su	 sunkumais	 renkant	 AF	 ir	 JAS	 valdybas.	
Suvažiavimo	metu	buvo	išrinkti	tik	2	valdybos	nariai	vietoj	4.	JAS	valdyba	šiuo	
metu	neveikia	neradus	savanorių,	galinčių	prisiimti	jaunųjų	ateitininkų	veiklos	
koordinavimą.	
● Susiduriama	 su	 ateitininkų	 savanorių	 trūkumu,	 organizuojant	 vasaros	
stovyklas,	akademinius	savaitgalius	ir	kitus	renginius.	
● Kryptingą	AF	veiklą	kartais	 riboja	atskirų	 sąjungų	 ir	kraštų	planai,	 kurie	
koreguojami	 keičiantis	 valdybų	 sudėčiai,	 prisijungus	 skirtingų	 gebėjimų	 ir	
interesų	nariams.	Kasmet	atliekamų	veiklos	vertinimų	metu	indentifikuojamas	
poreikis	 glaudžiau	 koordinuoti	 veiklą,	 nors	 tarp	 organizacijos	 narių	 nėra	
vieningo	sutarimo,	ar	toks	koordinavimas	yra	būtinas.		
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Organizacijos	 stiprybe	 išlieka	 tvirtas	 ideologinis	 pagrindas,	 motyvuoti	 bei	 aktyvūs	 nariai,	 kokybiški	
renginiai.	Atsiliepdami	į	organizacijos	veiklos	iššūkius,	investuojame	į	vadovų	ruošimą,	vidinės	ir	išorinės	
komunikacijos	stiprinimą,	nuoseklų	veiklos	planavimą.	

Džiaugiamės	įvairia	ir	aktyvia	ateitininkų	veikla	ir	tikime,	kad	kylantys	iššūkiai	tik	įkvėps	su	užsidegimu	
juos	spręsti.	 	2017	m.	planuojame	tęsti	pradėtus	darbus	ypatingą	dėmesį	skirdami	vadovų	ugdymui	 ir	
moksleivių	ugdymo	modelio	kūrimui.		

Toliau	kviečiame	 iš	arčiau	susipažinti	 su	atskirų	AF	vienetų	veikla	bei	 jų	pačių	papasakotomis	 sėkmės	
istorijomis,	organizacijos	narių	 statistika,	2016	m.	 finansiniais	 rodikliais	bei	draugais	 ir	partneriais,	be	
kurių	sunkiai	galėtume	pasiekti	savo	tikslų.		

	

ORGANIZACIJOS	PADALINIŲ	2016	M.	TIKSLAI	IR	VEIKLOS	

Ateitininkų	federacijos	struktūriniai	vienetai	savo	kadencijos	pradžioje	išsikėlė	veikimo	tikslus	bei	vizijas.	
Visus	vienetus	jungiantis	siekis	2016	metais	–	stiprinti	veiklą,	didinti	narių	skaičių	bei	tobulinti	tęstines	
veiklas.	Visgi,	priklausomai	nuo	atstovaujamos	narių	amžiaus	grupės	ar	vietovės,	buvo	akcentuojami	kiti	
dalykai:	

● Vietovių	 valdybos	 bei	 Moksleivių	 ateitininkų	 sąjunga	 kaip	 vieną	 iš	 pagrindinių	 tikslų	 pasirinko	 –	
suburti	visos	Lietuvos	ar	krašto	moksleivius	veikti	 išvien,	stiprinti	ryšius	tarp	narių	ir	teikti	pagalbą	
kuopų	globėjoms.		

● Papildomas	MAS	valdybos	siekis	buvo	paskatinti	moksleivius	aktyviai	reikšti	savo	nuomonę	viešojoje	
erdvėje.	

● Studentai	 ateitininkai	 kėlė	 sau	 tikslą	 apsispręsti	 dėl	 bendros	 studentų	 veiklos	 krypties	 ir	modelio	
universitetuose.	

● Sendraugių	ateitininkų	 tikslas	buvo	atsinaujinti	duomenis	apie	narius,	 kurie	pravestų	kitų	vienetų	
veikloje,	taip	pat	skatinti	sendraugių	bendrystę.	

	

Pagal	AF	 įstatus,	 JAS	valdybą	AF	pirmininko	 teikimu	 tvirtina	AF	
valdyba.	 Nuo	 2016	 m.	 balandžio	 Jaunųjų	 ateitininkų	 sąjungos	
valdyba	 nebuvo	 sudaryta,	 neatradus	 savanorių,	 norinčių	
dalyvauti	jos	veikloje,	tačiau	pagrindinė	sąjungos	veikla	–	Jaunųjų	
ateitininkų	vasaros	stovyklos	Berčiūnų	ateitininkų	stovykloje	–	
buvo	 išlaikyta.	 Kaip	 ir	 kiekvienais	 metais	 jaunieji	 organizacijos	
nariai	 iš	 Lietuvos	 ir	 užsienio	 buvo	 pakviesti	 į	 dešimties	 dienų	

vasaros	 stovyklas	 (surengtos	 2	 stovyklų	 pamainos).	 Programa	 ir	 stovyklautojų	 saugumu	 rūpinosi	
keliasdešimties	apmokytų	savanorių	ir	vadovų	grupė,	kuri	savo	nuoširdžiu	darbu	džiugino	vaikų	širdis.		

Parėjusiais	metais	 stovyklos	 organizatoriai	 pasirinko	 temą	 „Žvelk	 abiem	 akim“,	 kuria	 norėjo	 vaikams	
paaiškinti,	 kad	žvelgti	 į	pasaulį	 vien	 tik	 teisingumo	akimi	yra	per	mažai,	 lygiai	 kaip	per	mažai	 žvelgti	 į	
pasaulį	 vien	 tik	 gailestingumo	akimi.	Vaikai	 stovykloje	praleido	10	dienų,	per	 kurias	 stengėsi	 suprasti	
stovyklos	temą	per	žaidimus,	filmus,	pačių	kurtus	vaidinimus	bei	įvairias	pamokėles.	
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Nuoseklus	 ir	 kasdienis	 moksleivių	 ateitininkų	 ugdymas	
vyksta	ateitininkų	kuopose,	veikiančiose	visoje	Lietuvoje,	
kurias	globoja	sendraugiai	arba	studentai	ateitininkai.	Už	
moksleivių	ateitininkų	veiklos	koordinavimą	yra	atsakinga	
kasmet	 sąjungos	 suvažiavimuose	 renkama	 Moksleivių	

ateitininkų	sąjungos	valdyba.	Taip	pat	kas	pora	metų	paskiriamas	ir	Akademijų	komitetas,	atsakingas	už	
Moksleivių	ateitininkų	akademijų	organizavimą.	

Pagrindinės	2016	m.	moksleivių	ir	moksleiviams	organizuotos	veiklos:	

● Surengtos	 trys	Moksleivių	 ateitininkų	 akademijos:	MAPA’16	 Kaišiadoryse	 „Kūnas+siela=žmogus“;	
MAVA’16	Juodkrantėje	„Santuoka	–	žemei	sutvirtininti,	dangui	pasiekti“;	MAŽA’16	Vilniuje	„Ir	tai	buvo	
gera“.	 Akademijos	 pritraukia	motyvuotus	moksleivius	 iš	 visos	 Lietuvos.	 Dalyviai,	 norintys	 patekti	 į	
akademijas,	 privalo	 atlikti	 užduotį.	 Atrinkti	 dalyviai	 kviečiami	 klausyti	 žymių	 žmonių	 pranešimų,	
užduoti	klausimus,	diskutuoti.	Kiekvienas	renginys	turi	vis	kitą	temą,	didžioji	dalis	moksleivių	po	jų	vis	
aktyviau	įsitraukia	į	AF	veiklą,	įgavę	naujų	žinių	pasirenka	ateities	profesiją.		

● Norint	pritraukti	naujų	narių	–	(suorganizuotos	dvi	„Mažosios	akademijos“	
–	tai	savaitgalio	trukmės	akademijos	mažesniuose	miestuose.	Jos	lyg	tiltas	
į	„didžiąsias	akademijas“,	pritraukiantis	naujų	ar	mažiau	aktyvių	narių.	2016	
m.	surengti	du	renginiai:	viena	akademija	Alytuje	„Gyvenk,	kuo	tiki“,	o	kita	
–	Šiauliuose	„Prigimk	iš	naujo“.	

● BASA	 kursai,	 skirti	 moksleiviams,	 nebijantiems	 ir	 norintiems	 aiškiai	 ir	
konstruktyviai	 pasisakyti	 viešoje	 ir	 socialinėje	 erdvėje	 aktualiomis	
temomis.		

● Moksleivių	 vasaros	 žygis	 –	 renginys,	 skirtas	 tarpusavio	 bendrystei	 tarp	
ateitininkų	 skatinti.	 Taip	 pat	 vienas	 iš	 žygio	 siekių	 –	 padėti	 pakeliui	
sutiktiems	 žmonėms,	 taip	 užmezgant	 draugystę,	 pristatant	 ateitininkus,	
praskaidrinant	kasdienybę.		

