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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 šeimyniškumo 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 baigę̨ organizacijos nariai). 

Ateitininkai – seniausia Lietuvoje,
nenutrūkstamai nuo 1910 m. veikianti lietuviška
jaunimo organizacija, vienijanti kelis tūkstančius
narių Lietuvoje bei išeivijoje. 2020 metai
ateitininkams buvo ypatingi – Lietuvos
Respublikos Seimas vertindamas ir
pažymėdamas Ateitininkų federacijos veiklos
110 metų jubiliejų bei skatindamas visuomenę
prisidėti prie brandaus vertybėmis grindžiamo
Lietuvos jaunimo ugdymo bei gražesnės ir
stipresnės Lietuvos kūrimo nutarė 2020 m.
paskelbti Ateitininkų metais. 

2020 METŲ AF VALDYBOS VEIKLOS APŽVALGA  
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2020 m. Lietuvoje aktyviai veikė 63 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 2020 m. vienijo 2232 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, Liuksemburge bei Belgijoje, Vasario
16-osios gimnazijoje Vokietijoje (Hiutefelde). 



V I Z I J A

M I S I J A

STRATEGINĖ  
KRYPTIS

G Y V O S  D V A S I O S  K A T A L I K A I  S U S I T E L K Ę  I M T I S
B Ū T I N I A U S I Ų  D A R B Ų  L I E T U V A I  I R  B A Ž N Y Č I A I .

U G D Y T I  P A T R I O T I Š K A I  N U S I T E I K U S I U S  J A U T R I O S  Š I R D I E S ,
T V I R T O S  V A L I O S  I R  Š V I E S A U S  P R O T O  K A T A L I K U S ,
P A S I R E N G U S I U S  A K T Y V I A I  I R  K Ū R Y B I Š K A I  Į S I J U N G T I  Į
R E L I G I N Ę ,  V I S U O M E N I N Ę ,  K U L T Ū R I N Ę ,  I N T E L E K T I N Ę  B E I
P I L I E T I N Ę  V E I K L Ą .

S T I P R I N T I  M O K S L E I V I Ų  A T E I T I N I N K Ų  V E I K L Ą ,  K U R I
P E R T E I K T Ų  G Y V Ą  K A T A L I K Ų  T I K Ė J I M Ą  I R  L I E T U V O S
M E I L Ę ,  P O L I N K Į  T O B U L I N T I  S A V O  A P L I N K Ą ,  G E B Ė J I M Ą
Į S I P A R E I G O T I  B E N D R A M  T I K S L U I  I R  A T S K L E I S T Ų
O R G A N I Z A C I J O S  N A U D Ą  J Ų  K R I K Š Č I O N I Š K A M  G Y V E N I M U I .

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 2016-2020 M. VEIKLOS
STRATEGIJA:

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). 
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„SUKURTI IR ĮGYVENDINTI
JAUNIMO VADOVŲ
RUOŠIMO IR PALAIKYMO
MODELĮ“ 

Siekiant įgyvendinti AF strategiją nacionaliniu
lygmeniu (AF valdybos, tarybos ir sekretoriato
pastangomis) 2020 m. buvo inicijuojamos naujos
veiklos arba tęsiamas tradicinių veiklų įgyvendinimas. 
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Kaip ir kiekvienais metais, buvo organizuojami Jaunimo
vadovų kursai. Šie kursai – tai tęstinis renginių ciklas,
kurio metu jauni žmonės (nuo 16 metų) pradeda ruoštis
būti vaikų ir jaunimo vadovais stovyklose, akademijose,
kituose renginiuose arba vadovauti ateitininkų
moksleivių kuopoms. Pastebėjus, kad vis sudėtingiau
suburti jaunimo vadovus į 3 savaitgalių mokymus, buvo
nutarta organizuoti savaitės trukmės mokymų ciklą.
Mokymai susidėjo iš 3 dalių: psichologiniai iššūkiai
vadovo darbe; vadovas – lyderis; komandinis darbas.
Birželio 25–30 d. Berčiūnų ateitininkų stovykloje
įvykusiuose mokymuose dalyvavo 34 dalyviai. Mokymus
vedė Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė bei savo sričių
specialistai ateitininkai: Julija Braukylienė, Judita
Velžienė, Julija Grigėnaitė. Dėkojame Jonei Stonytei už
renginio organizavimą.  

Atlaisvėjus karantino sąlygoms ir pagerėjus
epidemiologinei situacijai AF sekretoriatas aplankė
Panevėžio krašto bei Telšių krašto kuopų globėjus.
Susitikimų metu buvo aptartos kuopų veiklos stipriosios
bei silpnosios pusės. Išryškėjusi problema – senstantys
kuopų globėjai bei jaunų vadovų stygius kraštuose, jų
pritraukimas, konkurencija jaunimo užimtumo
klausimais bei kunigų pagalba.  

Kaip ir kiekvienais metais, lapkričio mėn. įvyko
kuopų globėjų ir pirmininkų kursai, kurie šiais
metais netradiciškai kvietė susimojuoti per nuotolį.
Kursai prasidėjo tik AF kuopų lyderiams skirta
premjera – filmuku „KAS YRA TIE ATEITININKAI“,
bei AF pirmininko Vyčio Turonio sveikinimu bei
padrąsinimu eiti į santykį su jaunimu ir padėti
jiems atrasti jų talentus. Antroje kursų dalyje
jaunimo vadovai buvo kviečiami susipažinti su
įžodžio tvarkos gairėmis, veiklos būdais karantino
metu, bei metų kuopų veiklos planu. Moksleiviai 
kursų metu buvo supažindinami su laiko planavimo
triukais bei efektyviausiais būdais, kaip laimėti jo
daugiau.
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Įgyvendinant šį strategijos uždavinį ir atsižvelgus į
praėjusių metų patirtį pastebėta, kad savaitės
trukmės jaunimo vadovų kursai pasiteisino ir į juos
užsiregistravo daugiau dalyvių, kurie dar tą pačią
vasarą savo įgytas žinias panaudojo vasaros
stovyklose, akademijose. Kraštų lankymas leido
pastebėti kuopų vietovių problemas ir drauge ieškoti
sprendimų bei tvirtinti kraštų ir nacionalinio lygio
draugystę. Nuotolinio kuopų globėjų ir pirmininkų
susitikimo sėkmė kviečia galvoti apie bendrystės
kūrimą ne tik gyvuose susitikimuose, bet ir
nuotoliniuose.  

„SUKURTI IR ĮGYVENDINTI MOKSLEIVIŲ
VEIKLOS MODELĮ“ 
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Ir toliau tęsiami ateitininkų tekstų skaitymai, kuriuos organizavo Milda Vitkutė. 4 susitikimų metu gilintasi į
Antano Maceinos, Stasio Šalkauskio tekstus. 

AF suvažiavime pristatytas paruoštas kuopų veiklos planas mokslo metams, pradedančioms kuopoms ir
patyrusiems kuopų globėjams. Šį planą sudaro 10 susitikimų ideologijos tema ir 15 (3x principas) įvairių
principų tema. Susitikimų ideologinę dalį paruošė Milda Vitkutė, principų — Saulė Satkauskienė, Emilija
Kucinienė, Karolina Sadauskaitė. 
Lapkričio mėn. įvyko praktinis veiklos plano pristatymas globėjams per kuopų globėjų ir pirmininkų mokymus.  

Taip pat kuopų pirmininkai kaupė žinias apie
kuopos susitikimo planavimą bei susipažino ir
išgirdo naujienas iš Moksleivių ateitininkų sąjungos
valdybos. Džiaugiamės, kad šis nuotolinis renginys
leido susitikti su 100 ateitininkų lyderių iš visos
Lietuvos! Dėkojame renginio pranešėjams
ateitininkams: Vyčiui Turoniui, Guodai
Kliučinskaitei, Karolinai Sadauskaitei, Mildai
Vitkutei, Martynui Pilkiui. 
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2020 metų plane visuotinis narių susirinkimas buvo planuojamas kaip XVII jubiliejinis Kongresas, kurio metu
turėjo įvykti ne tik rinkimai į įvairius organizacijos valdymo organus, bet ir Ateitininkų 110 jubiliejaus
minėjimas. Renginio organizavimas buvo prasidėjęs: dėliojama programa, užsakinėjamos erdvės,
registruojami žmonės, išsiųsti kvietimai, o į organizatorių komandą įsitraukė daugiau nei 20 žmonių iš įvairių
regionų. Vis dėlto Lietuvoje prasidėjus karantinui supratome, kad vasarą turėti tokio masto renginį, kuriame
dalyvautų viso pasaulio ateitininkai, yra neįmanoma. Teko pergalvoti visus planus ir sukurti tokį formatą,
kuris atitiktų epidemiologinę situaciją Lietuvoje. Pirmą kartą ateitininkijos istorijoje galėjome nuotoliniu būdu
stebėti Ateitininkų federacijos kandidatų į pirmininkus debatus, vyko išankstinis balsavimas paštu, kuris leido
visiems organizacijos nariams išreikšti savo valią. Rugpjūčio 1 dieną, nors ir su veido kaukėmis, susitikome
Vilniuje, kur įvyko mažoji Kongreso versija – Neeilinis suvažiavimas. Renginio metu buvo išrinktas naujasis
AF pirmininkas Vytis Turonis, savo kadenciją pradėjo nauja valdybos, tarybos ir kontrolės komisijos sudėtis.
Pristatytos veiklos ir finansų ataskaitos. Vyko panelinė diskusija „Ateikite kurti“, kurioje dalyvavo Milda
Vitkutė, Tomas Taškauskas, Lina Kančytė bei Justinas Jarusevičius, o diskusiją moderavo Emilija Pundziūtė-
Gallois. Vakare visi susirinko „Domus Maria“ viešbučio kiemelyje padėkoti vieni kitiems už nuveiktus darbus
bei suvalgyti 110-to gimtadienio tortą.  
 

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. 

2020 m. Ateitininkų federacija, kaip ir kiekvienais metais, siekė užtikrinti vadovaujančių asmenų, padalinių
bei visos organizacijos narių bendradarbiavimą, kokybišką veiklos tęstinumą, ypač veiklą perkėlus į nuotolį.  
 
