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ĮVADAS 

 

Visame pasaulyje veikia įvairios jaunimo organizacijos, kurių pagrindinis ugdymo 

tikslas – ugdyti visapusišką asmenybę, atskleidţiant ir puoselėjant visas asmens galias. Moksleivio 

veikla organizacijoje – tai galimybė jį įtraukti į prasmingą veiklą, istorines-kultūrines studijas, padeda 

atrasti savitą savirealizacijos kelią.  

Organizacija – tai savanoriškas maţesnis ar didesnis sambūris, kuris skirtas bendromis 

pastangomis siekti tikslo, narius vienija bendros vertybės, idealai. Todėl labai svarbu, kad vaikai, 

paaugliai ir jaunimas jungtųsi į įvairias organizacijas, kuriose spręstų savo problemas su jiems artima 

bendraamţių grupe. 

Šiandien ne vienam nerimą kelia vis didėjantis nusikalstamumas, plintanti narkomanija, 

alkoholizmas bei kitos ydos. Todėl atsigaunančios ar naujai besikuriančios, o ypač katalikiškos jaunimo 

organizacijos siekia išlaikyti tautinį mentalitetą, ugdyti ir vesti jauną ţmogų tautinio auklėjimo keliu. 

Todėl aš, 3 gimnazinės klasės mokinė Kornelija Bajalytė, būdama ateitininkų 

organizacijos nare, pasirinkau temą „Ateitininkų veikla Linkuvos gimnazijoje“. Man buvo įdomu 

pačiai suţinoti apie ateitininkų veiklą Linkuvos gimnazijoje 1920–1936 m., palyginti su šių dienų 

ateitininkų veikla bei savo atliktu darbu pasidalinti su jaunesniąja karta. Medţiagos darbui teko ieškoti 

bibliotekoje, internete, pakalbinti buvusias tikybos mokytojas ses. Daratą Šlušnytę bei Kristiną 

Bernatonytę. Nuotraukas darbui ėmiau iš internetinių svetainių bei asmeninio nuotraukų albumo. 

Mano kūrybinio darbo tikslas: supažindinti su ateitininkų organizacijos įkūrimo 

istorija, misija, struktūra ir simbolika bei ateitininkų kuopos veikla Linkuvos gimnazijoje. 

Tikslui pasiekti išsikėliau tokius uţdavinius: 1) surinkti medžiagą apie ateitininkų 

organizacijos Lietuvoje įkūrimą, misiją, struktūrą ir simboliką; 2) surinkti medžiagą apie 

ateitininkų kuopos veiklą Linkuvos gimnazijoje 1920–1936 m. ir po Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo; 3) surinktą medžiagą pateikti kūrybiniame darbe. 

Mano atliktas darbas bus naudingas visiems, kas domisi Linkuvos gimnazijos istorija.  

 

 

 

 

 

 



 4 

ATEITININKŲ ORGANIZACIJOS LIETUVOJE ĮKŪRIMO ISTORIJA, MISIJA IR  

STRUKTŪRA 

 

Ateitininkai – katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, įkurta 1910 m., vienijanti 

mokinius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Ateitininkų, kaip 

jaunimo ugdymo organizacijos, misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėţiūra ugdyti patriotiškai 

nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir 

kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą. 

1905‒1910 m.  laikotarpyje prasidėjo ateitininkų judėjimas − mokslus einančio jaunimo 

organizacija, pasirinkusi šūkį „Visa atnaujinti Kristuje!“. Grupė jaunų kunigų, studijuojančių Rusijoje, 

nusprendė steigti organizaciją, kuri duotų Lietuvos jaunimui tvirtą krikščionišką pagrindą ir padėtų 

jiems išaugti kultūringais, inteligentiškais lietuviais. 1910 metais jie kreipėsi į Praną Dovydaitį, tuo 

metu studijuojantį Rusijoje, kviesdami jį prisidėti prie katalikiško jaunimo sąjūdţio organizavimo. Vos 

tik atvykęs į Maskvą studijuoti jis pasipiktino, kai rado universiteto katedrose įsiviešpatavusius 

„Antikristo tarnus“. Dar labiau jį pribloškė tai, kad ir visa lietuvių studentija pasirodė išsirikiavusi 

„Antikristo fronte“. Ypatingą įspūdį jam padarė kartą lietuvių studentų būrelyje išgirstas toks vieno 

vyresnio kolegos pareiškimas: Kristus jam nesąs jau toks autoritetas, kad viskas būtų šventa, kas jo 

pasakyta. Savo laiku Kristaus mokslas gal ir tikęs gyvenimui, bet dabar jame daug kas esą jau pasenę. Į 

tai atsakyti P. Dovydaičiui buvo pasiūlyta Maskvos lietuvių studentų susirinkime skaityti paskaitą apie 

Kristų.  

 

 

1 pav. Pranas Dovydaitis 

http://lietuvai.lt/wiki/Katalikai
http://lietuvai.lt/wiki/1910
http://lietuvai.lt/wiki/1905
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Pranas Dovydaitis ėmėsi šio darbo, jis organizavo susirinkimus ir vedė diskusijas apie 

tikėjimą ir gyvenimo vertybes. Jo pavyzdys subūrė daug jaunų Lietuvos ţmonių. Katalikiškos jaunimo 

organizacijos kūrimui ir veiklai vystyti buvo reikalinga sava spauda. Todėl buvos nuspręsta leisti 

ţurnalą ,,Ateitis“. Pranas Dovydaitis buvo to ţurnalo redaktorius ir parašė straipsnį pirmam numeriui, 

kuris buvo išspausdintas 1911 m. Nuo ,,Ateities“ ţurnalo pavadinimo kilo ir ateitininkų organizacijos 

vardas. 1911 m. ‒ ateitininkų organizacijos veiklos pradţia.  