● Paramos	akcija	„Ateitis	Ukrainai“	–	labdaringas	projektas,	skirtas	sutelkti	
ateitininkus	 bendram	projektui	 ir	 pagelbėti	 tiems,	 kuriems	 tos	 pagalbos	 reikia,	 šiuo	 atveju	 tai	 yra	
Ukrainos	 žmonėms.	 Kuopos	 buvo	 kviečiamos	 kepti	 sausainius	 ir	 rinkti	 aukas.	 Projektas	 buvo	

vykdomas	 kartu	 su	 Paramos	 fondu	 „Blue-Yelow“	 ir	 Ateitininkų	 fondu.	 Surinktos	
piniginės	aukos	(5201,43	Eur)	 ir	šiltos	kojinės,	buvo	perduotos	Ukrainos	kariams.	
Akciją	vainikavo	labdaros	koncertas.		
● Buvo	 rengiami	 kursai	 skatinti	 moksleivių	 aktyvumą	 sąjungoje:	 kuopų	
pirmininkų	bei	MAS	biuro	kursai.	
● Pradėtas	tęstinis	video	projektas	„MĄStyk“,	skirtas	pateikti	konkrečius	ir	

aiškius	argumentus/teiginius	aktualiomis	 temomis,	 kad	moksleiviai	 galėtų	 susiformuoti	 savo	aiškią	
nuomonę	 ir	 vėliau	nebijoti	 pasisakyti	 viešoje	 ir	 socialinėje	erdvėje.	 Su	 „MĄStyk“	 kūrybinės	grupės	
rezultatais	galite	susipažinti	čia:	
„MĄStyk“:	Kodėl	reikia	apibrėžti	šeimą?	
„MĄStyk“:	Smurto	prieš	vaikus	įstatymo	pataisos		
„MĄStyk“:	Partnerystė	
„MĄStyk“:	Lytiškumo	ugdymo	programa	
„MĄStyk“:	Abortai	
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● Jaunimo	festivalis	Vilniuje	„Įkvėptuvės“	–	tai	trečius	metus	
prasidedant	 vasaros	 atostogoms	 moksleivių	 ateitininkų	
organizuojamas	 renginys,	 kviečiantis	 jaunus	 žmones	 prasmingai	
leisti	 laisvalaikį	 –	 dalyvauti	 kūrybinėse	 dirbtuvėse,	 jungtis	 prie	
jaunimo	organizacijų	veiklų	ir	atrasti	bendraminčių.	Taip	pat	vienas	
iš	 renginio	 tikslų	 –	 atgaivinti	 ir	 vilniečiams	 priminti	 apie	 retai	

lankomą	miesto	vietą	–	Kūdrų	parką,	įsikūrusį	pačioje	Užupio	širdyje,	bei	esantį	puikia	vieta	praleisti	
laiką	su	šeima	ir	draugais.		

● Jaunimo	 festivalis	 Kaune	 „Padžiauk	 sofą“	 –	 tradiciškai	 (jau	
penktą	 kartą)	 vyko	 Kaune,	 Vytauto	 parke,	 į	 kurį	 subūrė	 virš	
pusantro	 tūkstančio	 kauniečių	 ir	 miesto	 svečių.	 Šia	 iniciatyva	
skatiname	 dalyvius	 ieškoti	 alternatyvių	 laisvalaikio	 praleidimo	
būtų,	renginio	metu	vyksta	 įvairios	aktyvios,	kūrybinės	veiklos,	
jaunimo	 organizacijų	 ir	 iniciatyvų	 prisistatymai,	 pokalbiai	 su	
visuomenėje	žymiais	žmonėmis,	renginį	vainikuoja	koncertas.		

	

Pagrindinė	 studentų	 ateitininkų	 veikla	 vyksta	 korporacijose,	
klubuose	 ar	 draugovėse.	 Šie	 vienetai	 vienija	 studentus	
universitetuose.	2016	m.	Vilniuje,	Kaune	ir	Šiauliuose	veikė	šie	
studentų	ateitininkų	vienetai:	studentų	technikų	korp!Grandis,	
studentų	medikų	 korp!Gaja,	 studentų	 teisininkų	 korp!Iustitia;	
Šiaulių	studentų	ateitininkų	„Saulės“	draugovė;	naujai	įsikūręs	
šv.	 Tomo	 Moro	 klubas.	 Taip	 pat	 studentai	 ateitininkai	 yra	

nepamainomi	 jaunučių	 ir	 moksleivių	 renginių	 vadovai,	 kuopų	 globėjai,	 kitų	 AF	 veiklų	 organizatoriai,	
sąjungų	ir	kraštų	valdybų,	komitetų	nariai.	

Pagrindinės	studentų	ateitininkų	2016	m.	veiklos	ir	pasiekimai:	

● Suorganizuotos	 dvi	 studentų	 ateitininkų	 akademijos:	 žiemos	
akademija	 (SAŽA)	 „Alma	 (Redemptoris)	Mater“	 Troškūnuose	 –	
apie	 katalikišką	 veikimą	 universitete,	 gilinantis	 į	 tai,	 kas	 yra	
universitetas	ir	kaip	turime	veikti	universitete	kaip	katalikai,	bei	
rudens	 akademija	 (SARA)	 „12	 žvaigždžių“	 Liškiavoje	 –	 apie	
Mergelę	Mariją.	

● Studijų	 savaitgalis	 „Rikiuokitės	 ir	 aukokitės!“	 Marijampolėje	
apie	palaimintąjį	Jurgį	Matulaitį.	

● SAS	 suvažiavimas	 Vilniuje	 ir	 pasiruošimas	 suvažiavimui	
Aukštadvaryje,	kuriame	išdiskutuotos	ir	patvirtintos	SAS	veiklos	
gairės.	

● Surengtas	rudens	žygis	„Žvaigždžių	puodynėje“	į	Visaginą.	
● Inicijuotos	veiklos,	 palaikančios	 ir	 stiprinančios	 studentų	maldos	 gyvenimus:	 SAS	 gyvojo	 rožinio	

malda,	kassavaitinės	Lectio	divina	maldos	su	Šventuoju	Raštu	grupės	Vilniuje,	Kaune	ir	Šiauliuose,	šv.	
Mišių	studentams	Vilniuje	ir	Kaune	iniciavimas	bei	tolimesnis	palaikymas.	

● Vilniaus,	Kauno	ir	Šiaulių	universitetuose	pradėta	 iniciatyva	„Suoprotis“	–	jos	metu	studentai	per	
mėnesį	perskaito	tekstą,	 ji	grupelėse	aptaria	 ir	 išklauso	paskaitą.	Kiekvieną	mėnesį	gilinamasi	vis	 į	
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kitą	temą.	Rugsėjo-gruodžio	mėnesiais	nagrinėta:	„Prigimtinis	įstatymas“,	„Teisingumas“,	„Laisvė“	ir	
„Šeima“.		

● Metų	 pabaigoje	 Vilniaus	 universiteto	 Tarptautinių	 santykių	 ir	 politikos	 mokslų	 institute	 oficialiai	
įsikūrė	Šv.	Tomo	Moro	ateitininkų	klubas,	vienijantis	politikos	mokslų	studentus	ir	alumnus.	

● Studentai	ateitininkai	kas	savaitę	kuria	ir	veda	ateitininkų	laidas	„Visa	atnaujinti	Kristuje!“	Marijos	
radijo	eteryje.	

● Studentų	 korporacijos,	 į	 kurias	 studentai	 jungiasi	 pagal	 profesijas	 organizavo	 nariams	 ir	 kitiems	
studentams	skirtas	konferencijas,	diskusijas,	susitikimus,	pavyzdžiui,	„Kovo	11-osios	konferencija“	ir	
„Naktinis	Harvardas“	(korp!Iustitia),	Grandkava,	„Korporacijų	keksiukas“	 (korp!Grandis),	diskusijos	
su	medicinos	mokslų	rezidentais	(korp!Gaja)	ir	kt.	

	

Ateitininkų	 sendraugių	 veikla	 vyksta	 susiburiant	 į	
neformalias	 grupes	 pagal	 gyvenamąją	 vietovę,	 taip	 pat	
sendraugiai	 yra	 daugumos	 moksleivių	 ir	 jaunučių	 kuopų	
globėjai,	 kraštų	 valdybų	 nariai.	 Ateitininkų	 sendraugių	
veiklą	koordinuoja	ASS	valdyba.	

Pagrindinės	2016	m.	ateitininkų	
sendraugių	veiklos:	

● Surengta	sendraugių	apklausa,	kurioje	kiekvienas	norintis	galėjo	atnaujinti	
savo	 duomenis.	 Duomenys,	 kaip	 tikimės,	 padės	 kitiems	 struktūriniams	
vienetams	aktyviau	veikti	bei	 gauti	 įvairios	pagalbos	 iš	 sendraugių	pagal	
profesiją	ar	galimybes	nurodytas	anketoje.		