Pagrindinės veiklos, užtikrinusios ir stiprinusios gerą organizacijos valdymą: 
 

ORGANIZACIJOS VALDYMAS 

Kaip ir kiekvienais metais, gruodžio mėnesį įvyko AF strateginis savaitgalis, kurio tikslas -  įsivertinti
organizacijos veiklą. 2020-tųjų strateginiame savaitgalyje buvo pristatoma bei tobulinama naujoji strategija
2020–2024 metams. Džiaugiamės savaitgalio rezultatais bei nuotoliniu renginiu, kuris sudarė galimybę
renginyje dalyvauti ateitininkams iš visos Lietuvos, Europos bei Jungtinių Amerikos Valstijų ir taip stiprinti
organizacijos valdymą.  

AF taryba pagrindiniu uždaviniu laiko ateitininkijos idealų realizavimą. Mūsų laikmetis tiek iš Tarybos, tiek iš
visų organizacijos narių reikalauja proaktyvaus veikimo siekiant išlaikyti organizacijos tapatybę ir
pasaulėžiūrinį integralumą pilname iššūkių šiuolaikiniame pasaulyje. Siekdama sistemingai spręsti Tarybos
kompetencijai pavestus klausimus AF taryba praėjusį rudenį pasitvirtino darbų programą, kurioje numatytos
šešios sritys: AF misijos, vizijos ir strateginių tikslų atnaujinimas, Tarybos darbo reglamento parengimas,
Ateitininkų ugdymo koncepcijos parengimas, AF atstovavimo gairės, Lietuvos ir išeivijos ateitininkų santykių
principų nustatymas, AF įstatų atnaujinimas. Įvyko 10 Tarybos posėdžių. Taip pat vyko atskirų darbo grupių
susitikimai. Priimti keturi dokumentai aktualiais ideologijos, veiklos ir įstatų aiškinimo klausimais.



Ateitininkų metams buvo iškelti du tikslai. Pirmasis orientuotas į organizacijos vidų:
organizacijos narių aktyvumo didinimas minint 110 metų progą. Antrasis tikslas buvo
nukreiptas į organizacijos vardo žinomumo didinimą visuomenėje bei naujų narių
pritraukimą.  
 

A T E I T I N I N K Ų  M E T A I

T I K S L A I

P R A D Ž I A
2019 metų vasarą visa organizacija džiaugėsi
naujienomis iš Seimo, nes nuaidėjo žinia, kad
2020-ieji paskelbti Ateitininkų metais. 2019
metų lapkričio mėnesį sekretoriate pradėjo
dirbti Liudvika Streikutė, kurios tikslas buvo
koordinuoti Ateitininkų metų komunikaciją,
iniciatyvas ir užtikrinti sklandų metų išpildymą.
Iki 2020-ųjų buvo padaryta daug pasiruošimo
darbų: sukurtas metų planas, suburtas
nacionalinis biuras, kuris drauge su metų
koordinatore pasiryžo eiti kurti Ateitininkų
metus, sukurta metų komunikacijos kampanija,
kuri visuomenę pasiekė jau pirmomis
Ateitininkų metų dienomis.  

K O M A N D A
Buvo gera žiūrėti į biuro savanorių registracijos
anketas, kurios kas dieną pildydavosi ir
galiausiai prie biuro panoro prisijungti beveik
50 įvairiausio amžiaus organizacijos narių ir
bičiulių. Įvertinus kiekvieno galimybes ir
lūkesčius buvo suburtas nacionalinis biuras,
kuris dirbo komunikacijos, pardavimų bei
iniciatyvų įgyvendinimo grupėse. Per metus
dalis žmonių natūraliai atsitraukė, o dalis
prisijungė, todėl žmonių kaita tikrai jautėsi.  

23 žmonės 
nacionaliniame biure
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Š Ū K I S
Ateitininkų metams buvo pasirinktas šūkis „Ateikite kurti“, kurio žodžiai paimti iš kun. Arvydo
Petro Žygo kalbos. Šūkiu kvietėme žmones atrasti savo talentus, juos įgalinti ir tokiu būdu
prisidėti prie Lietuvos kūrimo.
 

M A L D A
Metų pradžioje ateitininkų dvasios vadas arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė Ateitininkų metų
maldą, su kuria pradėdavome kiekvieną susitikimą, stovyklą ar renginį.  

Ateitininkų metais buvo daugybė iniciatyvų ir visas jas sugebėjome įgyvendinti epidemiologinės
situacijos rėmuose.

Emilija Pundziūtė-Gallois ir Martynas Darškus suorganizavo
filosofinių skaitymų ciklą, o jiems nesutrukdė net tai, kad juos
skyrė beveik 2000 kilometrų! Dalis ciklo renginių vyko per live
transliaciją, tačiau metų pradžioje pavyko susitikti ir
Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Renginius
moderavo Laurynas Peluritis. Renginyje apie Juozą Girnių
kalbėjo filosofas, visuomenininkas Dr. Viktoras Bachmetjevas,
Antano Maceinos skaitymuose – filosofas prof. Dalius Jonkus, o
apie Stasio Šalkauskio tekstus kalbėjo filosofas prof. Arūnas
Sverdiolas. 

I N I C I A T Y V O S :

Rūtos Pilkytės idėja – nubėgti 2020 km, iš pradžių atrodžiusi
sunkiai įgyvendinama, karantino laikotarpiu tapo neįtikėtinai
populiari! Kartu su komanda buvo suskaičiuotas kiekvienas
kilometras, o iniciatyvos šūkis „Du nulis, du nulis ir tu jau ne
kukulis“ tapo karantino citata. Projekte dalyvavo 60 nuolatinių
sportininkų, o galiausiai trijų etapų pabaigoje buvo įveikta
daugiau nei 11 000 km.  
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Dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir pasaulyje Ateitininkų metų planas turėjo keistis ir
iš jo buvo išbraukti didieji renginiai: jubiliejinis XVII Ateitininkų federacijos Kongresas. Taip
pat pagrindinis renginys visuomenei – „Padžiauk sofą“ irgi neįvyko, nors ir buvo perkeltas į
rudenį. Vis dėlto įvertinus situaciją buvo nuspręsta, kad mes negalime sukurti erdvės tokiam
žmonių skaičiui susiburti.  

Inesa Čaikauskienė drauge su Egle Kliučinskaite ir gausiu būriu kitų ateitininkų sukūrė naujo
formato ateitininkų pristatymo priemonę – ryškus geltonų suolų paviljonas keliauja per
įvairius Lietuvos miestus ir atvirlaiškiais pristato ateitininkus visuomenei. Paviljonas aplankė
didžiuosius Lietuvos miestus: Vilnių ir Kauną, o ateityje tikimės, kad atvyks ir į regionus.  

Nuo 2020 metų vasaros Vilniaus ir Kauno katedrų aikštėse buvo pastatytos šviečiančios
raidės. Įgyvendinant šį projektą buvo susidurta su daug įvairiausių kliūčių, tačiau galiausiai
labai palankiai susiklosčius situacijai ne tik Vilniuje, bet ir Kaune vasaros viduryje nušvito
ateitininkai. Praėjus vos kelioms savaitėms nuo projekto pradžios puslapio www.ateitis.lt
peržiūrų skaičiai pradėjo kilti į viršų.  
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Žmonėms tikrai kilo klausimų nuo pat Ateitininkų metų pradžios: „Kas jie tokie?“,
„O ką jie veikia?“. LRT reklaminis klipas, šviečiančios raidės – tai buvo ateitininkų
pavadinimo pristatymas visuomenei, nes pripažinę realybę supratome, kad šis
žodis nėra itin žinomas. Metų finalui buvo pristatytas informacinis filmukas „Kas
yra ateitininkai?“, kuris per 12 minučių atsako į visus klausimus. Antano Užpelkio
ir Godos Kotrynos Jokubauskienės dėka dar daug metų turėsime kokybišką mus
pristatančią vaizdo medžiagą. Džiaugiame, kad jau dabar filmukas peržiūrėtas
virš 8000 kartų.  

Projektas „110 pamokų“ buvo pradėtas
organizuoti kaip kelionė po mokyklas vedant
lietuvių kalbos, istorijos, tikybos ir kitas pamokas,
tačiau prasidėjus karantinui šios idėjos buvo
atsisakyta. Vietoj jos buvo pradėta galvoti apie
alternatyvas ir gruodžio mėnesį mokyklų
mokytojus pasiekė dvi video pamokos: tikyba su
ateitininkais bei „Ateikite kurti Lietuvą“
pilietiškumo pamoka, kurioje dalyvavo Lietuvos
skautijos, Lietuvos šaulių sąjungos bei mūsų
organizacijų atstovai. Pamokas mokytojai gali
rodyti tiek nuotolinių, tiek gyvų pamokų metu.
Džiaugiamės, kad įvyko jau virš 1000 tikybos ir
virš 2000 pilietiškumo pamokų. 

A T E I T I N I N K Ų  M E T A I11

https://youtu.be/OrnAGKKXmPY
https://youtu.be/9eHCYpj16Fg
https://youtu.be/vm6FIVhbdBc


Vienas iš Ateitininkų metų tikslų buvo informuoti visuomenę apie organizacijos veiklą. Tam reikėjo
pasiruošti, todėl jau nuo spalio mėnesio pilnu pajėgumu pradėjo dirbti komunikacijos grupė. Tokia
grupė greičiausiai buvo pirma organizacijos istorijoje. Buvo kuriamas logotipas, vaizdo klipai,
vizualinė medžiaga ir daug kitų dalykų. Ateitininkų metai prasidėjo su komunikacijos kampanija
LRT „Aš ateitininkas ir tu ateitininkė“, plakatais mieste bei video klipais viešajame transporte, kurių
tikslas buvo visuomenę informuoti apie tai, kad 2020-tieji yra paskelbti Ateitininkų metais. 

Ateitininkams buvo siūloma įsigyti išskirtinai šiems metams
skirtus marškinėlius bei džemperius su užrašais „Ateikite
kurti, o ne griauti“, „Aš ateitininkė“, „Aš ateitininkas“. Ypač
džiugu, kad šios kolekcijos drabužius panoro įsigyti ne tik
ateitininkai, o taip pat ir žmonės, kuriems šūkis patiko. Metų
pabaigoje buvo išleistos kojinės „Einu kurti“, kurios kaip tam
tikras simbolis kvietė pasibaigus Ateitininkų metams toliau
eiti ir kurti savo gyvenimą ir gražesnę aplinką aplink save. 