1921 m. gruodţio 6−8 d. Vilniuje vyko moksleivių ir studentų konferencija, kurios metu 

buvo priimtas statutas ir ateitininkų sąjūdis paskelbtas organizacija. 

Vėliau ateitininkai aktyviai veikė Nepriklausomoje Lietuvoje, skatindami steigimąsi ir 

veiklą kitų organizacijų: krikščionių darbininkų sąjūdţio, pavasarininkų, kitų katalikiškų organizacijų. 

1927 m. Palangoje įvykusioje konferencijoje buvo įsteigta Ateitininkų federacija su trimis sąjungomis: 

moksleivių, studentų, sendraugių-ateitininkų, kurie jau baigę mokslus ir savarankiškai gyvena. 

1930 m. tautininkų partija uţdraudė moksleivių ateitininkų sąjungos veiklą. 

Lietuvoje iškilus Sąjūdţio bangai, 1989 m. lapkričio 25−26 dienomis Vilniuje įvyko ilgai 

lauktas Lietuvos ateitininkų atkuriamasis suvaţiavimas. 

1990 m. Lietuvoje atsikuria ateitininkų studentų ir moksleivių sąjungos. 

Per visą ateitininkų organizacijos laikotarpį nuo 1910 m. iki 1930 m. Lietuvoje 

ateitininkams vadovavo Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, Juozas Grinius, kun. Stasys Yla, Justinas 

Pikūnas, Petras Kisielius ir kt. Ateitininkų organizacijoje nemaţą vaidmenį atliko Stasys Šalkauskis, 

kuris sukūrė ateitininkų ideologiją ir išskyrė penkis ateitininkų principus:  

1. Katalikiškumas. Ateitininkas turi būti geras katalikas, turi stengtis gyventi taip, kaip moko 

Baţnyčia. 

2. Tautiškumas. Ateitininkas turi būti geru lietuviu. Jis turi ne tik mylėti Lietuvą, bet kalbėti 

lietuviškai, paţinti Lietuvos istoriją ir dirbti dėl Lietuvos. 

3. Šeimyniškumas. Ateitininkas turi būti geras šeimos narys. Jis turi gerbti savo tėvus, turi stengtis 

jų klausyti, jiems padėti. Jis turi mylėti savo brolius ir seseris 

4. Visuomeniškumas. Ateitininkas turi suprasti, kad jis yra visuomenės narys. Jis turi jausti 

atsakomybę uţ kitus, ţiūrėti visų bendro gėrio ir turi gerbi kitų teises ir laisvę. 

5. Inteligentiškumas. Ateitininkas turi siekti aukštų idealų. Jis turi mokytis, turi skaityti, domėtis 

daugeliu dalykų. Jis turi stengtis išugdyti stiprų charakterį. 

Ateitininkų organizacija susideda iš keturių grupių-sąjungų. Nariai į sąjungas skirstomi 

pagal amţių:  

http://lietuvai.lt/wiki/1921
http://lietuvai.lt/wiki/Gruod%C5%BEio_6
http://lietuvai.lt/wiki/Gruod%C5%BEio_8
http://lietuvai.lt/wiki/Pavasarininkai
http://lietuvai.lt/wiki/1927
http://lietuvai.lt/wiki/1930
http://lietuvai.lt/wiki/S%C4%85j%C5%ABdis
http://lietuvai.lt/wiki/1989
http://lietuvai.lt/wiki/Lapkri%C4%8Dio_25
http://lietuvai.lt/wiki/Lapkri%C4%8Dio_26
http://lietuvai.lt/wiki/Vilnius
http://lietuvai.lt/wiki/1990
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1. Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) – moksleiviai iki 14 metų. 

2. Moksleivių ateitininkų sąjunga (MAS) – moksleiviai nuo 15 metų. 

3. Studentų ateitininkų sąjunga (SAS) – studentai. 

4. Ateitininkų sendraugių sąjunga (ASS) – baigę studijas vyresnieji.  

Kiekviena sąjunga turi valdybą, kuri rūpinasi sąjungos narių reikalais, rengia stovyklas, 

akademijas ir specialias programas. Atskiruose miestuose sąjungų nariai priklauso kuopoms, kurios turi 

savo globėjus ir dvasios vadovus. Visos sąjungos kartu sudaro Ateitininkų federaciją.  
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ATEITININKŲ ORGANIZACIJOS SIMBOLIKA 

 

Ateitininkų federacijos ţenklas yra tulpės formos, kuri reiškia dvasinę jaunystę.  

 

 

 

2 pav. Ateitininkų federacijos ţenklas 

 

Penki jos ţiedlapiai primena penkis ateitininkų principus: katališkumą, tautiškumą, 

šeimyniškumą, visuomeniškumą ir inteligentiškumą. Kryţius ţenklo viduryje rodo mūsų gyvenimo 

kryptį – mes visada eisime su Kristumi. Saulė kryţiaus centre simbolizuoja amţiną šviesos ir tiesos 

šaltinį Dievą. Trys spinduliai, kurie ištrykšta iš saulės ir sudaro trigubą kryţių, reiškia tikėjimą, viltį ir 

meilę. Ţenklo apačioje yra Ţemės pusrutulis – mūsų pasaulis, kuriame veikiame ir gyvename. 