● Sendraugių	 ateitininkų	 ir	 jų	 bičiulių	 bendruomenei	 buvo	 surengta	
kasmetinė	stovykla	„KompASaS“.	

● Kiekvieno	 mėnesio	 antrą	 sekmadienį	 Vilniaus	 ateitininkai	 kviečiami	 jungtis	 bendrai	 maldai	 Šv.	
Ignoto	bažnyčioje.		

● Sendraugių	iniciatyva	Berčiūnų	stovyklavietėje	surengta	pavasario	talka	ir	sutvarkyta	parko	aplinka.	
	

ATEITININKŲ	VEIKLA	VIETOVĖSE	

Vietovės	išliko	aktyviausi	organizuodami	veiklas	kuopoms	–	joms	skirtų	renginių	2016	m.	buvo	surengta	
virš	50.	Įvairios	rekolekcijos,	savaitgaliai,	kuopų	stovyklos	ir	įvairių	valstybinių	švenčių	bei	atmintinų	dienų	
minėjimai	vyko	visoje	Lietuvoje.		

Keletas	ateitininkų	veiklos	vietovėse	pavyzdžių:	

● Vilniaus	krašto	vietovėje	sėkmingai	surengti	Šv.	Kazimiero	ir	Aušros	
vartų	savaitgaliai	bei	kuopų	dienos	Ignalinoje	bei	Pabradėje	„Šokantys	
lapai“,	kuopų	stovykla	„Misija“,	Adventinė	vakaronė	ir	kt.	

● Kauno	krašto	vietovėje	gali	pasidžiaugti	tradiciniu	piligriminiu	žygiu	į	
Šiluvą,	 Kovo	 11	 d.	 minėjimu	 Ateitininkų	 rūmuose,	 rekolekcijomis	
jaunimui	bei	kitais	kuopų	aktyvumui	skirtais	renginiais.		

● Panevėžio	 krašto	 vietovės	 ateitininkai	 surengė	 vasaros	 stovyklą	
Berčiūnuose	,,Kas	turi	ausis	teklauso“	(Mt	13,9),	Kovo	11-osios	renginį	,,Aš	po	Lietuvos	Dangum“	bei	
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renginį	kuopoms	,,Giliau	kasi,	daugiau	rasi“.	
● Telšių	 krašto	 vietovėje	 vyko	 vasaros	 stovykla	 „Paskutinis	 laužas“	 ir	 Skuodo	 ateitininkų	 stovykla	

„Kuriančioji	meilė“,	surengtos	rekolekcijos	jaunimui,	gyvuoja	ilgametė	tradicija	kuopoms	svečiuotis	
vienai	pas	kitą	ir	kt.		

Pagalba	stiprinant	kuopų	veiklą	vietovėse:	

● Siekiant	 stiprinti	 ateitininkų	 kuopų	 veiklą	 vietovėse	 dalyvauta	 Neformaliojo	 vaikų	 švietimo	
finansavimo	programoje	 (NVŠ	krepšelis).	2016	m.	Ateitininkų	NVŠ	programa	buvo	akredituota	 ir	
finansuota	8-iose	savivaldybėse	(Akmenės,	Biržų,	Ignalinos,	Kauno,	Mažeikių,	Panevėžio,	Skuodo	ir	
Telšių),	 iš	viso	programoje	dalyvavo	16	 jaunučių	 ir	moksleivių	ateitininkų	kuopų.	Dalyvavimo	šioje	
programoje	administravimo	darbus	prisiima	AF	sekretoriatas.	

● Tęsiant	 2015	 m.	 pradėtą	 ir	 pasiteisinusią	 iniciatyvą	 „Kuopų	 idėjų	 konkursas“,	 2016	 m.	 buvo	
surengtas	naujas	konkurso	etapas,	kurio	metu	kuopos	rengė	idėjų	paraiškas	 ir	15-os	kuopų	idėjos	
gavo	finansavimą	(iki	250	Eur).	Vienas	iš	šios	veiklos	tikslų	–	ugdyti	kuopų	gebėjimus	pristatyti	idėją	
ir	veiklą,	mokyti	 rengti	projektų	paraiškas	bei	 telkti	 lėšas.	Lėšos	šiam	konkursui	gautos	 iš	Lietuvių	
katalikų	religinės	šalpos.	

	

	

P.S.	„SĖKMĖS	ISTORIJOS“	–	KAIP	VEIKTI	PRODUKTYVIAI?	

Sąjungų	 bei	 kraštų	 valdybos	 pluša	 ištisus	 metus,	 kad	 kiekvienas	
ateitininkas	 gautų	 iš	 Ateitininkų	 federacijos	 visa,	 ką	 galima	 geriausio.	
Žinoma,	kartais	situacijos	nebūna	tokios,	kaip	tikėtasi	pradžioje.	Tikimės,	
kad	 šios	 moksleivių	 bei	 studentų	 sąjungų	 „sėkmės	 istorijos“	 padės	
ateinančius	metus	dirbti	dar	produktyviau.	

Moksleivių	ateitininkų	sąjungos	valdyba	

Jau	nuo	kadencijos	pradžios	kiekvienas	išrinktas	žmogus	aiškiai	žinojo	savo	misiją	valdyboje	ir	turėdamas	
tikslą	ėjo	į	valdybą.		Nuo	pirmųjų	dienų	labai	akcentavome	komandiškumą	ir	jo	siekėme	visą	kadencijos	
laikotarpį.	 MAS	 valdyboje	 nedirbantiems	 vietos	 nebuvo.	 Jei	 dėl	 dėl	 kokių	 nors	 priežasčių	 kuris	 nors	
valdybos	narys	negalėjo	pilnai	atlikti	MAS	darbų	–	ieškojome,	kas	gali	jį	pakeisti,	kad	visą	laiką	dirbtų	7	iš	
7	žmonių.	Apskritai,	einantis	į	valdybą	žmogus	turi	jausti	atsakomybę,	prieš	tuos,	kurie	už	jį	balsavo,	t.y.	
moksleivius	ateitininkus.	Negalime	jų	nuvilti.		

Stengėmės	patys	augti,	todėl	dėl	valdybos	veiklos	konsultavomės	su:	Vaidotu	Vaičaičiu,	Vidu	Čaikausku,	
Agne	Markauskaite,	Vygantu	Malinausku	ir	kt.	Stengėmės	išsiaiškinti	MAS	vaidmenį	Federacijoje	ir	pagal	
tai	brėžėme	ir	kūrėme	MAS	veiklas.	Už	kiekvieną	veiklą	buvo	atsakingi	tam	tikri	žmonės,	tad	vienu	metu	
galėjome	nuveikti	kelis	darbus.	Renginio	metu	jau	stengėmės	dirbti	visi	kartu	ir	pagelbėti	vieni	kitiems.	
Na,	ir	daugiausiai	mus	išmokė,	padėjo	tobulėti	ir	visad	atsakydavo	ir	pagelbėdavo	darbuose	–	šaunusis	
sekretoriatas	Agnė	ir	Vidas.	
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Studentų	ateitininkų	sąjungos	valdyba	

Studentų	ateitininkų	sąjungai	išlikti	kupinai	entuziazmo	ir	puikiai	dirbti	padėjo	SAS	Gyvojo	Rožinio	malda.	
Žmonės	įsipareigoja	kasdien	melstis	tam	tikrą	rožinio	dalį	(vieną	karoliuką,	vieną	slėpinį	arba	vieną	dalį).	
Visi	prisijungę	meldžiasi	Ateitininkų	federacijos,	Studentų	ateitininkų	sąjungos	ir	kiekvieno	SAS	nario	bei	
kandidato	intencijomis.	Malda	palaiko,	leidžia	įsitraukti	tiems,	kurie	dėl	įvairių	priežasčių	negali	dalyvauti	
kitoje	SAS	veikloje	(pvz.,	gyvenantiems	toli	nuo	Kauno,	Vilniaus	ar	Šiaulių,	studijuojantiems	užsienyje	ir	
pan.).	Kasdienė	malda	palaiko,	kasdien	primena,	kad	esame	ateitininkai	ir	kad	mūsų	vienintelis	Gyvybės	
šaltinis	ir	vienintelis	tikslas	yra	Kristus.	Malda	gali	padėti	visoms	valdyboms,	organizacinėmis	grupėms	ar	
kuopoms	atrasti	bendrystę	tarpusavyje,	kas	padės	ir	dirbant.		