„Esu dėkinga organizacijai už suteiktą pasitikėjimą ir
galimybę augti. Ateitininkų metai buvo visų mūsų projektas,

jis buvo apie mus!“ – Liudvika Streikutė
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https://youtu.be/iLA3x286rPw


Įžodžio knygelė. 2020 m. atnaujinta įžodžio knygelė – metodinė
medžiaga, skirta pasiruošti Jaunojo ateitininko įžodžiui. Knygelėje
iliustratyviai pateikti svarbiausi ateitininkų ir Lietuvos istorijos įvykiai,
ateitininkų principai, atributika bei klausimai, padėsiantys pasiruošti
įžodžio egzaminui. Atspausdinta 200 vnt. knygelių, jos pagal poreikį
išsiųstos kuopų globėjams.   

Toliau kviečiame iš arčiau susipažinti su atskirų AF vienetų veikla, organizacijos narių
statistika, 2020 m. finansiniais rodikliais bei draugais ir partneriais, be kurių sunkiai
galėtume pasiekti savo tikslus. 

Jaunieji ateitininkai – jauniausioji ateitininkų federacijos grandis, tai sąjunga, nuo kurios
dažnas ateitininkas pradeda savo draugystę su šia organizacija, todėl itin svarbu šiame
amžiaus tarpsnyje ugdyti uolų kataliką, intelektualų, patriotišką jaunuolį, kuriam svarbu būti
visuomeniškam, šeimyniškam. Jaunuolio ugdymas vyksta kassavaitiniuose kuopos
susitikimuose bei vasaros stovyklose Berčiūnuose.  
 

Stovykla. Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) 2020 m. organizavo Jaunųjų ateitininkų vasaros
stovyklą Berčiūnuose pavadinimu „Įkvėpti ateities“. Abiejose pamainose dalyvavo po 130 vaikų ir
apie 50 vadovų. Pirmajai pamainai (liepos 17–26 d.) vadovavo Liucija Lekienė, antrajai
(rugpjūčio 7–16 d.) – Tomas Pilkis. Stovykloje buvo siekiama jaunuosius moksleivius padrąsinti
svajoti apie ateitį, prisiimant atsakomybę už ją. Kasdien buvo žvelgiama vis į kitą gresiančią
problemą kaip neatsakingas vartojimas, susvetimėjimas, tautinio identiteto praradimas,
urbanizacija ir pan. Todėl stovykloje buvo siekiama įkvėpti jaunuolius tapti tais lyderiais, kurie
rūpinsis ateitimi, prisiims atsakomybę už ją. Pavadinimas „Įkvėpti ateities“ palieka vietos savai
interpretacijai priklausomai nuo to, kur padėsime kirčio ženklą. Tiek vienu, tiek kitu atveju
esame drąsinami kreipti savo jėgas ateitin. Pasak ateitininkų filosofo Juozo Girniaus, dabar,
remiantis praeitimi, turime kurti ateitį.  

Veikla karantino metu. Karantino metu pavasarį nuotoliniu būdu
buvo vykdomas knygų skaitymo iššūkis, kuriame dalyvavo jaunųjų
ateitininkų kuopų nariai kasdien žymėdami skaitytos knygos puslapių
skaičių. Taip pat iš jaunųjų ateitininkų el. pašto buvo reguliariai
siunčiami laiškai kuopų globėjams. Laiškuose buvo pateiktos idėjos
nuotoliniams kuopų susitikimams, nuorodos į internetinius ugdymo
išteklius. Be to, JAS valdybai buvo svarbu palaikyti ryšį su kuopų
globėjais, jausti, kuo galime vieni kitus pastiprinti. 
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Moksleivių ateitininkų akademijų komiteto (toliau - AK) veikla 2020 m. buvo permaininga, bet
tęstinė ir išpildanti jai keliamus lūkesčius. Tokios aplinkybės pasireiškė dėl kelių priežasčių: dėl
COVID-19 įvestas karantino teisinio režimo ir pasikeitusios AK sudėties.  
 
Iš AK dėl 2020 m. įvykusių naujų MAS valdybos rinkimų pasitraukė Emilija Kucinienė. Ji pradėjo
eiti MAS valdybos pirmininkės pareigas. Nuspręsta nepildyti AK sudėties ir veiklą tęsė šie nariai:
Linas Braukyla, Eglė Kliučinskaitė, Karolina Sadauskaitė, Giedrius Kupčikas ir Tomas Pilkis.  

COVID-19 pandemija sujaukė AK planus organizuojant akademijas. Vietoje planuotų 4 fiziškai
vykdomų akademijų, įvyko 1 fizinė ir 2 nuotolinės akademijos. Trumpai apie jas: 
 

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
porą metų paskiriamas ir Akademijų
komitetas, atsakingas už Moksleivių
ateitininkų akademijų organizavimą. 
 

MANA (EX. MAPA’20) - moksleivių ateitininkų nuotolinė
akademija. 2020 metais šis AK nusprendė atnaujinti MAPA
organizavimą, kuri dėl MAS valdybos organizuojamo idėjų
festivalio būdavo užmirštama. Visgi dėl COVID-19 teko
akademiją perkelti į ZOOM platformą. Pavadinimas: „Šimtas
metų kartu”. Data: 2020 m. balandžio 20 – gegužės 8 d. Dėl
ilgos renginio trukmės sulaukėme virš 1 tūkst. peržiūrų.
Programa: 15 užsiėmimų, 4 rubrikos: ateitininkų asmenybės,
kultūriniai vakarai, malda ir studijų mugės.    

AKADEMIJŲ KOMITETAS

MAVA’20. Ši akademija dar kartą parodė AK ryžtą vykdyti
savo misiją. Laikantis visų Lietuvos Respublikos įstatymų buvo
suorganizuota fizinė akademija. Data: 2020 m. rugpjūčio 24 –
28 d. Pavadinimas: „Žmogaus vidaus dirigentas“. Vieta:
Berčiūnai. Dalyvių skaičius: 100 moksleivių kartu su vadovų
komanda. Akademija pasižymėjo standartine programa.  

MARA’20. Atšaukta dėl staiga įvestų apribojimu paskelbus
karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

MAŽA’20. Dar viena nuotolinė akademija, pasižymėjusi
skirtingu formatu negu MANA. Data: 2020 m. gruodžio 28 –
30 d. Pavadinimas: „DIDŽIADVASIŠKUMAS, kad būtum
lyderiu”. Vieta: ZOOM platforma. Dalyvių skaičius: 130
pastovių nuotolinių klausytojų.  
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Labdaros akcijos „Ateitis vaikams” baigiamasis koncertas vyko sausio 18 dieną AF rūmuose,
susilaukė kuopų iš visos Lietuvos. Renginys buvo proga neformaliai susipažinti ir pabendrauti
moksleiviams, kiekviena kuopa dainavo pasiruoštą dainą.  
 
Mažoji akademija „Ateikite, nes čia gera“ vyko Pumpėnuose vasario 7-9 dienomis, akademijoje
dalyvavo apie 80 moksleivių, daugiausia jų iš Panevėžio krašto ir aplinkinių vietovių. Po mažosios
akademijos visi sunkiai išsiskyrė, trys dienos kartu labai suartina moksleivius ir vadovus.  

Prasidėjus karantinui Lietuvoje moksleivių ateitininkų sąjungos
valdyba drauge su kitomis sąjungomis parengė projektą „Kurti
dieną namuose“, o viena iš pasiūlytų veiklų – badgewallet
ženkliukų rinkimo platforma, kurioje moksleiviai vykdydami
įvairias veiklas galėjo stebėti savo aktyvumą. 
 
MAS suvažiavimas vyko liepos 31 dieną. Buvo išrinkta nauja
septynių narių valdyba. Džiaugsmingi šūksniai senai ir naujai
valdybai, taip pat tai buvo ir pirma proga visiems susitikti po
karantino.  
 
MAS žygis „Pasūdyk Lietuvą“ vyko rugpjūčio 2-6 dienomis
maršrutu Druskininkai – Marijampolė, renginyje dalyvavo apie
40 moksleivių. Ne kiekvienas pasiryžta priimti MAS mestą iššūkį
žygiuoti aplink Lietuvą, bet visi išdrįsę prisimena tai kaip
geriausią vasaros nuotykį.  

 Visus mokslo metus vykstantis protmūšis „Ko nežino Pakštas?“. Iš viso
užsiregistravo 12 komandų iš įvairių kuopų, tačiau nuolat protmūšyje
dalyvauja maždaug 6. Puiki proga kartą per mėnesį neformaliai
pabendrauti su kuopos draugais ir pamankštinti smegeninis.  
 
Pirmininkų kursai vyko lapkričio 14 dieną, juose dalyvavo apie šimtas
globėjų ir moksleivių iš visos Lietuvos. Gera kartu pasidalinti džiaugsmais
ir vargais iš kuopų gyvenimo ir įsikvėpti idėjų sėkmingam veikimui toliau.  
 
Advento metu vyko labdaros akcija „Ateitis ankstukams“. Iš viso buvo
surinkta 1234 Eur paramos neišnešiotiems kūdikiams ir jų šeimoms.
Sulaukėm moksleivių rankomis pieštų atvirukų iš visos Lietuvos, kartu
dirbome tam, kad galėtume padėti patiems mažiausiems. 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA
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Pagrindinė studentų ateitininkų veikla vyksta korporacijose, klubuose ar draugovėse. Šie
vienetai vienija studentus universitetuose. 2019 m. Vilniuje ir Kaune aktyviai veikė šie studentų
ateitininkų vienetai: studentų medikų korp!Gaja, studentų teisininkų korp!Iustitia, Vilniaus
politikos mokslų studentų 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. 
 

Studentų ateitininkų žiemos akademija
Palangoje „Visu kūnu ir visomis jėgomis“.
3 dienų trukmės akademinis renginys. Jo
metu apmąstyta, kodėl ir kaip
ateitininkui ir kiekvienam žmogui
reikalinga rūpintis kūno bei sielos
sveikata. Vertinga teorija buvo papildyta
naudinga praktika (50 žmonių). 

Studentų ateitininkų rudens akademija
„Jūs esate Bažnyčia!“: šv. Popiežius Jonas
Paulius II skirta šios asmenybės 100-
osioms gimimo metinėms. Akademija
vyko nuotoliniu būdu per „Zoom“
platformą. Jos metu su Lietuvos ir
užsienio prelegentų pagalba siekėme
pažinti šio didžio žmogaus asmenybę,
gilintis į teologinį, filosofinį bei politinį jo
palikimą (96 žmonės). 

Naujų narių įtraukimui ir ugdymui buvo organizuojami dienos trukmės pavasario SAS kandidatų kursai
Vilniuje (15 žmonių), nuotolinės Kandidatų dirbtuvės gegužės pabaigoje (7 žmonės) bei nuotoliniai rudens
SAS kandidatų kursai (22 žmonės). Jų metu intensyviai nagrinėti ateitininkų istorijos, ideologijos ir Bažnyčios
socialinio mokymo klausimai, siekta su jais supažindinti naujai ateitininkais susidomėjusius studentus bei
pagilinti jau esamų įžodžio kandidatų žinias.  
 