Gedimino stulpai, įspausti Ţemės pusrutulyje, parodo, kad pasaulyje mes turime ypatingą vietą – 

Tėvynę Lietuvą. 

Kiekviena sąjunga turi simboliką skirtingomis spalvomis: juostelę, kuri juosiama per dešinį 

petį ir surišama kairiame šone, ir ţenkliuką, kuris segamas prie apdaro kairėje krūtinės pusėje.  

Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) simbolikos spalva - balta, reiškianti nekaltumą, tyrumą. 

    

 

3 pav. Jaunųjų ateitininkų sąjungos juosta ir ţenklelis 
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Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) simbolikos spalva - ţalia, kuri reiškia 

gyvastingumą, viltį, ilgesį.  

 

             

 

4 pav. Moksleivių ateitininkų sąjungos juosta ir ţenklelis 

 

Studentų ateitininkų sąjungos (SAS) simbolikos spalva – raudona, kuri reiškia kovingumą, 

auką, meilę. 

   

 

5 pav. Studentų ateitininkų sąjungos juosta ir ţenklelis 

 

Ateitininkų sendraugių sąjungos (ASS) simbolikos spalva – geltona, kuri reiškia pergalę, 

subrendimą, tikėjimą. Ši sąjunga turi tik ţenklelį.  

 

6 pav. Ateitinikų sendraugių sąjungos ţenklelis 
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Ateitininkai turi savo himną, kuriam ţodţius parašė kun. Jurgis Tilvytis, tais laikais rašęs 

eilėraščius ir pasirašinėjęs A. Ţalvarnio slapyvardţiu. Muziką 1912 m. pabaigoje parašė tuo metu 

Petrapilyje gyvenęs kompozitorius Česlovas Sasnauskas.  

 

Ateitininkų Himnas 

 

Kas gi ten aukso spindulius beria, 

Ko taip nušvito rytai ateities? 

Širdys it rasą gaivinančią geria, 

Sieloj tvirtybė ir galia vilties. 

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina, 

Amţiais suvargusios jos neapleis; 

Ateičiai dvasios galiūnus augina, 

Vesdamas juos stebuklingais keliais. 

Tilkit nutilkit, kurie prieš dievybę 

Bandėt kovoti viešai ar slaptai. 

Mūsų idėjos: tikybos brangybė, 

Mokslas, dorumas, tautos reikalai. 

Ateitį regim tėvynės laimingą, 

Šviečia mums kryţius ant mūs vėliavos. 

Stokime drąsiai į kovą garbingą, 

Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos! 
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ATEITININKŲ KUOPOS VEIKLA LINKUVOS GIMNAZIJOJE 1920‒1936 M. 

 Linkuvoje, kai 1918 m. rudenį įsikūrė Linkuvos progimnazija, viena iš pirmųjų 1920 m. 

įsiteigė katalikų moksleivių ateitininkų kuopa ir veikė iki 1936 m. Labai didelę įtaką Linkuvos 

jaunimui ir ateitininkams darė tuo metu Linkuvoje dirbę kunigai: kun. Jonas Nagulevičius, kun. Jonas 

Petrėnas, kun. Jonas Markvėnas 

 Daugelį metų kuopai vadovavo kunigas A. Grigaliūnas, ilgametis (1918–1934) kapelionas.  

 

 

 

7 pav. Kunigas Antanas Grigaliūnas 

 

Tuo metu religinio auklėjimo kryptis gimnazijoje buvo jaučiama stipriausiai. Kun. A. 

Grigaliūnas nesitenkindavo vien dėstomu dalyku. Pamokas paįvairindavo pranešimais religine tema, 

kurią nurodydavo pats kapelionas. Moksleivių rekolekcijoms pravesti daţnai būdavo kviečiamas 

jėzuitas kun. Venckus. Rekolekcijų paskaitos vykdavo gimnazijos patalpose ir visi moksleiviai 

privalėdavo jas lankyti. Iš tiesų religinė disciplina gimnazijoj buvo grieţta. Gal dėl to ir klierikų 

procentas kunigų seminarijoje buvęs didţiausias iš Linkuvos ir Utenos gimnazijų.  

Į ateitininkų kuopą buvo priimami aukštesniųjų klasių mokiniai. Jaunesnieji stodavo į 

angelaičių būrelius. 

Ateitininkai leido savo laikraštėlį ,,Atţala“, kurio redakcinės komisijos nariais buvo P. 

Beleckis, A. Morkūnas, V. Kupstas, A. Levanas, J. Mielis, V. Andrašiūnaitė, I. Petrušaitis, I. 

Skrupskelis, A. Dičpetris ir kt.  
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7 pav. 1921 m. išleisto laikraštėlio ,,Atţala“ viršelis 

 

Vienas iš ,,Atţalos“ redaktorių Ignas Petrušaitis (1904‒1929) vėliau studijavo Kaune 

literatūrą ir buvo vienas iš katalikų studentų ateitininkų meno draugijos ,,Šatrija“ steigėjų ir pirmasis 

jos pirmininkas. Kitas redaktorius Ignas Skupskelis (1903‒1942 m. Vorkutoje), baigęs Kauno 

universitetą, įgijo mokslų daktaro laipsnį, redagavo ţurnalą ,,Ţidinys“, po to dienraštį ,,XX amţius“. 

Aleksandras Dičpetris (1905‒1968 m. Anglijoje), kilęs iš Linkuvos miestelio, išleido eilėraščių rinkinį 

,,Dalios karoliai“ (1930 m.). 