Antrasis	renginys,	kuris	nurodė	veiklos	gaires,	be	kurių	dirbti	praktiškai	neįmanoma	buvo	–	Neeilinis	SAS	
suvažiavimas,	vykęs	2016	m.	liepos	6	d.	Vilniuje.	Prieš	tai	kelias	dienas	ruošėmės	suvažiavimui.	Kartu	su	
atvažiavusiais	studentais	aiškiai	ir	atvirai	įsivardijome,	kokia	dabar	yra	SAS	padėtis,	kaip	šiuo	metu	veikia	
studentai	 ateitininkai.	 Įsivardijome,	 ko	 labiausiai	 reikia	 studentui	 ir	 ką	 gali	 pasiūlyti	 ateitininkų	
organizacija.	 Įsivardijome,	 kokia	 yra	 SAS	 misija,	 atsižvelgiant	 į	 konkretų	 studentų	 gyvenimo	 tarpsnį,	
aplinką,	 kurioje	 gyvename	 ir	 studijuojame,	 ir	 ateitininkijos	 idealus.	 Įsivardijome	 pagrindines	 veiklos	
kryptis,	be	kurių	studentai	ateitininkai	negali	apsieiti.	SAS	veiklos	gairės.	

	

BENDRADARBIAVIMAS	SU	KITOMIS	ORGANIZACIJOMIS	

Ateitininkų	 federacija	 yra	 kelių	 kitų	 asociacijų	 narė:	 Lietuvos	 jaunimo	 reikalų	 tarybos	 (LiJOT),	
Nacionalinės	šeimų	ir	tėvų	asociacijos	(NŠTA).	Pakankamai	aktyviai	ateitininkai	dalyvauja	LiJOT	veikloje,	
organizacijai	 atstovauta	 asamblėjose	 (pavasarį	 ir	 rudenį),	 vasaros	 forume,	 vadovų	 klubuose,	 padėkos	
vakare	ir	kituose	renginiuose.	

Įgyvendinant	praėjusių	metų	veiklas	buvo	bendradarbiaujama	su	kitomis	organizacijomis.	Nuolatiniai	ir	
reguliarūs	 ryšiai	 palaikomi,	 susitinkama	 su	 Lietuvos	 skautijos	 ir	 Lietuvos	 šaulių	 sąjungos	 vadovais.	
Jaunimo	 festivaliams	 „Įkvėptuvės“	 bei	 „Padžiauk	 sofa“	 padėjo	 Atviras	 jaunimo	 centras	 „Žalianamis“,	
Lietuvos	 skautijos	 ir	 Europos	 skautai,	 Jaunieji	 šauliai,	 „Baltai	 juoda“	 ir	 kitos.	 Moksleiviai	 ateitininkai	
aktyviai	 bendradarbiauja	 su	 paramos	 Ukrainai	 organizacija	 „Blue-Yellow“,	 kartu	 vykdydami	 paramos	
akciją	„Ateitis	Ukrainai“.	Studentai	ateitininkai	bendradarbiauja	su	jaunimo	sambūriu	„Pro	Patria“.	

Įvairias	kitas	veiklas	įgyvendinti	padėjo:	„ISM“	vadybos	ir	ekonomikos	universitetas,	„Šaukštas	medaus“,	
Laisvos	visuomenės	 institutas,	Vilniaus	universitetas,	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas,	Vytauto	
Didžiojo	universitetas,	Lietuvos	Respublikos	Krašto	apsaugos	bei	Švietimo	ir	mokslo	ministerijos.		

	
VEIKLA	VIEŠOJOJE	ERDVĖJE	

Viena	iš	ateitininkų	veiklos	krypčių	–	krikščioniškos	kultūros	puoselėjimas	ir	skleidimas	artimoje	aplinkoje	
ir	visoje	visuomenėje.	Viena	vertus,	ateitininkai	to	siekia	ugdydami	jaunus	žmones,	pasirengusius	aktyviai	
ir	 kūrybiškai	 įsijungti	 į	 religinę,	 visuomeninę,	 kultūrinę,	 intelektinę	 bei	 pilietinę	 veiklą,	 kita	 vertus,	
organizacija	stengiasi	formuoti	ir	išreikšti	poziciją	pasaulėžiūriniais	klausimais,	jungiasi	į	kitų	organizacijų	
vykdomas	iniciatyvas,	akcijas.	
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2016	m.	ateitininkų	veikla	viešoje	erdvėje:	

● Sausio	 mėnesį	 prisijungta	 organizuojant	 Krikščioniško	 pilietinio	 veikimo	 forumo	 konferenciją	
„Krikščioniško	 pilietinio	 veikimo	 iššūkiai	 ir	 vizijos“,	 kurioje	 apžvelgti	 pagrindiniai	 iššūkiai,	 iškilę	
krikščioniškam	 pilietiniam	 veikimui,	 aptarta	 krikščioniškos	 politikos	 vizija	 šalies	 vidaus	 ir	 užsienio	
politikai	bei	krikščioniško	pilietinio	veikimo		perspektyvos.	

● Birželio	mėnesį	buvo	kreiptasi	į	LR	Seimo	Socialinių	reikalų	ir	darbo	komitetą	reiškiant	susirūpinimą,	
kad	Lietuvos	Respublikos	Konstitucijos	38	straipsnio	papildymo	ir	pakeitimo	įstatymo	projekto	Nr.	
XIIP-1217	 svarstymas	Seime	užsitęsė	nepateisinamai	 ilgai.	Kreipimesi	 reiškiamas	pritarimas	 šiam	
Projektui,	kuris	įtvirtina	esminius	prigimtinius	šeimos	pagrindus	–	laisvą	vyro	ir	moters	susitarimą	
sukurti	 šeimos	 teisinius	 santykius	 (per	 santuoką)	 ir	 iš	 motinystės	 bei	 tėvystės	 kylantį	 prigimtinį	
šeimos	ryšį.	

● Lapkričio	mėnesį	ateitininkai	talkino	renkant	parašus	Europos	piliečių	 iniciatyvai	„Mama,	tėtis	 ir	
vaikai“.	 Visoje	 Europos	 Sąjungoje	 buvo	 renkami	 parašai,	 kad	 ES	 teisėje	 būtų	 aiškiai	 apibrėžtos	
santuokos	ir	šeimos	sąvokos:	santuoka	yra	vyro	ir	moters	sąjunga,	o	šeima	yra	pagrįsta	santuoka	ir	
(arba)	giminyste.	

● Gruodžio	 mėnesį	 ateitininkai	 prisidėjo	 rengiant	 pilietinę	 akciją	 prie	 LR	 Seimo	 „Parodykime,	 kad	
gyvybė	 svarbi“.	 Tuo	 metu	 Lietuvos	 Respublikos	 Seimas	 pateikimo	 stadijoje	 svarstė	 Pagalbinio	
apvaisinimo	 įstatymo	 pataisas,	 kuriomis	 siūloma	 neleisti	 kurti	 bei	 šaldyti	 perteklinių	 embrionų,	
įtvirtinti	vaiko	teisę	žinoti	savo	biologinius	tėvus	bei	uždrausti	embrionų	eksportą	į	kitas	šalis.	Ši	akcija	
reiškė	pritarimą	šioms	pataisoms.	

● Ateitininkų	 federacija	 buvo	 delegavusi	 atstovę	 (Vilniaus	 jėzuitų	 gimnazijos	 mokytoją	 Moniką	
Palilionę)	į	LR	Švietimo	ir	mokslo	ministerijos	darbo	grupę,	sudarytą	Sveikatos	ugdymo	bendrosios	
programos,	integruojant	Rengimo	šeimai	ir	lytiškumo	ugdymo	programą,	projektui	aptarti,	tobulinti	
ir	pateikti	tvirtinti.	

	

AF	TARPTAUTINĖ	VEIKLA	

Ateitininkų	 federacija	 yra	 dviejų	 tarptautinių	 katalikiškų	 organizacijų	
narė:	FIMCAP	ir	JECI-MIEC.	Pastaruosius	pora	metų	AF	veikla	tarptautinėje	
erdvėje	 ir	 šiose	organizacijose	buvo	apmirusi,	 nes	neatsirado	 savanorių,	
norinčių	 vystyti	 Tarptautinių	 ryšių	 komiteto	 veiklą.	 2016	 m.	 studentas	
ateitininkas	Giedrius	Kupčikas	pasiryžo	atgaivinti	šią	veiklos	sritį.	Per	šiuos	
metus	 dalyvauta	 dviejuose	 FIMCAP	 renginiuose:	 AF	 pirmininkas	 Vaidotas	 Vaičaitis	 vyko	 į	 Generalinę	

asamblėją	 Šveicarijoje,	 o	 studentai	 Giedrius	 Kupčikas	 ir	 Tomas	 Pilkis	
atstovavo	organizacijai	FIMCAP	Europos	biuro	susitikime.		