Taip pat 2020-2021 mokslo metų pradžioje Vilniuje ir Kaune gyvai organizuotos pirmakursių vakarienės (viso
15 žmonių), kuriomis siekta į Studentų ateitininkų sąjungos veiklą įtraukti MAS įžodį davusius pirmakursius. 

SĄJUNGOS PLĖTRA
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Studentų ateitininkų mokslo metų pradžios
piknikai „Burger pirmoji“ –Vilniuje ir Kaune vykę
neformalūs susitikimai, skirti sutelkti studentus
katalikus bendrai veiklai naujais mokslo metais
(viso 70 žmonių). 
 
SAS Rožinis. Sėkmingai tęsiama studentų
ateitininkų gyvojo rožinio iniciatyva (35
žmonės). 
 
Susikaupimo vakarai. Kasmėnesinis pusdienio
trukmės renginys, apimantis teologines
paskaitas, adoraciją, neformalų bendravimą ir 
 Šv. Mišių šventimą bendruomenėje. Dėl
karantino nepavyko suorganizuoti visų
numatytų susitikimų. 
 
Pirmas Dublis. Vienas iš ateitininkų principų –
inteligentiškumas. Todėl nenuostabu, kad
mokslo metų pabaigoje paprašėme savo narių ir
bičiulių pristatyti jų studentiško darbo vaisius –
magistro, bakalauro ar kursinius darbus.
Pristatytojams tai buvo puiki praktika prieš šių
darbų gynimus, o klausytojams – galimybė
pažinti skirtingas mokslų sritis. 

RENGINIAI IR INICIATYVOS

Advento dvasiniai impulsai. Kiekvieną Advento trečiadienį kvietėme narius ir bičiulius nuotoliniu būdu
klausytis dvasinių adventinių impulsų ir tokiu būdu ruoštis šv. Kalėdų iškilmėms. Dvasinius impulsus vedė SAS
dvasios vadas kun. Gabrielius Satkauskas. (virš 5000 klausytojų) 
 
Bazinis kursas. Tikinčiam žmogui norint sąmoningai ir kūrybingai išgyventi studijų laikotarpį, reikia tvirtesnio
pagrindo nei to, kurio užteko iki šiol. Todėl studentams ateitininkams (ir kandidatams tokiais tapti) buvo
suorganizuotas kompaktiškas, bet daugelį svarbiausių dalykų apimantis nuotolinis kursas, kurį vedė klier.
Linas Braukyla (15 žmonių). 
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2020 m. studentų ateitininkų medikų korporacija Gaja siekė nemažai tikslų, tarp kurių yra: daugiau veikti
politiškai, skatinti bendruomeninę maldą, universitete ir visuomenėje atstovauti katalikiškos bioetikos poziciją,
puoselėti šeimyniškumo principą, didinti įsitraukimą į AF ir SAS veiklas bei organizuoti kasmetinius tradicinius
renginius. 

Tam, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, buvo atlikta nemažai darbo, suorganizuoti renginiai, įsitraukta į
iniciatyvas. Siekiant skatinti prisidėti prie sveikatos politikos bei bioetikos principų puoselėjimo, kartu su
Laisvos visuomenės institutu ir kt. organizacijomis pasirašyti 2 kreipimaisi į LR Seimą, dalyvauta susitikime su
tuometine Sveikatos reikalų komiteto pirmininke Asta Kubiliene. 

Malda skatinta kartu meldžiantis Šv. Juozapo noveną už gajiečių santuokas, taip pat Advento noveną.
Katalikiška bioetika atstovauta suorganizavus viešą paskaitą-diskusiją „Ar gyvybė vis dar vertybė?“ apie XXI
amžiaus iššūkius gyvybei. Neapsieita ir be tradicinių renginių, tokių kaip vasaros žygis (šįkart – Šiauliuose,
aplankant S. Šalkauskio kapą), prieš karantiną dar spėta aplankyti slaugos ligoninėje gydomus senelius,
pavyko suorganizuoti Metinę šventę, per kurią buvo 1 naujas SAS ir Gajos įžodis. Liūdna, kad dėl COVID-19
nepavyko suorganizuoti Advento rekolekcijų ir adventinio kepinių vakaro, bet viliamasi, jog kitąmet tam niekas
nesutrukdys. Be visų išvardytų veiklų, smagu, kad karantino pradžioje buvo suorganizuotas protmūšis, į kurį
prisijungė apie 60-70 žmonių, kurių didžioji dalis – ne korporacijos nariai.  

 

2020-2021 metai Šv.Tomo Moro klubui, kaip ir visoms bendruomenėms, buvo kitokie, pandemijos
iššūkiai reikalavo ypatingo klubiečių susitelkimo ir vaizduotės. Džiaugiamės, kad karantinas, nors ir
buvo nelengvas, nesutrukdė klubui gyvuoti ir augti. 
 
 
Pandemijos pradžioje klubo nariai atsiliepė į Miglės Viselgaitės kvietimą ir kiekvieną dieną 15 val.
susiskambindavo kartu melstis. Bendra malda neleido pasiduoti nevilčiai, telkė, stiprino ir ramino.
Atsiliepti į Kūrėjo įkvėptą pašaukimą kurti klubą kvietė A. Tarkovskio filmo „Andrej Rublev“
aptarimas su kino kritiku R. Aušrotu.  Vyresni klubo nariai padėjo jaunesniems klubiečiams su
pirmaisiais rašto darbais, užduotimis, straipsniais. Vasarą džiaugėmės galėdami gyvai matyti
vienas kitą – šventėme šv. Tomo Moro klubo šventę, kartu dalyvavome šv. Mišiose, kalbėjomės
apie dvasinio palydėjimo svarbą, o rugpjūtį pal. Teofiliaus Matulionio žvilgsnio lydimi keliavome
piligriminiame žygyje į Kaišiadoris.

KORP! GAJA

ŠV. TOMO MORO KLUBAS

Gajus kūnas, budri dvasia! 
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Rudenį strateginėje sesijoje išrinktas naujas Šv. Tomo Moro klubo pirmininkas – Laurynas Misevičius,
reflektuoti praėję metai ir aptarta tolimesnė vizija. Lapkričio 22 d. klubas atšventė jau ketvirtąjį gimtadienį –
jo metu net 24 klubiečiai gimtadienio proga rašė vieni kitiems laiškus apie tai, kas jiems teikia sielos ramybę, o
vakare dalinomės pasakojimais iš jau nemažos klubo istorijos. Taip pat toliau tęsiame gilinimąsi į Katalikų
Bažnyčios socialinį mokymą su klubo nare Emilija Karčevska, kuri nuo rudens susitikimuose supažindina su
įvairiomis Jono Pauliaus II enciklikose nagrinėjamomis temomis. Gilinti tikėjimą klubiečiams padeda nuotoliniai
pokalbiai su klubo dvasios tėvu Eugenijumi Puzynia SJ. Advento pradžioje klubietis Viktoras Urbis sukvietė
klubo chorą ir nuotoliniu būdu įrašėme giesmę „Rasokit dangūs“. Taip pat suorganizuoti net keli klubo
protmūšiai. Šį pavasarį klubas bendradarbiauja su Korp!Gaja ir Korp!Iustitia renginio, skirto įsigilinti į
partnerystės ir susitarimo dėl bendro gyvenimo projektus, organizavime. 

KORP! IUSTITIA 
 
Korp! Iustitia šiemet švenčia savo 90-metį! Nors situacija neleido plėtoti gyvų renginių, tapusių
tradicijomis (Kovo 11-osios minėjimas, Teisės mokslo pietūs ir pan.), perorientavome savo veiklą ir
nusimatėme šių metų prioritetus. Aktyviai kėlėme savo identiteto klausimai. Nuo atsikūrimo,
korporacija turi vos keletą tikrųjų narių (korporantų, davusių ateitininko įžodį), o didžioji dalis
veikloje dalyvaujančių studentų - neįsipareigoja ir dalyvauja daugiau kaip savanoriai, nei nariai,
tad buvo skatinamas narių ir bičiulių santykis, domimasi korporacijos istorija ir jos tradicijomis,
kiek jos gali būti pritaikytos šių dienų bendruomenei. Siekėme daugiau orientuotis į vidines
diskusijas, bendravome tiek korporacijos pažinimo, tiek teisinių aktualijų temomis. 

Matydami nuotolinių renginių perteklių ir studentų nuovargį, nusprendėme nuotoliniu būdu
neorganizuoti kai kurių tradicinių savo renginių (pvz. Teisės mokslo pietų), tačiau suorganizavome
grandiozinį interaktyvų Kovo 11-osios minėjimą: nepriklausomybės mėnuo. Jame dalyvavo 15
komandų (apie 80 dalyvių), kurios 3 savaites vykdė įvairias užduotis, atitinkančias 1990-ųjų
iššūkius siekiant atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Geriausiai pasirodžiusios komandos buvo
apdovanotos renginio rėmėjų įsteigtais prizais, tad po renginio kartu su kitais AF vienetais
pasidalinome ir gerąja darbo su rėmėjais praktika - mokymais, kaip pritraukti paramą savo
renginiams. 
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Stovykla „KompASaS“ vyko 2020 metų rugpjūčio 4-9 dienomis, kaip ir paskutinius keletą metų,
Vilniaus Jėzuitų Guopstų stovyklavietėje. Šią stovyklą iš dalies finansavo LKRŠ. Šis daugiausiai
ateitininkų sendraugių ir jų šeimų pagrindu susibūręs susitikimas buvo organizuojamas, grindžiant
ateitininkiškais principais, puoselėjant katalikiškumą, inteligentiškumą, tautiškumą. Stovykloje
dalyvavo per 100 žmonių, o šešių dienų trukmės programa buvo pritaikyta sendraugiams, jų
vaikams bei bičiuliams. Stovyklos metu vyko šv. Mišios, meditacijos valandėlės. Susirinkusieji klausė
paskaitos „Valstybės saugumo politika ir laisvė“, kurią parengė dr. Emilija Pundziūtė-Gallois, taip
pat pranešimo „Konstitucija – kas tai ir iš kur“, kurį parengė dr. Vaidotas Vaičaitis, pranešimo apie
poilsį, kurį parengė gydytoja Lina Paulauskienė, bei kun. Gabrieliaus Statkausko Katechezės
tėvams. Stovyklos dalyviai klausėsi keliautojo Ovidijaus pasakojimo apie Camino Lituano, Inesos
Čaikauskienės paskaitos „Vilnius Gailestingumo miestas“ bei vyko susitikimas ir dainų vakaras su
Kęstučiu Danieliumi Rimkevičiumi. Renginio metu vyko dirbtuvės „Pažink save per pojūčius“, kurias
vedė režisierė Kristina Cecilija Trinkūnaitė, Mindaugas Juknelis pasidalijo apie pirmąjį Kristaus
stebuklą, o Dovilė Vervečkienė atskleidė, ką Vaikų linijai pasakoja vaikai. Paskutinę renginio dieną
stovyklautojai sulaukė AF pirmininko Vyčio Turonio apsilankymo, kurio metu galėjo užduoti
rūpimus klausimus.  