Labai aktyvus moksleivių ateitininkų kuopos pirmininkas buvo Ignas Balta, sumaniai 

moksleiviams ateitininkams vadovavo Juozas Vilimas – Uţbalis (1913‒1978 m. JAV). 

1930 m. moksleivių visuomenės organizacijoms prasidėjo naujas etapas. Švietimo ministro 

K. Šakenio rugpjūčio 30 d. aplinkraščiu Nr. 224 visos ideologizuotos moksleivių organizacijos, taip pat 

ir katalikiškos, mokyklose buvo uţdraustos. Ateitininkai ėmė veikti slaptai. Per metus įvykdavo keli 

Linkuvos gimnazijos ateitininkų susirinkimai. Jiems parinkdavo tam tikrą pateisinamą priedangą: 

kapeliono gimtadienį, rekolekcijas ir pan. Tuo metu su ateitininkais dirbęs kun. Antanas Baltrukėnas, 

norėdamas išlaikyti ateitininkų susirinkimus, pridengdavo juos religinio būrelio vardu. Tokiu būdu 

ateitininkai Linkuvos gimnazijoje veikė dar ilgai. Deja, moksleiviai įţodţio neduodavo ir jokių 

išskirtinių ţenklų nenešiodavo. Ateitininkų vasarinė uniforma buvo juodas sijonas, kelnės, balta 

palaidinė ir tautiniu raštu austa juostelė. Laikui bėgant tokia apranga tapo gimnazijos vasaros uniforma.  

Kapelionas A. Baltrukėnas buvo labai draugiškas, rūpestingas, mylintis vadovas. Visada 

rasdavo laiko pokalbiams su jaunimu, negailėdavo gerų patarimų, paskatinimų. Rūpinosi, kad 

ateitininkai būtų ne tik išprusę, bet turėtų ir teisingus bei tvirtus moralinius įsitikinimus. 

Linkuvos gimnazijos ateitininkams didelė šventė buvo kuopos vėliavos šventinimas, įvykęs 

1931 m. geguţės 18 d. 
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8 pav. Ateitininkų vėliavos šventinimo prezidiumas. 

 

Linkuvos gimnazistai ir toliau buvo persekiojami. 1936 m. spalio 11 d. įvyko gimnazijos 

tėvų komiteto posėdis, kuriame direktorius iškėlė klausimą dėl kai kurių moksleivių ateitininkų 

pašalinimo iš mokyklos uţ slaptą veiklą. Tačiau sprendimas nebuvo priimtas. 

Nuo 1938 m. aktyviai su jaunimu dirbo kunigai Jurgis Danys bei Liudvikas Šiaučiūnas. 

Linkuviai studentai ateitininkai palaikė glaudţius ryšius su jaunaisiais draugais: 

pagelbėdavo jiems kibti į gyvenimą, ruošdavo sueigas, ekskursijas, skaitė paskaitas, padėdavo 

organizuoti šventes, dalyvauti kongresuose. Linkuviai gimnazistai ateitininkai bendradarbiavo su 

pavasarininkais bei kitomis katalikiškomis organizacijomis. 

Linkuvos ateitininkai praktikavo vasaros stovyklas, kuriose dalyviai mokėsi uţsienio kalbų. 

Kartu jie buvo ugdomi idėjiškai. 

Ateitininkai rūpinosi sudaryti sąlygas savo nariams rinktis būsimąją specialybę ir veiklos 

sritį. Tam tikslui būdavo organizuojami Kaune linkuvių abiturientų susitikimai su čia studijuojančiais 

gimnazijos auklėtiniais. 

Linkuvių ateitininkų aktyvi veikla, draudimų nepaisymas, ryţtingas savo įsitikinimų 

puoselėjimas skatino tuometinę valdţią juos persekioti ir įvairiai bausti. Ne vienam teko ţūti dėl savo 

įsitikinimų, emigruoti iš Lietuvos ar ilgus metus praleisti kalėjimuose. Pamaţu ateitininkų veikla 

uţgeso. Taurūs įsitikinimai ir idėjos liko gyvi tik to meto linkuvių širdyse. 
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ATEITININKŲ KUOPOS VEIKLA LINKUVOS GIMNAZIJOJE NUO 1997 M. 

Nepriklausomybės metais ateitininkai vėl ėmė burtis nuo 1997 m. Jiems vadovavo tikybos 

mokytoja vienuolė ses. Darata Šlušnytė.  

 

7 pav. Tikybos mokytoja vienuolė s. Darata Šlušnytė 

 

Kuopa buvo pavadinta „Ţiburio” vardu. Jai priklausė 20 kandidatų ir 4 nariai su ateitininko 

Įţodţiu: Rimantas Oţiūnas, Vaida Šlušnytė, Jovita Venclovaitė ir Deimantė Tinterytė. 

 

 

 

9 pav. Pirmieji ateitininkai po Įţodţio. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę stovi D. Tinterytė, R. Oţiūnas, 

V. Šlušnytė, ses. D. Šlušnytė. Antroje eilėjė neţ., kun. S. Paliūnas ir J. Venclovaitė. 
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Jaunieji ateitininkai mokykloje išleido laikraštuką ,,Ţiburėlis“. 