Taip	pat	2016	m.	pabaigoje	buvo	užmegzti	ryšiai	su	Liublino	arkivyskupijos	
jaunimo	centru	 (Lenkija),	su	jų	atstovais	susitiko	AF	generalinis	sekretorius	
Vidas	Čaikauskas,	buvo	pradėta	rengti	dvišalių	mainų	paraiška,	tačiau	vėliau	
bendradarbiavimas	nutrūko.	
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KITOS	ATEITININKŲ	VEIKLOS,	INICIATYVOS	IR	KLAUSIMAI:	

	

VALSTYBĖS	ATKŪRIMO	DIENOS	LABDAROS	POKYLIS	

Vasario	 16-ąją	 ateitininkai	 tradiciškai	 buvo	 kviečiami	 į	 Kauną,	 į	
prieškario	 metu	 statytus	 Ateitininkų	 rūmus,	 kur	 dešimtąjį	 kartą	
vyko	 jau	 gražia	 tradicija	 tapęs	 Valstybės	 atkūrimo	 dienos	

paminėjimo	labdaros	pokylis.	Kauno	ateitininkų	pradėtą	kasmetinį	labdaros	renginį	organizuoja	Paramos	
ir	labdaros	fondas	„Ateitininkų	fondas“.	

Šiuo	 renginiu	 norima	 suteikti	 progą	 visuomenei	 iškilmingai,	 prasmingai	 ir	 linksmai	 paminėti	 visiems	
brangią	 Valstybės	 šventę.	 Renginys	 skiriamas	 ne	 tik	 ateitininkams,	 bet	 ir	 plačiajai	 visuomenei.	 Šiais	
metais,	 pokylio	metu,	 buvo	 surinka	 1959	 Eur	 lėšų,	 kurios	 bus	 skiriamos	 jaunimo	 stovyklų	 vadovams	
ruošti.	

	

„ATVIRUKAS	KIEKVIENAM“	–	KALĖDINIŲ	ATVIRUKŲ	KONKURSAS	

2016	m.	rudenį	buvo	surengtas	kalėdinių	atvirukų	konkursas,	kuriame	ateitininkų	kuopų	moksleiviai	buvo	
kviečiami	 kurti	 atvirukus.	 Iniciatyvos	 tikslas	 buvo	 skatinti	 žmones	 rašyti	 asmeninius	 sveikinimus	 savo	
artimiesiems	šv.	Kalėdų	proga.	Dalyvių	sukurti	atvirukai	pasiekė	ateitininkams	svarbių	žmonių	namus	ir	
džiugino	jų	širdis.	Taip	pat	atvirukų	galėjo	įsigyti	visi	norintys	ir	prieš	šv.	Kalėdas	nudžiuginti	giminaičius	
ar	draugus,	o	už	atvirukus	surinktos	lėšos	bus	skirtos	ateitininkų	kuopų	veiklai	skatinti.	

	

BERČIŪNŲ	ATEITININKŲ	STOVYKLOS	TERITORIJOS	KLAUSIMAI	

Ateitininkų	federacijai	priklauso	nekilnojamas	turtas	(stovyklavietės	pastatai	ir	kiti	inžineriniai	įrenginiai)	
esantys	 Berčiūnuose,	 Panevėžyje.	 Nuo	 stovyklos	 veiklos	 pradžios	 (1992	 m.)	 perduodant	 stovyklą	 AF	
nebuvo	perduota	stovyklavietės	žemė.	Esant	tokiai	situacijai	stovyklos	pastatų	renovacijai	nebuvo	galima	
pritraukti	papildomo	finansavimo.	Norint	spręsti	žemės	klausimą	buvo	reikalingas	Detalusis	teritorijos	
planas.		

Panevėžio	miesto	savivaldybė	2014	metais	pradėjo	Laisvos	valstybinės	žemės	ir	probleminių	teritorijų	
Panevėžio	mieste	detaliojo	plano	rengimo	procedūras.	Buvo	ruošiami	50	probleminių	teritorijų	detalieji	
planai,	taip	pat	ir	teritorijos,	kurioje	yra	Berčiūnų	ateitininkų	stovykla.	AF	atstovai	nuo	pradžių	aktyviai	
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konsultavosi	 su	 architektais	 ruošdami	 savo	 pasiūlymus	 dėl	 galimų	 teritorijos	 planavimo	 sprendinių	 ir	
teikė	 juos	 planavimo	 organizatoriams	 ir	 vykdytojams.	 AF	 atstovai	 dalyvavo	 viešuose	 sprendinių	
svarstymuose	ir	teikė	pasiūlymus	bei	pastabas.	Nepaisant	profesionaliai	paruoštų	argumentų,	reguliarių	
susitikimų	su	miesto	savivaldybės	vadovybe	ir	architektais,	Nacionalinės	žemės	tarnybos	(NŽT)	atstovais,	
Valstybinės	 teritorijų	 planavimo	 ir	 statybų	 inspekcijos	 atstovais,	 įmonės	 atlikusios	 planavimo	 darbus	
atstovais,	 į	 AF	 pasiūlymus	 buvo	 atsižvelgta	 tik	 iš	 dalies.	 Pagrįstų	 pasiūlymų,	 kad	 stovyklos	 teritorija	
nebūtų	skaidoma	ir	vertinama	kaip	vientisa	teritorija,	apginti	nepavyko	nei	derybiniu,	nei	teisminiu	keliu.		

Esami	Detaliojo	plano	sprendiniai	numato	
minimalaus	 dydžio	 sklypus	 apie	 AF	
nuosavybės	teise	priklausančius	statinius,	
o	 likusią	 teritoriją	 savivaldybė	 siekia	
perimti	 iš	 Nacionalinės	 Žemės	 Tarnybos	
(kurią	 šiuo	 metu	 ji	 valdo)	 į	 savo	
nuosavybę.	 Toliau	 vykdomos	derybos	 su	
savivaldybe,	kad	likusioje	teritorijoje,	kaip	
ir	 iki	 šiol,	 vyktų	 stovyklos	 ir	 nebūtų	
keičiama	 teritorijos	 paskirtis.	 Tiek	
savivaldybė	 tiek	 AF	 atstovai	 supranta,	 kad	 būtinas	 glaudus	 bendradarbiavimas,	 norint,	 kad	
reprezentacinė	miesto	teritorija	būtų	pritaikyta	stovyklavimui	ir	miesto	poreikiams.		

2017	metais	numatoma	tęsti	pradėtus	darbus	įteisinant	žemę,	priskirtą	pastatų	administravimui	tiek	ir	
nustatant	likusios	teritorijos	naudojimo	sąlygas.	2017	m.	bus	švenčiamas	Berčiūnų	ateitininkų	stovyklos	
25-metis,	 numatoma	 telkti	 lėšas	 ir	 ieškoti	 rėmėjų	 atstatant	 sudegusį	 „Dvaro“	 namelį,	 kuriame	 veikla	
galėtų	 vykti	 visus	metus	 ir	 taip	 generuoti	 nuolatines	 pajamas,	 kurias	 būtų	 galima	 skirti	 kitų	 pastatų	
renovacijai.	

	

TIKSLAI	2017	METAMS	

Naujų	narių	pritraukimas	yra	viena	iš	prioritetinių	veiklos	krypčių.	Tą	darome	per	kokybiškus	renginius,	
akademijas,	stovyklas,	veiklos	pristatymus	mokyklose,	organizacijos	vienetų	(kuopų)	veiklą	ir	pan.		

Narių	pritraukimas	regionuose	labai	priklauso	nuo	iniciatyvių,	organizacijos	veikloje	norinčių	dalyvauti	
vadovų	pritraukimo.	Dėl	nepalankios	demografinės	situacijos	ši	užduotis	kasmet	darosi	vis	sudėtingesnė.	
Iš	veiklos	pasitraukiant	ilgamečiams	vadovams	neretai	prarandamas	ir	visas	vienetas.		

Ši	problema,	kaip	numatyta	AF	starategijoje,	sprendžiama	tobulinant	darbo	su	moksleiviais	metodikas,	
ruošiant	naujus	vadovus	bei	palaikant	jau	dirbančius.		

	

ORGANIZACIJOS	STRUKTŪRINIŲ	PADALINIŲ	TIKSLAI	2017	METAMS:	

● MAS	 valdyba:	 sieks	 sukurti	 patirties	 efektyvų	 perdavimo	 modelį,	 kad	 naujai	 valdybai	 būtų	
lengviau	ir	aiškiau,	kaip	ji	turėtų	veikti,	kokių	klaidų	nedaryti,	kokios	yra	gerosios	patirtys.	

● SAS	 valdyba:	 veikimas	 grupėmis	 aukštosiose	 mokyklose	 susibūrus	 profesiniu	 pagrindu;	
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ideologinė	ir	katalikiška	narių	formacija.	
● ASS	 valdyba:	 suintensyvinti	 sendraugių	 veiklą,	 praplėsti	 veiklos	 barus,	 sustiprinti	 tradicinius	

sendraugių	 renginius,	 patvirtinti	 įžodžio	 tvarką,	 įtraukti	 į	 skirtingas	 veiklas	 narius	 pagal	
sendraugių	apklausos	rezultatus.	

● Kauno	 krašto	 ateitininkų	 vietovės	 valdyba	 sieks	 suorganizuoti	 Kauno	 krašto	 ateitininkų	
suvažiavimą	ir	išsirinkti	naują	valdybą	bei	padėti	susiplanuoti	veiklą.	