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. 
 

Per 2020 metus ateitininkų sendraugių sąjunga (ASS), padedant ASS valdybai ir kitiems ASS
nariams, surengė „Kompaso“ stovyklą, Netradicinį ASS savaitgalį, palaikė ryšį su esamais ASS
nariais. Vykstant AF neeiliniam suvažiavimui buvo išrinkta naujoji ASS valdyba. Per 2020 metus
ASS valdyba organizuodavo posėdžius, per kuriuos spręsdavo organizacinius klausimus,
planuodavo reginius.  

Ateitininkų sendraugių organizuojamas Netradicinis savaitgalis vyko 2020 m. spalio 2-4 d.
Ignalinos raj. Gaveikiuose esančiuose Vilniaus arkivyskupijos rekolekcijos namuose. Jau daugelį
metų vykstančio ateitininkų sendraugių Netradicinio savaitgalio tikslas yra pažinti tam tikro
Lietuvos krašto kultūrą, architektūrą, papročius, susipažinti su aplankomo reginio dailininkų ir
poetų kūriniais. Taip pat per Netradicinį savaitgalį yra sudaroma galimybė ateitininkams
sendraugiams pabendrauti neformaliu formatu. Renginio metu dalyviai aplankė Palūšę, Ginučių
vandens malūną ir bitininkystės muziejų, ateitininkė sendraugė Elena Bučelytė surengė ekskursiją
po Ignalinos miestą. 
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VEIKLA KRAŠTUOSE

Vilniaus Krašto Vietovės Ateitininkų (toliau - VKAV) Valdybos veikla 2019-2020 m. buvo pasyvi
pandemijos akivaizdoje. Prasidėjus karantinui Ateitininkų metų proga Vilniaus krašto dvasios vadas
kun. Gabrielius Satkauskas kvietė kuopas dalyvauti nuotolinėse varžytuvėse, kurioje dalyviai už
įvykdytas užduotis gavo prizus.

Telšių krašto ateitininkai per 2020 metus nuveikė tikrai daug tiek krašto veikloje, tiek kiekvienoje
kuopoje atskirai. Galime pasidžiaugti Vasario 16-osios dienos minėjimais Telšiuose, Viekšniuose ir
Klaipėdoje, kurie buvo skirti paminėti prasidedančius Ateitininkų metus. Liepos mėnesį Žemaičių
Kalvarijoje buvo pašventintas kryžius, skirtas įamžinti Ateitininkų metus. Krašto ateitininkai, kaip ir
kiekvienais metais, susirinko į tradicines jaunimo gavėnios rekolekcijas, kurias organizavo Loreta ir
Jurgita Raudytės. Dar vienas jau tradicija tapęs Telšių krašto renginys „Paskutinis laužas“ įvyko ir šiais
metais Pakutuvėnuose, džiaugiamasi, kad epidemiologinė situacija nesutrukdė įvykti šiai vasaros
stovyklai. Spalio pabaigoje nuotoliniu būdu įvyko krašto ataskaitinė konferencija, kurioje buvo aptarta
Telšių krašto situacija 2020 metais, o metus vainikavo padėkos vakaras, prie kurio organizavimo
prisidėjo sendraugis ateitininkas Remigijus Žiogas.  
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Taip pat kun. Gabrielius dalyvavo kuopų
susirinkimuose, taip pastiprindamas kuopų
veiklą. Nepaisant to, Vilniaus miesto
savivaldybei buvo parašytas ir laimėtas
projektas dėl krašto veiklų bei visos
Federacijos veiklos finansavimo. Deja,
daugelio planuotų veiklų 2020 metų
pabaigoje (kaip Adventinė vakaronė,
rekolekcijos kuopų vaikams bei studentų
klubo kūrimas) VKAV lygmeniu įgyvendinti
nepavyko dėl ribojamos kontaktinės veiklos.
Vilniaus krašto ateitininkai taip pat pagal
galimybes dalyvauja Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjungos Apskritojo stalo
rengiamuose mokymuose, susitikimuose
gilindami savo žinias apie jaunimo politikos
vykdymą ir savanoriškos veiklos
organizavimą. 
 



Šias metais mūsų veikla daugiau atsispindėjo savanoriaujant.
Kadangi COVID-19 pakoregavo mūsų renginius, galėjome tik
Kovo 11-ąją  suorganizuoti renginį ,,Aš po Lietuvos dangumi“. Į šį
renginį sukvietėme visas 12 krašte veikiančias kuopas.  
  
Vasario 16-ąją ateitininkai visada švenčia kartu su miesto
visuomene. Dalyvavome šv. Mišiose ir Laisvės aikštėje Lietuvos
Respublikos vėliavos pakėlimo ceremonijoje.  
  
Jau 16 metų aktyviai dalyvaujame tradicinėje rudens ir
pavasario akcijoje ,,Maisto bankas“. Mes bendradarbiaujame su
Panevėžio šv. Juozapo globos namais, akcijoje surinkti produktai
yra atiduodami ,,Betliejaus“ valgyklėlei.  
  
Savanoriavo  Didžiuosiuose Žolinės atlaiduose Krekenavoje,
Panevėžio šunų prieglaudoje.   
  

 

Aktyviausi krašto ateitininkai dalyvavo mažojoje akademijoje Pumpėnuose, o pavasarį dalyvavo
moksleivių nuotolinėje akademijoje ,,Šimtas metų kartu“, kuri vyko virtualioje aplinkoje net 3 savaites.
Kiekvieną savaitės dieną buvo siūloma prisijungti prie rubrikos ,,MANA‘20“.   

Rugsėjo 4 d. mūsų mieste vyko tarptautinė mokslinė konferencija ,,Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“ apie
Dievo tarną kun. Alfonsą  Lipniūną. Panevėžio miesto kuopų ateitininkai ne tik savanoriavo 
konferencijoje, bet ir prisidėjo prie meninės dalies organizavimo II-oje konferencijos dalyje,
ateitininkai aktyviai dalyvavo šv. Mišių  liturgijoje (skaitė skaitinius, visuomeninę maldą, stovėjo prie
ateitininkų vėliavos).  
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Kauno krašto ateitininkų valdybos veikla skirta jungti, vienyti visų kartų ateitininkus,
gyvenančius Kaune ir jo apylinkėse. Tuo tikslu rengiami trys tradiciniai renginiai. Visi renginiai
buvo skirti ateitininkijos 110-mečio minėjimui. Tai Vasario 16-osios pokylis, Kovo 11-osios šventė ir
piligriminis žygis į Šiluvą atlaidų metu.  
 
2020 m. Vasario 16-osios pokylis atidarė jubiliejinius 110-uosius Ateitininkų metus. Šį kartą
renginį ruošė Kauno krašto ateitininkai sendraugiai su Ateitininkų metų komiteto pagalba. 
 

10-asis jubiliejinis piligriminis žygis į Šiluvą šį kartą buvo skirtas padėkoti Dievui už Ateitininkų
organizaciją, už brangios Tėvynės Nepriklausomybės 30-metį bei pagarbinti Švč. Mergelę Mariją Dievo
motiną Šiluvoje. Dalyvavo 42 ateitininkai ir jų draugai. AF Tarybos pirmininkas Vygantas Malinauskas
supažindino su atlaidų reikšme ir svarba. Važiavome autobusu iki Pasandravio, poeto Maironio gimtinės.
Vygantas Malinauskas fotografavo. Eidami kalbėjome rožinio maldą ir Gailestingumo vainikėlį. Žaiginio
bažnyčioje žygio dalyviai susitiko su Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvu kun. Nerijumi Pipiru kartu
pagarbinti Švč. Sakramentą. Prie bažnyčios pievelėje papietavo ir valdybos nariai išdalino 10-ojo
piligriminio žygio atminimo atšvaitus. Šiluvoje vakarinėse jaunimo šv. Mišiose ateitininkai nešė atnašas,
dovanas Šiluvos parapijai – Krikšto sakramento reikmenis. Žygyje piligrimai nuėjo apie penkiolika
kilometrų. 

Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo
šventėje AF Tarybos narys Vidas Abraitis dalinosi
prisiminimais apie Eucharistijos bičiulių veiklą, kuri
praskynė kelią į Lietuvos laisvę. Ateitininkai
aktyviai ir smagiai dalyvavo kahoot žaidime
„Ateitininkai Lietuvos laisvės istorijoje“, Vyturio
gimnazijos moksleiviai ir Džiugas Karoblis papuošė
muzikiniais kūriniais. Šviesos korporacijos kuopų
ateitininkai, meninio skaitymo konkurso laureatai,
deklamavo eilėraščius. Visų kartų ateitininkai
dalinosi, kodėl gera būti ateitininkais. Ateitininkas,
solistas, prof. Tomas Ladiga su studente Agne
Čepaityte ir pianiste Rūta Blaškyte surengė šventinį
koncertą. Po koncerto visi kartu sudainavo dainą
„Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą“. Šventės
pabaigoje buvo 110-ojo gimtadienio tortas su
fejerverkais. Ši šventė buvo viena iš gražiausių Kovo
11-osios švenčių, kurias suruošė KKAV. 
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Ateitininkų federacija yra kelių kitų asociacijų narė: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
(LiJOT), Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA), Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ (VJOSAS) bei Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
(KJOSAS).  