„1989 m. lapkričio 25-26 d. Vilniuje, tuometiniuose pionierių rūmuose, įvyko atkuriamasis 

suvaţiavimas, kurio šūkis buvo „Dievas yra meilė“. Suvaţiavimo metu buvo patvirtinti organizacijos 

įstatai, išrinkta Lietuvos Ateitininkų Federacijos Valdyba. Aš dalyvavau šiame suvaţiavime. 1994 m. 

pirmą kartą dalyvavau ateitininkų stovykloje Berčiūnuose (Panevėţio raj.). Dirbau vadove. Tuomet 

pamačiau ir supratau, kad ateitininkai yra ta organizacija, kuri iškelia visas pamatines mūsų, kaip 

krikščionių, vertybes bei meilę Tėvynei.  

Atvykus dirbti į Linkuvos vidurinę mokyklą, atgaivinti ateitininkų veiklą mane paskatino 

tuo metu dirbęs direktorius A. Dičpetris. Ėmiausi iniciatyvos, matydama vaikų susidomėjimą 

ateitininkų organizacija ir veikla, norą kaţką naudingo nuveikti bei dalyvauti parapijos gyvenime.  

Ateitininkus jungė šeimyniškumo ir katalikiškumo principas, bendros kelionės, išvykos į 

jaunimo dienas, akademijas, vaidinimai, stovyklos. 2002 m. Linkuvos vidurinėje mokykloje 

organizavome ateitininkų rudens akademiją. Suvaţiavo ateitininkų atstovai iš visos Lietuvos:  Kauno, 

Šiaulių, Kelmės, keli Kauno VDU Teologijos fakulteto studentai, federacijos atsakingoji sekretorė ir 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 

 Kaip mes ruošėmės ir laukėme tos akimirkos. Sugūţėjo apie 50 ateitininkų, kartu 

dalyvavome programoje, vakaronėje, o sekmadienio rytą iškilminga eisena ėjome į šv. Mišias. 

Jaunimas nuoširdţiai meldėsi ir giedojo. Parapijiečiams tai buvo netikėta. Ilgai prisiminė šį renginį ir 

kalbėjo apie tai. O mus tai  dar labiau paskatino ir uţdegė, kad su ateitininkais dera sieti mūsų dvasinį 

atgimimą“, – prisimena ses. Darata. 

Nuo 2003 m. Linkuvos ateitininkus globojo tikybos mokytoja vienuolė ses. Kristina 

Bernatonytė.  
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9 pav. Tikybos mokytoja vienuolė ses. Kristina Bernatonytė 

 

Keitėsi kuopos pavadinimas. 2005 m. vasario 20 d. ateitinikų kuopa buvo pavadinta Šv. 

Pranašo Elijo vardu, kuris siejamas su vienu Linkuvos baţnyčios varpo vardu ir vaikų noru būti 

atviriems tiesai, išminčiai ir tikėjimui, o 5 kandidatai davė ateitininkų Įţodį. Tai jaunosios ateitininkės 

Samanta Steponkutė ir Inga Petrauskaitė bei  moksleivės ateitininkės Jūratė Ţiauberytė, Simona 

Juodikytė ir Sandra Augėnaitė.  2006 m. ateitininkų kuopos gretas papildė dar trys jaunieji ateitininkai: 

Deimantas Petrauskas, Odeta Matoliūnaitė, Monika Mingailaitė, moksleivis ateitininkas Faustas Šimas. 

2007 m. į ateitininkų gretas įsijungė ir jaunesnioji ateitininkė Andţelika  Ţilinskytė. 

Lankančių kuopos uţsiėmimus skaičius išlieka panašus (nuo 12 iki 25), nors nariai šiek tiek 

keičiasi. Paprastai mokyklos ateitininkų grupelėje būna ne tik lankantys uţsiėmimus vaikai, bet ir 3‒4 

davę jaunučių ar moksleivių ateitininkų Įţodį (1 priedas). Kasmet auga vaikų sąmoningumas ir 

iniciatyva. 

Nuo 2003 m. ateitininkai pastatė 5 vaidinimus religine tema. Juos rodė gimnazijos 

moksleiviams, Linkuvos miestelio gyventojams bei specialiosios mokyklos vaikams. Dalyvavo 

moksleivių vasaros akademijose Jonavoje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Anykščiuose, Rozalime (Pakruojo 

r.) (2 priedas), ateitininkų vasaros stovyklose Berčiūnuose (Panevėţio r.). Palaikė ryšius su Smilgių, 

Joniškėlio, Panevėţio ateitininkais. Vykdė „Vėlinių” (tvarkomi niekieno nepriţiūrimi kapai Linkuvos 

kapinėse) bei „Pagalba Afrikai” (rinko aukas Afrikos vaikams) akcijas, kasmet vyksta į piligriminius 3 

dienų ţygius Kryţių kalnas – Šiluva (70 km.) bei kultūrines – paţintines ekskursijas po Lietuvą 

(daugiausia lankytasi Ţemaitijoje ir Dzūkijoje), gieda baţnytiniame chore.  
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10 pav. Jaunieji ateitininkai Bitėnuose prie Vydūno kapo. 

 

Mokyklos ateitininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos jaunimo dienose, o 2010 metais 3 

ateitininkės – Paulina Padoraitė, Ieva ir Sandra Šonkevičiūtės dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose 

Madride. 

,, Tapti ateitininke mane paskatino tuo metu mokykloje dirbusi tikybos mokytoja Kristina 

Bernatonytė. Ji organizuodavo ekskursijas po įvairiausius Lietuvos kampelius, stovyklas, kuriose 

susirasdavome naujų draugų. Įvairiausiais renginėliais, uţsiėmimais būdavome uţimti visą dieną. O 

įsimintiniausias įvykis – tai materialinė parama Afrikoje gyvenančiam berniukui. Uţ pinigėlius, 

kuriuos surinkdavome vaidindami mokykloje, nupirkome jam vadovėlius, kad galėtų lankyti mokyklą“, 

– prisimena buvusi Linkuvos gimnazijos auklėtinė Samanta Steponkutė. 