● Panevėžio	 krašto	 ateitininkų	 valdyba	 sieks	 išlaikyti	 Panevėžio	 krašto	 ateitininkus	 tradicinius	
renginius.	

● Telšių	krašto	ateitininkų	vietovės	valdyba	 sieks	pagelbėti	 jaunimo	vadovams	tiek	mokyklose,	
tiek	parapijose.	

● Vilniaus	 krašto	 ateitininkų	 vietovės	 valdyba	 sieks	 atgaivinti	 vietovėje	 veikusių	 kuopų	 veiklą,	
organizuos	 tradicinius	 akademinius	 savaitgalius,	 valstybinių	 švenčių	 minėjimus,	 koordinuos	
sąjungų	veiklą	Vilniaus	krašte.	

	

INFORMACIJA	APIE	NARIUS	

NARIŲ	SKAIČIUS:	

IŠ	VISO	 3798	

NARIAI	(davę	įžodį)	 923	

KANDIDATAI	 2875	

	

NARIAI	PAGAL	LYTĮ:	

IŠ	VISO	 3798	

MOTERYS	 2672	

VYRAI	 1126	

	

PAGAL	SĄJUNGAS:	

	 IŠ	VISO	 NARIAI	 KANDIDATAI	

JAS	 1346	 303	 1043	

MAS	 1461	 276	 1185	

SAS	 610	 109	 501	

ASS	 381	 235	 146	

	 3798	 923	 2875	
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PAGAL	VIETOVES:	

	 IŠ	VISO	 NARIAI	 KANDIDATAI	

TELŠIŲ	 1109	 171	 938	

KAUNO	 1265	 404	 861	

VILNIAUS	 524	 179	 345	

PANEVĖŽIO	 531	 102	 429	

MARIJAMPOLĖS	/	
ALYTAUS	

255	 37	 218	

ŠIAULIŲ	 62	 17	 45	

TRŪKSTA	DUOMENŲ		 52	 6	 46	

	 3798	 916	 2882	

	

NAUJI	ĮŽODŽIAI	2016	M.	

JAS	 35	

MAS	 36	

SAS	 3	

ASS	 3	

IŠ	VISO	 77	
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AF	PAJAMOS	IR	IŠLAIDOS	2016	M.	

Organizacijos	pajamos	2016	m.	siekė:	100981,21	Eur.	

Organizacijos	išlaidos	2016	m.	siekė	114602,17	Eur.		

Skirtumas	 tarp	 pajamų	 ir	 išlaidų	 susidaro	 dėl	 to,	 kad	 vertinami	 vienų	 metų	 lėšų	
srautai.	Didžioji	dalis	projektų	tęsiasi	daugiau	nei	vienus	metus	todėl	paramos	lėšos	
gautos	ankstesniais	metais	šioje	ataskaitoje	neatsispindi.		

Pagrindiniai	 AF	 lėšų	 šaltiniai	 2016	 buvo	 privatūs	 aukotojai,	 	 LPF	 „Ateitininkų	 fondas“	 (10	 projektų),	
Lietuvių	Katalikų	Religinė	Šalpa	(7	projektai),	Jaunimo	reikalų	departamentas	prie	SADM	(1	institucinis	
projektas),	 Vilniaus	 miesto	 savivaldybė	 (1	 projektas),	 Kauno	 miesto	 savivaldybė	 (1	 projektas)	 ir	
Ateitininkų	Šalpos	fondas	(1	projektas),	AF	veiklą	parėmė	4	įmonės,	savivaldybių	biudžetų	ir	ES	lėšomis	
buvo	finansuojamos	ateitininkų	neformalaus	ugdymo	programos	8	savivaldybėse.	

	
	

	

Pajamų	paskirstymas	pagal	skirtingus	šaltinius:	
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Pajamų	pasiskirstymas	pagal	fondus:	

Nario	mokesčio	per	2016	metus	surinkta	2763,36	Eur.	Nario	mokestį	už	2016	m.	yra	susimokėjęs	271	
narys	(viso	narių	923).	
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Išlaidų	kompensavimas	pagal	skirtingus	finansavimo	šaltinius:	

Tiesioginių	išlaidų	veiklų	įgyvendinimui	ir	administracinių	išlaidų	pasiskirstymas:	
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AF	dirba	du	etatiniai	darbuotojai.	Administracines	išlaidas	sudaro:	patalpų	Kaune	ir	Vilniuje	išlaikymas,	
buhalterinės	paslaugos,	ryšių	išlaidos,	kanceliarinės	prekės,	kuras,	banko	mokesčiai.		

Tiesiogiai	su	veiklų	įgyvendinimu	susijusios	išlaidos:	maitinimas,	ūkinės	ir	kanceliarinės	prekės,	
apgyvendinimas,	atlikėjų	honorarai,	scenos	įrangos	nuoma,	viešojo	transporto	bilietai,	autobusų	
nuoma,	kuras	ir	kt.	

	

AF	2016	M.	VYKDYTŲ	PROJEKTŲ	SĄRAŠAS	

	

Eil.	
nr.	

Projekto	pavadinimas	
Paramą	paskyręs	
fondas	

Padalinys	
Skirta	
parama,	
Eur	

Paramos	
skyrimo	
metai		

Būsena		

1	
Kun.	A.	Žygo	tėvų	kapo	
tvarkymui	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"		

AF	 5928,52	 2012	 Nebaigtas	

2	
AF	veiklos	kokybės	
gerinimui		

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

AF	 4025,72	 2013	 Nebaigtas	

3	 SAS	rekolekcijos	
Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

SAS	 548,00	 2012	 Baigtas	

4	
MAS	pirmininkų	ir	BASA	
kursai	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

MAS	 1612,03	 2014	 Baigtas	

5	 Korporacija	Ateičiai	
LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

Korp!Grandis		 465,00	 2015	 Baigtas	

6	

Darbai,	kurie	keičia	
pasaulį:	ką	gali	jaunas	
žmogus	(Aušros	vartų	ir	
Šv.	Kazimiero	
savaitgaliai)	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

VKAV	 2225,78	 2015	 Baigtas	

7	
X-	asis	Ateitininkų	ir	
Naujojo	Židinio-	Aidų	
studijų	savaitgalis	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

AF	 637,81	 2015	 Nebaigtas	

8	 SAS	akademijos	
Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

SAS	 7045,35	 2015	 Nebaigtas	

9	
Neformalaus	vaikų	
švietimo	krepšelis	

Savivaldybės	 AF	 20523,77	 2016	 Nebaigtas	

10	 MAS	akademijos		
Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

MAS	 3691,74	 2015	 Baigtas	
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Eil.	
nr.	

Projekto	pavadinimas	
Paramą	paskyręs	
fondas	

Padalinys	
Skirta	
parama,	
Eur	

Paramos	
skyrimo	
metai		

Būsena		

11	
AF	suvažiavimas	2016	
m.	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

AF	 2642,01	 2015	 Baigtas	

12	
Kuopų	veiklos	parama	
(Kuopų	idėjų	konkursas)	

Immaculata	
Fondas	

AF	 5466,97	 2015	 Baigtas	

13	
Institucinės	paramos	
projektas	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

AF	 7254	 2015	 Baigtas	

14	
AF	suvažiavimas	2016	
m.	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

AF	 1000,00	 2015	 Baigtas	

15	
JAS	stovyklos	vadovų	
ruošimas	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

JAS	 500,00	 2015	 Baigtas	

16	
Kuopos	stiprinimo	
projektas	„Ką	darai	
daryk	gerai“	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

ILAKuopa	 100,00	 2015	 Nebaigtas	

17	
Vilniaus	krašto	
ateitininkų	veiklos	

Vilniaus	m.	
savivaldybė	

VKAV	 2000,00	 2016	 Baigtas	

18	
Institucinės	paramos	
projektas	

Jaunimo	reikalų	
departamentas	
prie	SADM	

AF	 17142,00	 2016	 Baigtas	

19	
Jaunimo	festivalis	
„Padžiauk	sofą“	

Kauno	m.	
savivaldybė	

ILAKuopa	 1500,00	 2016	 Baigtas	

20	 MAVA	16	
LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

MAS	AK	 2000,00	 2016	 Nebaigtas	

21	
Jaunimo	festivalis	
„Padžiauk	sofą“	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

ILAKuopa	 400,00	 2016	 Baigtas	

22	
Jaunimo	festivalis	
„Ikvėptuvės'16“	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

J.	Girniaus	
kuopa	

400,00	 2016	 Baigtas	

23	
Dovydaičio	pamatiniai	
klausimai	šiandien	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

Korp!Grandis		 400,00	 2016	 Nebaigtas	

24	
Stovykla	
„KompASaS'16“	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

ASS	 800,00	 2016	 Baigtas	

25	
Institucinės	paramos	
projektas	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

AF	 12000,00	 2016	 Nebaigtas	

26	
Jaunimo	festivalis	
„Ikvėptuvės'16“	

Ateitininkų	šalpos	
fondas		

J.	Girniaus	
kuopa	

442,89	 2016	 Baigtas	
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Eil.	
nr.	