 
Ateitininkai aktyviai dalyvauja LiJOT veikloje. Organizacijai atstovauta LiJOT asamblėjose,
vasaros forume, vadovų klubuose, padėkos vakare ir kituose renginiuose. LiJOT Asamblėjai
gruodžio mėnesį ateitininkai pateikė poziciją dėl bendro gyvenimo sutarties Lietuvoje įteisinimo
reaguodami į kitos organizacijos teikiamą poziciją dėl partnerystės įteisinimo Lietuvoje.
Ateitininkų pozicija priimta nebuvo, tačiau nuomonė buvo profesionaliai atstovauta.
Džiaugiamės, kad nuo liepos mėnesio LiJOT valdybos narės poziciją užėmė ateitininkė Lauryna
Jodko, o Liudvika Streikutė tęsė savo darbą LiJOT kontrolės komisijoje.  
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Įgyvendinant 2020 metų veiklas buvo bendradarbiaujama
su kitomis organizacijomis. Vyko nuolatiniai susitikimai su
Lietuvos skautija ir Lietuvos šaulių sąjunga, kuriais siekiama
užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą ir patirties sklaidą
tarp organizacijų. Minint ateitininkų metus buvo filmuojama
pilietiškumo pamoka drauge su Lietuvos Skautijos ir
Lietuvos šaulių sąjungos atstovais. 

 

Nuo 2019 m. Ateitininkų federacija
įsitraukė į LiJOT vykdomą projektą
„Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos dalyvavimo viešojo valdymo
sprendimų priėmime stiprinimas”, o
2020 metais aktyviai tęsė savo
dalyvavimą jame. Buvo dirbama prie
su savanoryste, psichologine sveikata
bei regione jaunimo politika
susijusiais dokumentais.  

2020 metais į Kauno jaunimo reikalų tarybą buvo išrinkta
ateitininkė Emilija Kucinienė. Kaip pati teigia:
„kandidatavau ten, nes nebesinori tik kritikuoti kitų
atliekamus darbus, norisi pačiai prisidėti prie tikslingų
pokyčių Kauno miesto jaunimui.“  

 14 atstovų

ATSTOVAVIMAS

Džiaugiamės, kad ir karantino metu bendradarbiavimas ir
atstovavimas išliko aktyvus.  
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Suorganizuotas
„European Bureau Meeting 2020/1“ FIMCAP biuro
susitikimas Lietuvoje, 2020 m. sausio 10–12
dienomis, sulaukėme 15 svečių iš skirtingų
Europos jaunimo organizacijų, dalyvavo 2
ateitininkų atstovai;  

Nuotolinis  FIMCAP  susitikimas apie Europos
jaunimo organizacijų veiklą COVID-19 kontekste,
2020 m.  rugsėjo  9  dieną,  dalyvavo  2 
ateitininkų  atstovai;  

Nuotolinis „European Bureau Meeting 2020/3“
FIMCAP biuro susitikimas, 2020 m. rugsėjo 10
dieną, dalyvavo 1 ateitininkų atstovas;  

Nuotolinis „European Bureau Meeting 2020/4“
FIMCAP biuro susitikimas, 2020 m. spalio 31 dieną,
dalyvavo 1 ateitininkų atstovas;  

Nuotolinis „Pub Quiz“ FIMPAC tarptautinis
kalėdinis protmūšis, 2020 m. gruodžio 9 dieną.  

  

  

  

  

Dėl COVID-19 situacijos beveik visi gyvo susibūrimo renginiai buvo atšaukti. Džiugu, kad
metų pradžioje įvyko gyvas biuro susitikimas Lietuvoje, vėliau per metus įvyko keletas
susitikimų nuotoliniu būdu.   
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2020 metais prisimindami Baltijos kelią, kuriame taikiai išreikškėme norą būti laisvais,
solidarizavomės su Baltarusijos žmonėmis, kurie trokšta demokratijos ir laisvės savo šaliai. 

Istorinę Baltijos kelio dieną (rugpjūčio 23 dieną) ateitininkai iš visos Lietuvos prisijungė prie
Laisvės TV organizuojamo renginio. Stojome į naują gyvąją grandinę – Laisvės kelią į Baltarusiją! 
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Narių iniciatyva 2020 metais buvo parengtas ir laimėtas MAXIMA projektas „Mes – bendruomenė“, kurio
tikslas – atnaujinti kritinės būklės salės stogą. 
 
Stovyklavietė buvo įrengta dar anksčiau nei pradėtos organizuoti stovyklos, todėl aplinka ir infrastruktūra
reikalauja renovacijos. Kiekvienais metais savanorių komanda vykdo talką, kurios metu atliekami kosmetiniai
pastatų ir aplinkos tvarkymo darbai, tačiau dalis infrastruktūros reikalauja kapitalinio remonto. 
 

Valstybės atkūrimo dienos labdaringas pokylis 2020-tais metais buvo skirtas Lietuvos Respublikos
Seimo paskelbtų Ateitininkų metų iškilmingam atidarymui. Proginę kalbą renginyje sakė Ateitininkų
federacijos dvasios vadas arkivyskupas Gintaras Grušas. Muzikinėje-kultūrinėje programoje
koncertavo ansamblis „Regnum Musicale“. Kaip ir kiekvienais metais, vyko labdaringa loterija ir
aukcionas, kurio metu surinktos lėšos buvo skirtos regionuose gyvenančių moksleivių kelionėms į
nacionalinius renginius remti. Dėl karantino ir mažo fizinių renginių skaičiaus 2020 metais pinigai
nebuvo pilnai panaudoti ir bus naudojami 2021 metais. Iškilmingą renginį vainikavo šventiniai šokiai.  
 Buvo surinkta 3000 Eur 

Berčiūnų ateitininkų stovyklavietė: vakar, šiandien, rytoj! 

Stovyklos lankomumui vis didėjant ir
bendruomenei augant, 2019 m. vyko
kūrybinės dirbtuvės, kuriose buvo
numatyta stovyklavietės, atitinkančios
šiuolaikiškus poreikius, vizija. Imdamiesi
svajonės įgyvendinimo ir norėdami
sukurti dar jaukesnę aplinką kasmet
stovyklose dalyvaujantiems keliems
šimtams moksleivių, sendraugiai
ateitininkai drauge su kitais savanoriais
įgyvendino projektą ir šiandien galime
džiaugtis nauju Berčiūnų salės stogu, po
kuriuo šoks dar ne viena karta
moksleivių. 
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Skatinti bendruomeninės maldos ir tikėjimo liudijimo praktikas; 

Parengti ir įgyvendinti AF sekretoriato modernizavimo ir veiklos optimizavimo
strategiją; 

Mažinti viruso COVID-19 sukeltas pasėkmes organizacijai ir jos nariams; 

Didinti organizacijos finansinį stabilumą; 

Įgyvendinti ateitininkų ugdymo programą. 

Ateitininkų federacijos valdyba kurdama naują ateitininkų veiklos startegiją 2021-
2026 metams yra numačiusi 2021 metais pradėti darbą su šiais tikslais ir uždaviniais: 
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POKYČIŲ DINAMIKA
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Komentaras
Pastebimas tendencingas AF
narių mažėjimas. Tai lemia AF
narių duomenų bazės naujinimas,
mažėjantis kuopų skaičius bei
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Tarp pajamų ir išlaidų susidaro skirtumas, nes vertinami tik vienerių metų lėšų srautai. Kadangi
daugelis projektų trunka ilgiau nei vienerius metus, paramos lėšos, gautos 2019 ir ankstesniais
metais, šioje ataskaitoje neatsispindi. 
 
2020 metais Ateitininkų federacijos (toliau – AF) pagrindinis pajamų šaltiniais buvo gautos lėšos iš
įvairių fondų (žiūrėti 1 pav.). Lėšos iš fondų sudarė 60 proc. visų gautų įplaukų. Pagal indėlį į bendrą
AF biudžetą svarbią reikšmę turėjo ir privačių asmenų parama (22 proc.). Privačių asmenų paramą
sudaro dalyvių aukos ir fizinių asmenų paramos. Prekių ir paslaugų pardavimai (giesmynai, AF
atributika: džemperiai, marškinėliai, kojinės, maišeliai ir kt.) sudarė 8 proc., nario mokestis – 7 proc., o
1,2 proc. nuo gyventojo pajamų mokesčio – tik 3 proc. visų AF gaunamų pajamų per 2020 m. 
 
 
 

7%60%
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8%

22%

Organizacijos pajamos 2020 m. – 109 220 Eur
Organizacijos sąnaudos 2020 m. – 103 318 Eur
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1 pav. Pajamos 2020 m. procentais

Parama iš fondų

Prekių ir paslaugų pardavimas

Privačių asmenų parama

1,2% GPM

Nario mokestis

2020 m. pagrindinė lėšų dalis pagal fondus
(žiūrėti 2 pav.) atkeliavo iš Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos (Jaunimo
reikalų departamento prie SADM projektas
– 19 594 Eur), tai sudarė 38 proc. visos
gautos paramos iš fondų. Svarbią paramos
dalį suteikė LPF Ateitininkų fondas,
finansuoti 4 projektai – 16 520 Eur, tai
sudarė 32 proc. gautos paramos pagal
fondus. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos
paramą gavo 11 projektų – 11554 Eur, tai
sudarė 23 proc. bei Vilniaus miesto
savivaldybė skyrė 3 500 Eur. – 7 proc.
paramos pagal projektus.  

LPF
ATEITININKŲ

FONDAS

 LR FINANSŲ
MINISTERIJA

VILNIAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖLIETUVIŲ KATALIKŲ

RELIGINĖ ŠALPA

2 pav. Pajamos % pagal fondus
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38% 32%

7%23%



Atliekant pajamų analizę pagal fondus ir metus, matosi, kad pagrindinės įplaukos per
2016-2020 m. gautos iš trijų fondų: LPF Ateitininkų fondo, LR finansų ministerijos,
Ateitininkų šalpos fondo. Didžiausios įplaukos buvo 2017 m., kuomet buvo gauta
neformalaus vaikų švietimo ugdymo krepšeliai. 2020 m. matosi ženklus pajamų pagal
fondus sumažėjimas, tai galimai Pasaulinės pandemijos COVID-19 įtaka, nes jau 2019 m.
nemažai projektų atsisakė finansuoti tiesioginio kontakto reikalaujančias veiklas arba jų
finansavimą gerokai sumažino. Įvertinus bendrą Lietuvos ir pasaulinę situaciją 2020 m.
buvo rašomi projektai, kuriuos tikrai pavyktų įgyvendinti net ir esant sudėtingai pandemijos
situacijai. Išsami pajamų statistika pagal fondus pridedama priede Nr.1 
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. 3 pav. Gautas finansavimas eurais pagal fondus ir metus 2016 m. - 2020 m. 