,, Ateitininkų veikla susidomėjau būdama gal 5 klasėje. Pakvietė mane tikybos mokytoja 

Kristina Bernatonytė. Atmintyje liko nemaţai pastatytų vaidinimų, suorganizuotų ţiburėlių įvairiomis 

progomis, vasaros stovyklų. Būdavome nuolat uţimti ir mums buvo smagu“, – pasakoja Inga 

Petrauskaitė, buvusi Linkuvos gimnazijos auklėtinė, ateitininkė. 

2013 m. vasario 9 d. oficialia moksleive ateitininke tapau ir aš, Kornelija Bajalytė. Kuopos 

susirinkimus pradėjau lankyti būdama vos 8 metų. Mane traukė organizuojami teminiai renginukai, 

iškylos, giedojimas baţnyčios chore, draugystės popietės su kitų parapijų ateitininkais. Keletą metų 

vykau į Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) stovyklą Berčiūnuose, Panevėţio rajone. Ten susiradau 

naujų draugų iš visos Lietuvos. Vykdavo įvairūs orientaciniai ţaidimai, pėsčiomis ėjome iš Berčiūnų į 

Panevėţį. Įsimintiniausia akimirka stovykloje, kai pirmaisiais stovyklos metais uţ tvarkingiausią 

kambarį leido išsirinkti prizą, o tai buvo pasivaţinėjimas po Berčiūnus krepšininko Manto Kalniečio 
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automobiliu. Vėliau 2013 m. pradėjau savanoriauti Šiaulių vyskupijos organizuojamose Šeimų 

šventėse. 2014 m. birţelio mėnesį gavau pasiūlymą iš ses. Darutės vykti į 3 dienų stovyklą Punske 

(Lenkija) su Šiluvos jaunimu bei vienuolėmis. Gyvenome didelėse kareiviškose palapinėse, patys 

ruošėme valgį. Labai patiko plaukti Augustavo kanalu, kuriame matėme įrengtą šliuzų sistemą. 

Kartu su manimi moksleivėmis ateitininkėmis tapo ir Emilija Pukevičiūtė bei Ţivilė 

Aušraitė.  

 

11 pav. Kornelija Bajalytė Įţodţio ceremonijoje. 

 

Iš Linkuvos išvykus sesėms vienuolėms gimnazijos ateitininkus ėmė globoti Rimantė 

Petrauskė, Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ateitininkų veiklos koordinatorė. Kartą per mėnesį ji 

atvykdavo į Linkuvos gimnaziją, kur vykdavo ateitininkų kuopos susirinkimai. Juose dalyvaudavo 

moksleivės ateitininkės su Įţodţiu Kornelija Bajalytė, Ţivilė Aušraitė, bei kuopos narės Gabrielė 

Pėţelytė, Inga Jarmalaitė, Beatričė Ramanauskaitė, Irmantė Samuitytė, Marija Kacilevičiūtė, Lilija 

Vaišnytė, Gabija Umbrasaitė. Mes ţaisdavome, ruošdavomės ateitininkų susirinkimams Šiauliuose, 

diskutuodavome įvairiomis temomis.  

Įvairūs renginai ateitininkams vyksta ir Šiaulių jaunimo cente, kuriuose dalyvauja mūsų 

gimnazijos ateitininkai.  
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12 pav. Akimirka iš renginio ,,Mylėti negalima paleisti“. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę 

klupo K. Bajalytė, antroje eilėje trečia sovi Ţ. Aušraitė. 

 

Renginiai skirti jaunimui iš naujo atsigręţti į krikščionybės svarbą mūsų gyvenime, kuo ir 

kaip Kristaus mokymas ir sekimas juo svarbus šiandien. Ateitininkai diskutuoja, svarsto, analizuoja ir 

ieško būdų šių dienų problemoms spręsti. Pasak Ateitininkų Federacijos pirmininkės Rozvitos 

Vareikienės, Lietuvą pasiekiančios tendencijos perkainuoti ilgaamţes vertybes (atsakomybę, 

įsipareigojimą, gyvybę, tiesą ir kt.) bando išstumti ateitininkų puoselėjamas idėjas. Visuomenėje iškyla 

nepalanki krikščionybei atmosfera, nyksta moralės normos. Informacijos pertekliaus kontekste maţėja 

gebėjimai atsirinkti patikimus informacijos šaltinius, analizuoti, vertinti, apibendrinti bei daryti išvadas. 

Šių dienų visuomenėje nuvertinama ir šeimos, santuokos institucija, menkinama gyvybė. Todėl jauni 

ţmonės, bendraudami vieni su kitais, gali duoti puikių patarimų, kaip  reikia gyventi, kuo vadovautis, 

kaip atrasti teisingus sprendimus (2016, p.1).  

Tam buvo organizuoti renginiai ,,Atsigręţk“, ,,Mylėti negalima paleisti“ ir kt.  

Ateitininkų organizacija skatina jos narius augti dvasia ir uţsidegimu gėriui, buria panašių 

įsitikinimų vaikus, juos drąsina bei moko organizuotos veiklos. 
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IŠVADOS 

 

1. Dvasininkų morališkai remiami 1920-1936 m. ateitininkai stiprino savo tikėjimą bei 

dvasingumą, liudijo jį svyruojantiems, puoselėjo tautos dvasinę kultūrą, padėjo krašto ţmonėms 

siekti išsilavinimo, aktyviai dalyvauti politiniame valstybės gyvenime. 