Projekto	pavadinimas	
Paramą	paskyręs	
fondas	

Padalinys	
Skirta	
parama,	
Eur	

Paramos	
skyrimo	
metai		

Būsena		

27	
Kuopų	veiklos	parama	
(Kuopų	idėjų	konkursas)	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

AF	 3568,24	 2016	 Nebaigtas	

28	
Stovykla	
„KompASaS'16“	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

ASS	 1784,12	 2016	 Baigtas	

29	
„Jūs	-	pasaulio	šviesa“	
(Aušros	vartų	ir	Šv.	
Kazimiero	savaitgaliai)	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

VKAV	 900,74	 2016	 Baigtas	

30	 Žvelk	abiem	akim	
Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

JAS	 2676,18	 2016	 Nebaigtas	

31	
Stovykla	„Tobulas	
žmogus“	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

ILAKuopa	 923,38	 2016	 Nebaigtas	

32	
MAS	akademijos	
(MAŽA'16,	MAPA'17)	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

MAS	AK	 3629,11	 2016	 Nebaigtas	

33	
SAS	akademijos	ir	
Suoprotis	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

SAS	 1814,55	 2016	 Nebaigtas	

34	
Jaunimo	vadovų	
mokymai	

Lietuvių	Katalikų	
Religinė	Šalpa	

AF	 2721,83	 2016	 Nebaigtas	

35	
Jaunimo	vadovų	
mokymai	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

AF	 1200,00	 2016	 Nebaigtas	

36	
Ateitininkų	atstovų	
konferencija'17	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

AF	 800,00	 2016	 Nebaigtas	

37	
Aušros	vartų	ir	Šv.	
Kazimiero	savaitgaliai	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

VKAV	 600,00	 2016	 Nebaigtas	

38	
MAS	akademijos	
(MAŽA'16,	MAPA'17)	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

MAS	AK	 1400,00	 2016	 Nebaigtas	

39	
MAS	akademijos	
(MAŽA'16,	MAPA'17)	

Švietimo	mainų	
paramos	fondas	
(projektas	TAPK	
2)	

AF	 1828,75	 2016	 Nebaigtas	

40	
Labdaros	akcija	„Ateitis	
Ukrainai“	

LPF	„Ateitininkų	
fondas"	

MAS	 527,72	 2016	 Nebaigtas	
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ATEITININKŲ	FEDERACIJOS	STRUKTŪRA	

	
AF	VALDYBA		 	

Iki	2016	m.	balandžio	mėn.:	
Gediminas	Plečkaitis	(narys	2014-2016	m.)	
Linas	Braukyla	(narys	nuo	2015-2016	m.,	SAS	atstovas)	
Paulius	Mieželis	(narys	nuo	2014-2016	m.)	
Valdas	Malinauskas	(narys	2014-2016	m.	ASS	atstovas)	
Vilhelmina	Raubaitė-Mikelionienė	(narė	nuo	2014-
2016	m.	JAS	atstovė)	

Nuo	2016	m.	balandžio	mėn.:	
Gediminas	Plečkaitis	(narys	2014-2016	m.)	
Julija	Ladigaitė	(narė	nuo	2016	m.,	SAS	atstovė)	
Justina	Karlonaitė	(narė	nuo	2016	m.,	MAS	
atstovė)	
Kornelijus	Pūkas	(narys	nuo	2016	m.,	ASS	
atstovas)	
Simona	Pūkienė	(narė	nuo	2016	m.)	

AF	TARYBA	
	

	

Iki	2016	m.	balandžio	mėn.:	
Irma	Kuliavenė	(tarybos	pirmininkė)	
arkivysk.	Gintaras	Grušas	
Danguolė	Kuolienė	
s.	Daiva	Kuzmickaitė	
Gitana	Bielskytė-Elsner	
Paulius	Auryla	
Petras	Vytenis	Kisielius	
Rasa	Kasniūnienė	
Remigijus	Satkauskas	
Rozvita	Vareikienė	
Tomas	Girnius	
Vygantas	Malinauskas	
Vaidotas	A.	Vaičaitis	
	

Nuo	2016	balandžio	mėn.:	
Vygantas	Malinauskas	(tarybos	pirmininkas)	
arkivysk.	Gintaras	Grušas	
Gitana	Bielksnytė-Elsner	
Irma	Kuliavienė	
Justinas	Juknys	
Martynas	Pilkis	
Milda	Palubinskas	
Paulius	Auryla	
Remigijus	Satkauskas	
Simona	Minns	
Tomas	Girnius	
Vaidotas	A.	Vaičaitis	

KONTROLĖS	KOMISIJA	
	

	

Iki	2016	balandžio	mėn.:	
Arūnas	Pemkus	
Elena	Bučelytė	
Kęstutis	Bagdžius	
	
	

Nuo	2016	m.	balandžio	mėn.:	
Arūnas	Pemkus	
Kęstutis	Žižys	
Tomas	Urba	

SĄJUNGŲ	VALDYBOS	
	

	

MOKSLEIVIŲ	ATEITININKŲ	SĄJUNGOS	VALDYBA	
	

	

Iki	2016	balndžio	mėn.	
Teodora	Jurčytė	(MAS	pirmininkė)	
Albertas	Inta	
Gabrielė	Bagdonaitė	
Girmantė	Stakėnaitė	
Guoda	Kliučinskaitė	
Miglė	Viselgaitė	
Saulė	Strakauskaitė	
	
	

Nuo	2016	balandžio	mėn.	
Justina	Karlonaitė	(MAS	pirmininkė)	
Emilis	Zadarnauskas	
Ieva	Petrulionytė	
Kotryna	Markūnaitė	
Laurynas	Būda	
Motiejus	Krutulis	
Tomas	Pilkis	
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STUDENTŲ	ATEITININKŲ	SĄJUNGOS	VALDYBA	
	

	

Iki	2016	balandžio	mėn.	
Linas	Braukyla	(SAS	pirmininkas)	
Ernestas	Žemaitis	
Karolis	Vrubliauskas	
Liucija	Lekienė	
Rasa	Deveikytė	
Rūta	Pilkytė	
	

Nuo	2016	balandžio	mėn.	
Julija	Ladigaitė	(SAS	pirmininkas)	
Guoda	Kliučinskaitė	
Ignotas	Stanevičius	
Laura	Kunigytė	
Saulė	Starkauskaitė	

SENDRAUGIŲ	ATEITININKŲ	SĄJUNGOS	VALDYBA	
	

	

Iki	2016	balandžio	mėn.	
Valdas	Malinauskas	(ASS	pirmininkas)	
Audrius	Starkauskas	
Darius	Zinys	
Laima	Starkauskienė	
Lina	Zinienė	
Rasa	Kazlauskienė	
Reda	Sopranaitė	

Nuo	2016	balandžio	mėn.	
Darius	Zinys	(ASS	Pirmininkas)	
Audronė	Varnagirė	
Elena	Bučelytė	
Jovita	Mikalkėnaitė	
Jolanta	Kontrimaitė	
Linas	Martinaitis	
Martynas	Vervečka	
Živilė	Šeporaitytė	

	 	
AF	SEKRETORIATAS	
	

	

Generalinis	sekretorius	 Projektų	vadovė	
Vidas	Čaikauskas	
	

Agnė	Markauskaitė	

MAS	AKADEMIJŲ	KOMITETAS	 	
Antas	Benas	Ališauskas	(pirmininkas)	
Giedrė	Darškutė	
Ieva	Petrulionytė	
Jūratė	Šutaitė	
Miglė	Viselgaitė	
Valentas	Bertašius	
	
	

	

VIETOVIŲ	VALDYBOS	
	

	

VILNIAUS	KRAŠTO	ATEITININKŲ	VIETOVĖS	VALDYBA	
	

	

Iki	2016	m.	lapkričio	
Gabrielius	Satkauskas	(pirmininkas)	
Greta	Juodkaitė	
Jonas	Šivickis	
Rūta	Visockytė	
Simonas	Bendinskas	
	

Nuo	2016	m.	lapkričio	
Nikodemas	Lukšė	(pirmininkas)	
Augustė	Banelytė	
Akvilė	Burneikaitė	
Aivaras	Labžentis	
Greta	Juodkaitė	
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KAUNO	KRAŠTO	ATEITININKŲ	VIETOVĖS	VALDYBA	
Renata	Markevičienė	(pirmininkė)	
Airidas	Stankus	
Antanas	Vasylius	
Digna	Dažanskaitė	
Motiejus	Krutulis	
Medeina	Markevičiūtė	
Virginija	Petrulienė	
	

	

PANEVĖŽIO	KRAŠTO	ATEITININKŲ	VIETOVĖS	VALDYBA	 	
Irena	Bikulčienė	(pirmininkė)	
Aistė	Kaladinskaitė	
Aistė	Žukaitė	
Donatas	Kubilius	
s.	Kristina	Mikalauskaitė	
Matas	Maumėnas	
Mindaugas	Ilickas	
	

