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Šimtas šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų gaus puikią, vaikus džiuginančią dovaną – šiltnamį. 

Jame mažyliai galės patys auginti norimas daržoves, jas prižiūrėti, pažinti ir ragauti. 

Darželiuose ir globos namuose jau vienas po kito „dygsta“ rėmėjų dovanoti šiltnamiai. Tai – Žemės ūkio 

rūmų drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija vykdyto projekto „Auginu Lietuvai“, skirto Lietuvos 

šimtmečiui paminėti – rezultatas. 

Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, verslo ir karjeros galimybėmis 

bei įvairiomis ūkininkavimo alternatyvomis, skatinti užimtumą bei stiprinti motyvaciją. 

Dalyvaujantys konkurse aktyviai siuntė nuotraukas tema „Auginu pats – auginu Lietuvai“, kurioje 

atsispindėjo vaikų santykis su kaimu, žemės ūkiu, žemės ūkio darbais. 

 

            Konkurso nugalėtojai atrinkti pasitelkiant Žemės ūkio rūmų Facebook paskyrą. 

Daugiausia patiktukų sulaukusios nuotraukos – paskelbtos nugalėtojomis. Džiaugiamės galėdami 

pasveikinti šias ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Sąrašą galima rasti čia: sąrašas. 

Akmenės r. paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys 

Alytaus lopšelis-darželis “Volungėlė” 

Alytaus r. Bendruomeniniai vaikų globos namai 

Biržų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas” 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio “Lakštingalėlė” skyrius “Šilelis” 
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Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“ 

Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos Plikiškių skyrius-daugiafunkcis centras 

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis “Nykštukas” 

Kauno lopšelis-darželis “Radastėlė” 

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis “Riešutėlis” 

Kazlų Rūdos “Elmos” mokykla-darželis 

Klaipėdos lopšelis-darželis “Dobiliukas” 

Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelis-darželis 

Kupiškio lopšelis-darželis “Saulutė” 

Kupiškio r. Subačiaus lopšelis-darželis 

Lazdijų mokykla-darželis “Vyturėlis” 

Lazdijų r. Socialinės globos centras ”Židinys“ 

Molėtų lopšelis-darželis “Saulutė” 

Palangos lopšelis-darželis “Gintarėlis” 

Panevėžio lopšelis-darželis “Sigutė” 

Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis “Smalsutis” 

Pasvalio lopšelis-darželis “Liepaitė” 

Pasvalio r. Grūžių vaikų globos namai 

Plungės lopšelis-darželis “Vyturėlis” 

Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis 

Prienų r. Jiezno vaikų globos namai 

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis 

Raseinių lopšelis-darželis “Liepaitė” 

Rokiškio lopšelis-darželis “Pumpurėlis” 

Šalčininkų r. Jančiūnų universalus daugiafunkcinis centras 

Šiaulių lopšelis-darželis “Coliukė” 

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis 

Šilalės lopšelis-darželis “Žiogelis” 

Šilalės r. Pajūrio vaikų globos namai 

Širvintų lopšelis-darželis “Boružėlė” 

Švenčionėlių lopšelis-darželis “Vyturėlis” 

Tauragės lopšelis-darželis “Ąžuoliukas” 

Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis 

Utenos lopšelis-darželis “Voveraitė” 

Vilkaviškio lopšelis-darželis “Eglutė” 

Vilniaus Baltupių darželis 

Vilniaus r. Pagirių darželis “Pelėdžiukas” 

Visagino lopšelis-darželis “Auksinis gaidelis” 