2. Šių dienų ateitininkai savo veikla talkina Katalikų Baţnyčiai grąţinant šiuolaikinei visuomenei 

Kristaus mokymą, puoselėjant krikščioniškas, tautines ir šeimos vertybes. 

3. Dalyvavimas ateitininkų veikloje daugeliui Linkuvos gimnazijos mokinių buvo turiningas laiko 

praleidimas su bendraminčiais, noras dvasiškai tobulėti, aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime. 

4. Išvykus sesėms vienuolėms iš Linkuvos, ateitininkų veikla susilpnėjo. 
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1 PRIEDAS 

LINKUVOS PARAPIJOS JAUNIMO GRUPĖS „LAETARE „ NARIAI (2008–2009 m. m.) 

 

 

 

 

Nr. 

Pavardė Vardas Gimimo data Adresas 

1 AUGĖNAITĖ SANDRA 1989 Gimnazijos 5 

2. BAJALYTĖ KORNELIJA   

3. BALAŠAUSKAITĖ SIMA   

4. BUČAITĖ LINA   

5. BUČAITĖ SIGITA   

6. BUDAVIČIŪTĖ DARIJA 1995 Mūšos 2-12 

7. BUTKUS AURIMAS 1994  

8. DZEVEČKAITĖ VILIJA 1995 Plento km. 

9. GELAŢIŪTĖ ŠARŪNĖ   

10. GUDKOVAITĖ INGA 1992  

11. JAKUBĖNAITĖ VAIVA   

12. JUODIKYTĖ SIMONA 1988 Veselkiškių km. Pakruoj r. 

13. KAREIVAITĖ JUSTINA   

14. KAŠKELIS TOMAS 1994  

15. LUKŠYTĖ GERDA   

16. MAČIULIS BENAS   

17. MARCINKEVIČIŪTĖ NERINGA   

18. MATELIŪNAS DOVYDAS   

19. MINGAILAITĖ MONIKA 1995 Janonio 2-2 

20. MOZŪRAITĖ ERIKA 1994  

21. NALIVEIKAITĖ KAROLINA   

22. PADORAITĖ PAULINA 1994  

23. PETRAUSKAITĖ INGA 1992 Laisvės 11-1 

24. PETRAUSKAS DEIMANTAS 1993 Laisvės 11-1 

25. PĖŢELYTĖ VYGINTA 1992 Rimkūnų km. 

26. ROMANOVAITĖ DOMILĖ 1998 Kalno 12 

27. STEPONKUTĖ SAMANTA 1992 Dariaus ir Girėno 21-2 

28. SUPRONAITĖ RAMINTA 1994 Kalpokų km 

29. ŠIMAS FAUSTAS 1993 Pakalnio 4 

30. ŠLEVAITĖ INESA 1995 Stadiono 17 

31. ŠONKEVIČIŪTĖ ANDRA 1994 Joniškėlio 8-12 

32. URBONAITĖ ERIKA 1995 Vaškų 10 

33. VAŠKAS AURELIJUS   

34. VELECKAS TADAS 1993  

35. VITKŪNAS SANGIRDAS 1996  

36. ŢARSKYTĖ IEVA 1999 Miško 16 

37. ŢILINSKAS ANDRIUS   

38. ŢILINSKYTĖ ANDŢELIKA 1993  

39. ŢVAIGŢDYTĖ IVETA 1995 Pakalnio 5 
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KUOPOS REGISTRACIJOS 

ANKETA (2007-2008 m. m.) 
 

Kuopos pavadinimas :  Moksleivių Šv. pranašo 

Elijo ateitininkų kuopa  

Kuopos įkūrimo  data : 2003 – 09 – 01    

Kuopos registracijos pažymėjimas (data, Nr.): 

(Arki)vyskupija/ vietovė: Šiaulių vyskupija , 

Panevėţio kr. vietovė 

Dekanatas, parapija: Pakruojo dekanatas, 

Linkuvos parapija 

Kuopos globėjas ( vardas, pavardė, adresas, 

tel./faksas, el. paštas): s.Kristina Bernatonytė , 

Laisvės 21, Linkuva, 83435 Pakruojo raj. el. 

paštas: Kristinalinkuva@yahoo.com 

Kuopos dvasios vadas: Kun. Saulius Paliūnas     

Kuopos pirmininkas: Samanta Steponkutė 

Kuopos vicepirmininkas: Deimantas Petrauskas 

Kuopos sekretorius: Inga Petrauskaitė 

Kuopos iždininkas: Inga Gudkovaitė 

Kuopos susirinkimų vieta: Linkuvos gimnazija 

 

 

 

 

20____m. ______________ mėn. _______ d.              

 

 

 

 

 Globėjo(os) parašas _____________________________________  

 

 

 

 

 

Nr. 

 

Vardas, Pavardė 

 

Gimimo 

data 

 

Adresas 

 

Įţodţio 

data/ 

kandidatas 

Sąjungos narys/ 

kandidatas 

1. Gudkovaitė Inga 1992 Linkuva  MAS kandidatė 

2. Deltuvaitė Dţeinora 1993 Linkuva  MAS kandidatė 

3. Petrauskas 

Deimantas 

1993  Laisvės 11-1, Linkuva 2006 JAS JAS narys 

4. Petrauskaitė Inga 1992 Laisvės11-1 ,Linkuva 2005 JAS JAS narė 

5. Pėţelytė Vyginta 1992 Rimkūnų km., Pakruojo 

raj. 