	

TELŠIŲ	KRAŠTO	ATEITININKŲ	VIETOVĖS	VALDYBA	 	
Paulius	Auryla	(pirmininkas)	
Jurgita	Raudytė	
Janina	Šalkauskytė	
Kristina	Černis	

	

	

ATEITININKŲ	KUOPŲ,	KLUBŲ,	DRAUGOVIŲ	IR	KORPORACIJŲ	SĄRAŠAS	

	
ALYTAUS	VIETOVĖ	

Eil.	Nr.	 Pavadinimas	 Globėjas,	pirmininkas	

1.	 Alytaus	Ramanausko	Vanago	kuopa	 Irena	Motūzienė	

2.	 Alytaus	šv.	Benedikto	kuopa		 Janina	Aleknavičienė	

		
KAUNO	VIETOVĖ	

Eil.	Nr.	 Pavadinimas	 Globėjas,	pirmininkas	

1.	 Kėdainių	Adelės	Dirsytės	vardo	kuopa	 Vilija	Racevičienė	

2.	 Kauno	A.	Stulginskio	kuopa	 Jolanta	Urbanaitė,	Aldona	Velyvienė	

3.	 Kauno	šv.	Ignaco	Lojolos	kuopa	 Eglė	Labutytė	

4.	 Kauno	Juozo	Grušo	jaunučių	kuopa	 Zofija	Šimkienė	

5.	 Kauno	Jono	Pauliaus	II	kuopa	 Virginija	Petrulienė	

6.	 Studentų	ateitininkų	Korp!Gaja	 Augustė	Ragelytė	

7.	 Kauno	Motinos	Teresėlės	kuopa	 Inga	Straigienė	
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8.	 Kauno	Kun.	Jono	Bosko	kuopa	 Renata	Markevičienė	

9.	 Kauno	St.	Lozoraičio	kuopa	 Jūratė	Valatavičienė	

10.	 Kauno	Šv.	Pauliaus	kuopa	 Lina	Brazienė	

11.	 Kauno	šv.	Kūdikėlio	Jėzaus	Teresėlės	kuopa	 Kristina	Šabūnienė	

12.	 Kauno	Šv.	Kazimiero	kuopa	 Vida	Zulonaitė	

13.	 Kauno	Teofiliaus	Matulionio	kuopa	 Danguolė	Arnauskienė	

14.	 Kauno	Vaižganto	kuopa	 s.Dalia	Uscilaitė	mokytoja	

15.	 Kauno	šv.	Teresėlės	jaunučių	kuopa	 Saulė	Starkauskaitė,	Motiejus	Krutulis	

16.	 Kauno	Juozo	Urbšio	ateitininkų	kuopa	 Mintautė	Jurkuvienė	

17.	 Garliavos	Juozo	Lukšos	ateitininkų	kuopa	 Daiva	Bruzgienė	

		
	
MARIJAMPOLĖS	VIETOVĖ	

Eil.	Nr.	 Pavadinimas	 Globėjas,	pirmininkas	

1.	 Marijampolės	,,Kregždutės"	kuopa	 Jūratė	Lukšienė	

2.	 Marijampolės	,,Saulėtekio"	kuopa	 Zita	Janulevičienė	

		
	
PANEVĖŽIO	VIETOVĖ	

Eil.	Nr.	 Pavadinimas	 Globėjas,	pirmininkas	

1.	 Panevėžio	Alfonso	Lipniūno	kuopa	 s.	Kristina	Mikalauskaitė	

2.	 Panevėžio	Dievo	Tarno	kun.	A.Lipniūno	
ateitininkų	kuopa	 Dalia	Kubilienė	

3.	 Panevėžio	kun.	J.	Tilvyčio-Žalvarnio	kuopa	 Irena	Bikulčienė		

4.	 Biržų	Monsinjoro	Kazimiero	Vasiliausko	kuopa	 Sigutė	Sakalauskienė	

5.	 Panevėžio	Kotrynos	Senietės	ateitininkų	kuopa	 Dalia	Tabokienė	

6.	 Pandėlio	gimnazijos	šv.	Onos	kuopa	 Eglė	Glemžienė	

7.	 Panevėžio	šv.	Kotrynos	Aleksandrietės	kuopa	 Vilija	Kiaunienė	

8.	 Panevėžio	šv.	Bernadetos	kuopa	 Zita	Kristina	Mikalauskaitė	

9.	 Jono	Pauliaus	II	 kun.	Domingo	Avellaneda	
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ŠIAULIŲ	VIETOVĖ	

Eil.	Nr.	 Pavadinimas	 Globėjas,	pirmininkas	

1.	 Šiaulių	"Saulės"	draugovė	 Elvyra	Tepelytė	

		
VILNIAUS	VIETOVĖ	

Eil.	Nr.	 Pavadinimas	 Globėjas,	pirmininkas	

1.	 Vilniaus	Juozo	Girniaus	kuopa	 Rytė	Kukulskytė	

2.	 Studentų	ateitininkų	Korp!Grandis	 Kornelijus	Pūkas	

3.	 Studentų	ateitininkų	Korp!Iusticija	 Tomas	Pilkis	

4.	 Pabradės	,,Rasos"	kuopa	 Olė	Kavaliūnienė	

5.	 Vilniaus	Šv.	Jonų	moksleivių	ateitininkų	kuopa	 Antas	Benas	Ališauskas,	Aistė	Rakauskaitė	

6.	 Vilniaus	šv.	Mikalojaus	jaunųjų	ateitininkų	kuopa	 Gabrielius	Satkauskas,	Povilas	Varnelis	

7.	 šv.	Tomo	Moro	ateitininkų	klubas	 Augminas	Petronis	

		
TELŠIŲ	VIETOVĖ	

Eil.	Nr.	 Pavadinimas	 Globėjas,	pirmininkas	

1.	 Telšių	Nukryžiuotojo	Jėzaus	kuopa	 Virginija	Gedeminienė	

2.	 Ylakių	šv.	Roko	kuopa	 Aurelija	Narkutė	

3.	 Telšių	Kun.	Prel.	Dr.	Juozo	Prunskio	kuopa	 Loreta	Raudytė		

4.	 Telšių	kun.	Jono	Ilskio	kuopa																						 Paulius	Auryla	

5.	 Telšių	Mosėdžio	vysk.Prano	Karevičiaus	kuopa	 Margarita	Petrauskaitė	

6.	 Telšių	Prano	Karbausko	ateitininkų	kuopa	 Rosita	Staputienė	

7.	 Šilalės	Jono	Pauliaus	II	kuopa	 Vida	Kačinienė	
Daiva	Bukauskienė	

8.	 Telšių	šv.	Jono	Krikštytojo	kuopa	 Aida	Buivydienė	

9.	 Klaipėdos	šv.	Juozapo	darbininko	kuopa	 Kristina	Černis,	Leila	Mozūraitienė	

10.	 Šačių	Šv.	Jono	Krikštytojo	kuopa	 Jadvyga	Odinienė	

11.	 Papilės	šv.	Aloyzo	kuopa	 Genovaitė	Pundziuvienė	

12.	 Skuodo	Šv.Juozapo	kuopa	(JAS)	 Stanislava	Sandarienė,	

13.	 Skuodo	Šv.Juozapo	kuopa	(MAS)	 Simona	Jurčė	

14.	 Nemakščių	švč.	Trejybės	kuopa	 Vida	Greičienė	
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15.	 Telšių	Šv.	Pranciškaus	Asyžiečio	kuopa	 Darata	Šlušnytė	

16.	 Ukrinų	ateitininkų	kuopa	 Jurgita	Paulauskaitė		

17.	 Telšių	vysk.	Vincento	Borisevičiaus	kuopa	 Jurgita	Raudytė		

18.	 Varnių	vysk.		Motiejaus	Valančiaus	kuopa	 Lijana	Norvaišienė	

19.	 Kruopių	šv.	Onos	kuopa	 Andrius	Buivydas	

20.	 Mažeikių	Šv.	Pranciškaus	Asyžiečio	kuopa	 Rūta	Urbonavičiūtė	

21.	 Mažeikių	Šv.	Jono	Bosko	kuopa	 Renata	Markevičienė	
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AF	RĖMĖJAI	IR	PARTNERIAI:	

 

						  								 		  

																																												

	

 

	

	

																																																									

																																																																					 

															   															

														

 

 

                

   

 

	

AF	NARYSTĖ	KITOSE	ORGANIZACIJOSE:	

								 									         NŠTA 

	

	

AF	YRA	ŠIŲ	ĮSTAIGŲ	STEIGĖJAI:	
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„Ateitininkų	federacija“	
Laisvės	al.	13,	44238	Kaunas	

Tel.:	8	699	28	557	
el.	paštas:	af@ateitis.lt,	
http://www.ateitis.lt	


