
 

 

Kūrybinė teatrinė vasaros stovykla „Lietuvos Atgaja“ kviečia 9 – 17 metų vaikus ir jaunimą patirti 

nepamirštamą dešimties dienų nuotykį Lietuvoje! 

„Lietuvos atgaja” – tai kūrybinė, meninė, teatrinė vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla, 

kurioje vaikai skatinami naujai atrasti ir suprasti lietuviškus papročius, tradicijas, kultūrą, liaudies meną ir 

istoriją, geriau pažinti Lietuvą. Vaikai kartu su vadovais sudaro didelę šeimą, kuri skatina ugdyti vaiko kūrybinę 

galią ir saviraišką, bendravimą ir bendradarbiavimą. Atgaja – tai stovykla, palaipsniui tampanti gyvenimo būdu: 

čia randame save, naujus draugus, naujus pomėgius ir gebėjimus, atpažįstame tai, kas kiekvieno mūsų 

gyvenime iš tiesų yra vertinga ir prasminga. Stovykloje augame ir tobulėjame!

Ką apie stovyklą sako stovyklautojų tėvai? 

„Vaikas grįžo tiesiog pakylėtas, akys spindėjo. Jam labai 

patiko programa ir vadovų pasišventimas ir požiūris į 

vaikus. Vaikas susidomėjo muzika, dabar labai nori išmokti 

groti gitara. Vaikai stovykloje buvo labai draugiški, jokių 

patyčių ar užgauliojimų!” 

 

„Mergaitė pasisėmė bendravimo patirties su vyresniais 

vaikais, suprato, kas yra tikra draugystė, iš stovyklos grįžo 

euforijoje, parsivežė daug naujų žaidimų ir kūrybinių idėjų, 

kurias panaudoja leisdama vasarą su bičiuliais ir 

pasidalins su klasės draugais mokykloje”.

Šiemet kviečiame rinktis iš devynių skirtingų pamainų  

(paspaudę ant pamainos pavadinimo rasite išsamesnius aprašymus!): 

 

Smarliūnų stovyklavietė 

(įsikūrusi Lazdijų raj., apie 160 km nuo Vilniaus) 

Zelvos stovyklavietė 

(įsikūrusi netoli Vievio, apie 50 km nuo Vilniaus) 

Birželio 20 - 29 d.  

Liepos 1 – 10 d.  

Liepos 12 – 21 d.  

Liepos 23 d. rugpjūčio 1 d.  

Rugpjūčio 3 – 12 d. 

Rugpjūčio 14 – 23 d.  

Milžino pėda  

V. Kernagio ritmu 

Stiprybės ženklai   

Drąsiųjų keliais  

Kai įkvėpimas  

Anapus nematomos sienos  

Birželio 17 – 26 d. 

Birželio 28 d. – liepos 7 d. 

Liepos  9 – 18 d. 

Menų labirintai 

Kultūros lizde  

Čia mūsų namai  

Liepos 20 – 26 d. keliaujanti pamaina „Aitvaro skrydis 2” 

REGISTRACIJĄ Į STOVYKLĄ RASITE PASPAUDĘ ČIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvietimas – pasiūlymas 

Visiems rūpestingiems tėveliams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABDAROS  FONDAS  „VIENYBĖ“ 

________________________________ 

Į.k. 192000131, Antakalnio 84 a, 10204 Vilnius 

Tel. 8 5 2685844, 868520860 

El.paštas: info@latgaja.lt , 

www.latgaja.lt 
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