 MAS kandidatė 

6. Rakauskaitė 

Samanta 

1993 Ruponių km., Pakruojo raj.  MAS kandidatė 

7. Steponkutė Samanta 1992 D. Girėno21-22 , Linkuva 2005 JAS 

2007 MAS 

JAS narė 

8. Šimas Faustas 1993  Pakalnio 4, Linkuva 2006 JAS JAS narys 

mailto:Kristinalinkuva@yahoo.com
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KUOPOS REGISTRACIJOS 

ANKETA (2007-2008 m. m.) 
 

Kuopos pavadinimas :  Moksleivių Šv. pranašo 

Elijo ateitininkų kuopa  

Kuopos įkūrimo  data : 2003 – 09 – 01    

Kuopos registracijos pažymėjimas (data, Nr.): 

(Arki)vyskupija/ vietovė: Šiaulių vyskupija , 

Panevėţio kr. vietovė 

Dekanatas, parapija: Pakruojo dekanatas, 

Linkuvos parapija 

Kuopos globėjas ( vardas, pavardė, adresas, 

tel./faksas, el. paštas): s.Kristina Bernatonytė , 

Laisvės 21, Linkuva, 83435 Pakruojo raj. el. 

paštas: Kristinalinkuva@yahoo.com 

Kuopos dvasios vadas: Kun. Saulius Paliūnas     

Kuopos pirmininkas: Andţelika Ţilinskytė 

Kuopos vicepirmininkas: Odeta Matoliūnaitė 

Kuopos sekretorius: Gerda Lukšytė 

Kuopos iždininkas: Andra Šonkevičiūtė 

Kuopos susirinkimų vieta: Linkuvos gimnazija 

 

 

 

Nr. 

 

Vardas, Pavardė 

Asmens 

kodas 

(arba 

gimimo 

data) 

Adresas 

(miestas, gatvė, numeris, 

indeksas) 

Įţodţio 

data/ 

kandidatas 

Sąjungos narys/ 

kandidatas 

1. Bajelytė Konelija 1998 Linkuva, Ţalioji g. 9  JAS kandidatė 

2. Bučaitė Lina 1999 Linkuva, Šulinio 3-2  JAS kandidatė 

3. Bučaitė Sigita 1998 Linkuva, Šulinio 3-2  JAS kandidatė 

4. Budavičiūtė Darija 1995  Mūšos 2-12, Linkuva JAS JAS kandidatė 

5. Butkus Aurimas 1994 Linkuva, Kalno -20 JAS JAS kandidatas 

6. Dzevečkaitė Vilija 1995 Linkuva, Plento km.  JAS kandidatė 

7. Kaškelis Tomas 1994  Linkuva, Pašvitinio 5-3 JAS JAS kandidatas 

8. Liepytė Iveta 1998 Linkavičių km., Pakruojo r.  JAS kandidatė 

9. Lukšytė Gerda 1995  Kapų 20, Linkuva JAS JAS kandidatė 

10. Mačiulis Benas 1998   JAS kandidatas 

11. Marcinkevičiūtė 

Neringa 

1994   JAS kandidatė 

12. Matoliūnaitė Odeta 1995  Laisvės 31, Linkuva JAS 2006 JAS narė 

13. Mingailaitė Monika 1995  Janonio 2-2, Linkuva JAS 2006 JAS narė 

14. Mozūraitė Erika 1995 Linkuva, Kalpokų km. JAS JAS kandidatė 

15. Naliveikaitė Karolina 1996 Linkuva, Taikos 19  JAS kandidatė 

16. Navickaitė Urtė 1998   JAS kandidatė 

17. Padoraitė Paulina 1994 Linkavičių km., Pakruojo r. JAS JAS kandidatė  

18. Supronaitė Raminta 1994  Kalpokų km., Pakruojo r. JAS  JAS kandidatė 

19. Šlevaitė Inesa 1995  Stadiono 17, Linkuva JAS JAS kandidatė 

20. Šonkevičiūtė Andra 1994 Joniškėlio 8-12, Linkuva JAS JAS kandidatė 

21. Urbonaitė Erika 1995  Vaškų 10, Linkuva JAS JAS kandidatė 

22. Urbonaitė Ernesta 1998  Udekų km.  JAS kandidatė 

23. Veleckas Tadas 1993  Linkuva JAS JAS kandidatas 

mailto:Kristinalinkuva@yahoo.com
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24. Ţilinskytė Andţelika 1993  Linkuva JAS 2007 JAS narė 

25. Ţvaigţdytė Iveta 1995  Pakalnio 5, Linkuva JAS JAS kandidatė 
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2 PRIEDAS 

 

Stovykla Rozalime 2008 m. 

 

 
 

1 pav. Stovyklos komendantas. 

 

. 

 
 

2 pav. Grįţtame po maudynių 
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3 pav. Talentų vakaras mokyklos patalpose. 

 

 
 

 

4 pav. Vakarinis pasidalinimas dienos įspūdţiais. 
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5 pav. Istorijos fakulteto pasirodymo vakaras 

 

 

 
 

 6 pav. Istorijos fakulteto pasirodymo vakaras. 
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7 pav. Ruošiamės išvykai. 

 

 

 
 

 8 pav. Kalbų fakulteto išvyka į Pumpėnus ir Pušalotą. 
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9 ir 10 pav. „Vienos” pokylio vakaronė. 

 

 
 

11 pav. Grįţtame iš Rozalimo baţnyčios. 

 