LPF Ateitininkų fondas
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Lietuvių katalikų
religinė šalpa

Skuodo miesto
savivaldybė

Ateitininkų šalpos
fondas

LR finansų ministerija

Kauno miesto
savivaldybė
Vilniaus miesto
savivaldybė

Akmenės rajono
savivaldybė
Mažeikių rajono
savivaldybė

Ignalinos miesto
savivaldybė

Biržų miesto
savivaldybė

Panevėžio miesto
savivaldybė

Telšių miesto
savivaldybė

IMMACULATA fondas

Ateitis Relief Fund Inc

V. I. A. C. -InStitUt

ZGHAZAGH AZZIONI
KATTOLIKA A/C 2
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Daugiausiai nario mokesčio surenkama iš
Ateitininkų sendraugių sąjungos (ASS), kurią
sudaro didžiausias skaičius tikrųjų narių (259).
Reikia pažymėti, kad ASS nario mokestis yra
didžiausias (20 Eur), todėl matomame paveiksle
(5 pav.) matomas didžiausias nario mokesčio
surinkimo atvaizdavimas. Studentų ateitininkų
sąjungą sudaro 116 tikrųjų narių, jų mokestis 13
Eur/m., matoma dinamika yra tolygi. Moksleivių
ateitininkų sąjungą (MAS) sudaro 252 tikrieji
nariai. Narių skaičius panašus į ASS, tačiau reikia
pabrėžti, kad MAS nario mokestis yra dvigubai
mažesnis – 10 Eur.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

MAS 

SAS 

ASS 

Lyginant 2017-2020 m. matome (žiūrėti 4 pav.), kad nario mokesčio surinkimas yra kintantis, tai kiek
apsunkina pinigų srautų bendrą planavimą. Pastebėta, kad nario mokestis stipriai priklauso nuo
metų laiko bei AF narių suvažiavimo – metų pabaigoje nariai aktyviau moka nario mokestį, taip pat
prieš pat renginius, kurių metu nariai turi balsavimo teisę, pavyzdžiui, AF narių suvažiavimas,
atstovų konferencija.  

 A
F 

PA
JA

M
O

S 
IR

 I
ŠL

A
ID

O
S 

20
20

 M
. 

4 pav. AF nario mokesčio surinkimas eurais

5 pav. AF nario mokesčio surinkimas
pagal sąjungas 2017-2020 m. eurais

2,689.29

3,449.76

3,131.38
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Per 2020 m. organizacijos sąnaudos sudarė 103 318 Eur (žiūrėti 7 pav. ir 1 lentelę). Didžiausia išlaidų dalis
(46 proc.) buvo pagal projektus, t. y. renginių sąnaudos: maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos, papildomos
išlaidos ekskursijoms, lektoriams, dovanėlėms ir pan.). Darbuotojų išlaikymui tenka 32 proc. visų
organizacijos išlaidų t.y. 2,5 etato (gen. sekretoriaus – 1 etatas, komunikacijos specialisto – 1 etatas ir
projektų vadovo 0,5 etato) bei buhalterės išlaikymui tenka 33 302 Eur, įskaitant ir buvusios gen.
sekretoriaus atleidimą.
AF turi patalpas Vilniuje ir Kaune, per 2020 m. šių patalpų išlaikymas kainavo 18 288 Eur ir tai sudarė 17,8
proc. visų per ataskaitinius metus išlaidų. Kitos mažesnės išlaidos, kurios visos kartu sudaro mažiau nei 5
proc., yra kelionių, pardavimų bei ryšių išlaidos, tarp jų ir banko mokesčiai (297,35 Eur) bei valiutos
svyravimo įtaka (-419,99 Eur). 

MAS SAS ASS

6,000 

4,000 

2,000 

0 

Atlikus analizę įdomu pasižiūrėti, kas būtų, jeigu visi AF nariai atsakingai t. y. 100 proc. mokėtų nario
mokestį (žiūrėti 6 pav.). Iš sekančio paveikslo matome, kad iš nario mokesčio būtų galima surinkti
dvigubai daugiau lėšų, nei šiuo metu yra gaunama.  
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6 pav. AF nario mokesčio (NM) surinkimas 2020 m. eurais

7 pav. Išlaidos eurais pagal sritis, 2020 m.

626 915

2026.38

Nariai sumokėję 2020 m. AF NM
MAS – 63
SAS – 74

ASS – 107
 

5180

1508

2520

Jei NM būtų sumokėję visi nariai
MAS – 252*

SAS – 116*
ASS – 259*
*Narių sk.
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45,8%
32,4%

17,8%
0,8%2,8%

0,2%

0,3%

Kelionės, transportas

Darbuotojų išlaikymas

Kitos

Patalpų išlaikymas

Ryšiai

Renginių sąnaudos

Nusidėvėjimas, amortizacija



Analizuojant AF organizacijos išlaidas 2018-2020 m. laikotarpiu matosi tendencija, kad didžioji dalis
tenka trims išlaidų rūšims: kitos, darbuotojų ir patalpų išlaikymas. Kitos išlaidos jau aptartos
skyrelyje „Bendra išlaidų informacija“ – tai yra išlaidos patirtos pagal projektus bei jų renginių
sąnaudos. Darbuotojų išlaidos šiais metais kiek padidėjo dėl gen. sekretoriaus pasikeitimo (vieno
atleidimo, kito priėmimo). Patalpų išlaikymo išlaidos sumažėjo per 200 Eur, tačiau ženklios įtakos
bendrai išlaidų sumai neturėjo. 2020 m. per pus sumažėjo transporto išlaidų, lyginant su 2019 m.
(virš 7 tūkst. – nepilnai 3 tūkst.). Bendrosios išlaidos 2020 m. šiek tiek išaugo lyginant su 2019 m. –
(102684 Eur – 91779 Eur). 
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Lentelė Nr. 1 Išlaidų detalizavimas už 2020 m. 

8 pav. Išlaidų detalizavimas eurais 2018 - 2020 m.
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Kelionės, transportas

Darbuotojų išlaikymas

Kitos

Patalpų išlaikymas

Ryšių

Pardavimo

Nusidėvėjimas, amortizacija
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Išlaidų pavadinimas Panaudota suma, eur
297

33302
204

18288
746

2852
46995

Pardavimai
Darbuotojų išlaikymas
Nusidėvėjimas (amortizacija)
Patalpų išlaikymas
Ryšiai
Kelionės išlaidos
Kitos išlaidos (šiame skaičiuje yra papildomos renginių sąnaudos: maitinimo išlaidos, papildomos

išlaidos ekskursijoms, dovanoms. banko mokesčiai ir pan.)



ATEITININKŲ FEDERCIJOS STRUKTŪRA

AF VALDYBA
Nuo 2018 balandžio mėn.:
 
AF pirmininkas Justinas Juknys (išrinktas
suvažiavime)    
 
Laurynas Būda (išrinktas narys)
Eglė Labutytė (išrinkta narė)
Saulė Šergalytė (išrinkta narė)
Povilas Varnelis (išrinktas narys)
Guoda Kliučinskaitė (JAS atstovė)
Inesa Čaikauskienė (MAS atstovė nuo 2019 m.
balandžio)
Aistė Pilkienė (SAS atstovė nuo 2019 m. balandžio)
Rozvita Vareikienė (ASS atstovė)

AF TARYBA

Vidas Abraitis – AF tarybos narys (išrinktas AF
suvažiavime)
Paulius Auryla – AF tarybos narys (išrinktas AF
suvažiavime)
Justina Juodišiūtė – AF tarybos narė (išrinkta AF
suvažiavime)
Dr. Tomas Girnius – AF tarybos narys, Šiaurės
Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirmininkas
Daina Čyvienė – AF tarybos narė (deleguota
ŠAAT)
Dr. Algirdas Lukoševičius – AF tarybos narys
(deleguotas ŠAAT)
Vytautas Sužiedėlis – AF tarybos narys
(deleguotas ŠAAT)
Gitana Bielskytė-Elsner – AF tarybos narė
(atstovauja Europos ateitininkus)

Nuo 2020 rugpjūčio mėn.:
 
AF pirmininkas Vytis Turonis (išrinktas
suvažiavime)    
 
Goda Kotryna Jokubauskienė (išrinkta narė)
Eglė Labutytė (išrinkta narė)
Renata Markevičienė (išrinkta narė)
Kun. Nerijus Pipiras (išrinktas narys)
Guoda Kliučinskaitė (JAS atstovė)
Emilija Kucinienė (MAS atstovė)
Miglė Viselgaitė (SAS atstovė) 
Agnė Markauskaitė (ASS atstovė)

Nuo 2018 balandžio mėn.:

Martynas Pilkis – AF tarybos pirmininkas
(išrinktas AF suvažiavime)
Justinas Juknys – AF tarybos narys (AF
pirmininkas)
Arkivyskupas Gintaras Grušas – AF tarybos
narys (AF Dvasios vadas)
Dr. Vaidotas Vaičaitis – AF tarybos narys
(praėjusios kadencijos AF pirmininkas)
Paulius Mieželis – AF tarybos narys (išrinktas
AF suvažiavime)

Nuo 2020 rugpjūčio mėn.:

Vygantas Malinauskas – AF tarybos pirmininkas
(išrinktas AF suvažiavime) 
Vytis Turonis – AF tarybos narys (AF pirmininkas) 
Arkivyskupas Gintaras Grušas – AF tarybos narys
(AF Dvasios vadas) 
Justinas Juknys – AF tarybos narys (praėjusios
kadencijos AF pirmininkas) 
Martynas Darškus – AF tarybos narys (išrinktas AF
suvažiavime) 
Vidas Abraitis – AF tarybos narys (išrinktas AF
suvažiavime) 
Julija Braukylienė – AF tarybos narė (išrinkta AF
suvažiavime) 
Justina Juodišiūtė – AF tarybos narė (išrinkta AF
suvažiavime) 
Darius Polikaitis – AF tarybos narys, Šiaurės
Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirmininkas) 
Daina Čyvienė – AF tarybos narė (deleguota
ŠAAT) 
Dr. Algirdas Lukoševičius – AF tarybos narys
(deleguotas ŠAAT) 
Vytautas Sužiedėlis – AF tarybos narys (deleguotas
ŠAAT) 
Irena Grigalionytė-Mueller – AF tarybos narė
(atstovauja Europos ateitininkus) 
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ATEITININKŲ FEDERCIJOS STRUKTŪRA

KOTROLĖS KOMISIJA

Nuo 2018 m. balandžio mėn.:

Vidas Čaikauskas 
Tomas Urba 
Arūnas Pemkus 

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.:

Kęstutis  Bagdžius 
Tomas Urba 
Vidas Čaikauskas 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA

Nuo 2018 m. balandžio mėn.:

Guoda Kliučinskaitė (pirmininkė) 
Ieva Bakutytė 
Goda Kotryna Užpelkytė 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA

Nuo 2019 m. balandžio mėn.:

Augustė Malinauskaitė (pirmininkė) 
kun. Domingo Avellaneda 
Inesa Čaikauskienė 
Emilis Liauksminas 
Emilija Petrusevičiūtė 
Deimantė Rusteikaitė 
Urtė Šedvilaitė 

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.:

Emilija Petrusevičiūtė (pirmininkė) 
Jokūbas Apulskis 
Andrius Gudauskas 
Ignas Kucinas 
Daumantas Kukulskis 
Elena Nedzinskaitė 
Kamilė Ziberkaitė 
 

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA

Nuo 2019 m. balandžio mėn.:

Aistė Pilkienė (pirmininkė) 
Aistė Čepulevičiūtė
Kotryna Kriaučiūnaitė 
Akvilė Petrauskienė 
Džiugilė Kersnauskaitė 

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.:

Miglė Viselgatė (pirmininkė) 
Martynas Baltušis 
Džiugilė Kersnauskaitė 
Ignas Kriaučiūnas 
Kotryna Trimakaitė
Džiugilė Kersnauskaitė (iki gruodžio mėn.)

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA
Nuo 2018 m. balandžio mėn.:

Jovita Mikalkėnaitė (pirmininkė) 
Elena Bučelytė 
Jolanta Kontrimaitė-Biuso 
Živilė Peluritienė 
Rozvita Vareikienė 

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.:

Dr. Vaidotas Vaičaitis (pirmininkas) 
Andrius Kurtinaitis 
Agnė Markauskaitė 
Jurgita Rakauskaitė 
Andrius Sakavičius 
Dovilė Vervečkienė
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KOMITETAI

Nuo 2018 m. iki 2020 gruodžio mėn. 
 
Karolina Sadauskaitė 
Eglė Kliučinskaitė 
Giedrius Kupčikas 
Tomas Pilkis 
Linas Braukyla 
Emilija Kucinienė (MAS atstovė) 

Nuo 2017 m.:
Giedrius Kupčikas

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ KOMITETAS

Nuo 2019 m. iki 2020 m. kovo 8 d.  
 
Akvilė Petrauskienė (pirmininkė) 
Kun. Gabrielius Satkauskas (Dvasios vadas) 
Ignas Kriaučiūnas 
Aistis Stalučinskas 
Vytautas Kukulskis 
Rūta Visockytė 

Irena Bikulčienė (pirmininkė) 
Rokas Snarkis 
Ignas Grigalavičius 
s. Kristina Mikalauskaitė 
Titas Kriaupas 
Mangirdas Demenkovas 

Paulius Auryla (pirmininkas) 
Kun. kan. Domas Gatautas (Dvasios vadas)  
Jurgita Raudytė 
Janina Šalkauskytė 
Kristina Černis 
Stanislava Sandarienė 

Irena Kunevičienė (pirmininkė) 
Kun. Nerijus Pipiras (Dvasios vadas) 
Magdalena Karoblytė 
Žemyna Lukoševičiūtė 
Virginija Petrulienė 
Gerda Dobrovolskytė 
Vesta Byčiūtė 
Jurga Marmaitė 
Karolina Pūkaitė 
Miglė Valuckaitė 
 

MAS AKADEMIJŲ KOMITETAS

VIETOVIŲ VALDYBOS

VILNIAUS KRAŠTO ATEITININKŲ
VIETOVĖS VALDYBA

KAUNO KRAŠTO ATEITININKŲ
VIETOVĖS VALDYBA

PANEVĖŽIO KRAŠTO ATEITININKŲ
VIETOVĖS VALDYBA

TELŠIŲ KRAŠTO ATEITININKŲ
VIETOVĖS VALDYBA

Nuo 2020 m. kovo 8 d.  
 
Vytaustas Kukulskis (pirmininkas) 
Deimantė Rusteikaitė 
Jurgis Tarabilda 

AF SEKRETORIATAS

Generalinė sekretorė                                                          
Lauryna Jodko nuo 2017 m. iki 2020 gruodžio
1. mėn.  
Brigita Čiužaitė nuo 2020 m. gruodžio mėn. 
 
Projektų vadovė 
Brigita Čiužaitė nuo 2017 m. iki 2020
gruodžio 1. mėn. 
Diana Karvelienė nuo 2020 m. gruodžio mėn. 
 
Ateitininkų metų nacionalinio biuro
koordinatorė 
Liudvika Streikutė nuo 2019 m. lapkričio mėn. 
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ATEITININKŲ KUOPŲ, KLUBŲ IR
KORPORACIJŲ SĄRŠAS

ALYTAUS VIETOVĖ

Alytaus Ramanausko Vanago kuopa

Alytaus Šv. Benedikto kuopa Janina Aleknavičienė, Nijolė Prieskienė

Irena Motūzienė

A. Stulginakio kuopa

Šv. Ignaco Lojolos kuopa Jonė Stonytė, Justina Šimonytė,
Jokūbas Apulskis

Jolanta Urbanaitė, Aldona Vėlyvienė

KAUNO VIETOVĖ

Kauno Juozo Grušo jaunučių kuopa

Kunigo Jono Bosko kuopa

Virginija Petrulienė, Eligija Butkutė-TamulienėJono Pauliaus II kuopa
Vida Zulonaitė

Jono Stanislavskio kuopa

Renata Markevičienė

Irūna Januškevičienė

Kauno Stasio Lozoraičio kuopa

Kauno Šv. Pauliaus kuopa

Šv. Kazimiero kuopa

Kauno Vaižganto kuopa

B. Brazdžionio jaunučių kuopa

Maironio kuopa

Kauno šv. Teresėlės jaunučių kuopa

ASS korporacija „Šviesa“

SAS Korporacija „Gaja“

Jūratė Valatavičienė

Lina Brazienė

Vida Zulonaitė

Kristina Šabūnienė

s.Dalia Uscilaitė 

Emilja Kucinienė, Ignas Kucinas

Birutė Germanienė

Saulė Starkauskaitė, Beatričė Čiužaitė,
Daumantas Kukulskis

Emilija Urbonaitė

Vida Zulonaitė

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės

Jonavos Adelės Dirsytės kuopa Ugnė Jasilionytė, Vaida Tamelienė, Ignė
Kuzminskaitė

Adelės Dirsytės kuopa Laimutė Truskaiskaitė

Palaim. Teofiliaus Matulionio kuopa Danguolė Arnauskienė
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ATEITININKŲ KUOPŲ, KLUBŲ IR
KORPORACIJŲ SĄRŠAS

KAIŠIADORIŲ VIETOVĖ

Kaišiadorių Palaim. Teofiliaus Matulionio kuopa Danguolė Arnauskienė

Kun. Alfonso Lipniūno

Aldonos ir Jono Čingų ateitininkų
kuopa

PANEVĖŽIO VIETOVĖ

Dalia Kubilienė

Kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopa

Aliutė Malinauskienė

Dievo Tarno kun. A. Lipniūno
ateitininkų kuopa

Kristina Mikalauskaitė

Biržų Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko kuopa

Irena Bikulčienė

Eglė Ježauskienė

Kotrynos Senietės ateitininkų kuopa

Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopa

Šv. Bernadetos kuopa

Biržų Jono Pauliaus II kuopa

Šv. Kazimiero kuopa

Pumpėnų Šv. Aloyzo Gonzango kuopa

Dalia Tabokienė

Eglė Glemžienė

Kristina Mikalauskaitė

Vilija Kiaunienė

Rasa Stanulevičienė 

Laima Stanevičienė

Domingo Avellaneda

Šv. Kotrynos Aleksandrietės kuopa

MARIJAMPOLĖS VIETOVĖ

Marijampolės „Kregždutės“ kuopa

Marijampolės „Saulėtekio“ kuopa Zita Janulevičienė

Jūratė Lukšienė

Karaliaus Mindaugo kuopa Zita Motūzienė

ŠIAULIŲ VIETOVĖ

Moksleiviai ateitininkai Laura Pasavodskytė
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ATEITININKŲ KUOPŲ, KLUBŲ IR
KORPORACIJŲ SĄRŠAS

VILNIAUS VIETOVĖ

Vilniaus Juozo Girniaus kuopa Karolina Sadauskaitė, Povilas Varnelis

Vilniaus Šv. Mikalojaus jaunųjų
ateitininkų kuopa

Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio kuopa

Šv. Kazimiero kuopa

Dievo tarno Mečislovo Reinio kuopa
Šv. Tomo Moro ateitininkų klubas

Studentų ateitininkų Korp!Iusticija

Laurynas Būda, Vytautas Kukulskis,
Neringa Micutaitė

s. Jolanta Laučiūtė 

Deimantė Rusteikaitė, Andrius Dunčia

Lauryna Jodko, Saulė ir Lukas Satkauskai 
Ieva Padolkytė (iki 2020.09.27),
Laurynas Micevičius
Justinas Jarusevičius (iki 2020.09), 
Akvilė Petrauskienė

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus kuopa

Viekšnių kun. Jono Ilskio kuopa

Aurelija Narkutė
Virginija Gedeminienė

Ylakių šv. Roko kuopa

Paulius Auryla

TELŠIŲ VIETOVĖ

Mosėdžio vysk. Prano Karevičiaus kuopa Margarita Petrauskaitė

Šilalės Jono Pauliaus II kuopa
Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo kuopa

Sigrida Norvaišienė

Papilės šv. Aloyzo kuopa
Klaipėdos šv. Juozapo darbininko kuopa

Skuodo Šv. Juozapo kuopa
Skuodo Juozapo Darbininko kuopa

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio kuopa

Barstyčių ateitininkų kuopa

Mažeikių Šv. Jono Bosko kuopa

Nemakščių švč. Trejybės kuopa

Varnių vysk.  Motiejaus Valančiaus kuopa

Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kuopa

Kristina Černis
Aida Buivydienė
Vida Kačinienė, Daiva Bukauskienė

Genovaitė Pundziuvienė

Stanislava Sandarienė
Aurelija Narkutė

Vida Greičienė

Lijana Norvaišienė

Jurgita Raudytė, Loreta Raudytė

Rūta Urbonavičiūtė, Jūratė Miliauskytė

Jovita Pušinskienė

41



ATEITININKŲ 
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VŠĮ „Berčiūnų
ateitininkų
stovykla“
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