
kovo 22-27 d.
2010



kovo 22-27 d.
2010

1

Vaikų linijos inicijuota „Savaitė 
BE PATYČIŲ“, vykusi 2010 m. 
kovo 22-27 dienomis buvo 
skirta didinti visuomenės 
sąmoningumui apie patyčių 
problemą. Akcijos tikslas 
nebuvo per vieną savaitę 
sumažinti patyčių, bet buvo 
norima pakviesti mokyklas 
ir kitas ugdymo įstaigas, 
mokytojus, tėvus, mokinius, 
politikus, mokslininkus, 
specialistus, žiniasklaidą ir visus 
kitus prisiimti atsakomybę 
dėl įsigalėjusios patyčių ir 
pažeminimų kultūros bei 
visiems kartu ieškoti priemonių, 
kurios užtikrintų saugią 
mokymosi aplinką.

2 pav. Alytaus rajono Butrimonių vidurinės mokyklos dalyviai

3 pav. Utenos Dauniškio gimnazija

1 pav. Kretingos vaikų ugdymo 
centras

4 pav. Šeduvos lopšelis darželis
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Iniciatorius

Partneriai 

Valstybinis Vilniaus 
Gaono žydų Muziejus  
Tolerancijos centras

Mykolo Romerio 
universiteto  
Socialinės Informatikos 
fakultetas

Draugai

VšĮ “Vaiko labui”

Jungtinių Tautų Vaiko teisių 
komiteto narys ekspertas 

Dainius Pūras 

Europarlamentaras 
Leonidas Donskis

Tarptautinis gatvės 
šokių turnyras 

URBANDANCE

Rėmėjai NYDERLANDŲ 
KARALYSTĖS 
AMBASADA

JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTIJŲ 
AMBASADA
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Palaikę šios akcijos iniciatorių 
emocinės paramos tarnybą 
Vaikų liniją ir tapę šios idėjos 
įgyvendinimo partneriais, įvairios 
šalies įstaigos ir organizacijos 
kvietė į renginius, per kuriuos 
buvo stengiamasi atkreipti 
visuomenės dėmesį į agresyvų 
vaikų elgesį, į patyčias ir 
pažeminimus.

Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras kvietė į nemokamas 
paskaitas, skirtas vaikams, 
pedagogams, tėvams ir kitiems, 
norintiems daugiau sužinoti 
apie patyčias. Skalvijos kino 
centras organizavo Kūrybines 
kino dirbtuves moksleiviams, 
vaikai per penkias dienas sukūrė 
trumpo metražo filmukus 
patyčių tema. Paramos 
vaikams centras rengė piešinių 
parodą „Tyčia patyčios” atvirų 
durų dieną. VšĮ ,,Vaiko labui” 
įgyvendinamoje programoje 
,,Zipio draugai” dalyvaujančias 
įstaigas pakvietė dalyvauti 
akcijoje ir jos rėmuose įsijungti 
į veiklą ,,Duok draugui ranką”. 
Vilniaus apskrities Vyriausiojo 
policijos komisariato Vilniaus 
miesto teritorinių policijos 
komisariatų nepilnamečių 
reikalų pareigūnai prižiūrimose 
teritorijose dalyvavo bei patys 
organizavo renginius, skirtus 

atkreipti dėmesį į patyčių ir 
smurto problemą mokymo 
įstaigose bei kiekvienam 
pradedant nuo savęs išmokti 
tiesti pagalbos ranką. Tai tik dalis 
veiklų, kurios vyko akcijos „Savaitė 
BE PATYČIŲ“ metu. 

Įspūdinga tai, kad prie akcijos 
prisijungė virš 600 ugdymo 
institucijų, kurios kūrė unikalius 
veiklų planus akcijai paminėti. 
Tarp jų – pradinės, pagrindinės, 
vidurinės, meno, specialiosios, 
jaunimo mokyklos, gimnazijos, 
lopšeliai-darželiai, profesinio 
rengimo centrai, jaunimo 
centrai, globos namai, šokių 
studija, šeimos ir vaiko gerovės 
centrai ir kt. Akcijos dalyviai 
organizavo įvairiausius renginius: 
paskaitas, seminarus patyčių 
prevencijos  tema, piešinių, 
rašinių, šokių konkursus, filmų 
kūrimą ir peržiūras, dalomosios 
medžiagos ruošimą, planuojami 
įvairūs užsiėmimai vaikams, skirti 
socialiniams įgūdžiams ugdyti:  
pasakų patyčių tema skaitymas,  
kūrimas ir  inscenizavimas, 
užsiėmimai tema „Kaip laimėti 
kovą be kovos“, aktyvios 
diskusijos, pvz.,  „Leisk man būti...“. 
Lietuvos mokyklos viena už 
kitą kūrė įdomesnius renginių 
scenarijus patyčioms stabdyti. 
Vienoje mokykloje buvo sukurtas 

70
Klaipėdos
apskritis

30
Telšių

apskritis

88
Šiaulių
apskritis

46
Panevėžio
apskritis

27
Utenos
apskritis

144
Vilniaus
apskritis

42
Alytaus
apskritis

96
Kauno
apskritis

38
Mariampolės
apskritis

26
Tauragės
apskritis

5 pav.  Oficialiai Vaikų linijoje užsiregistravusių institucijų skaičius Lietuvos 
apskrityse. 

plakatas, kur mokiniai surašė 
net 1000 gražių žodžių, kuriuos 
galima pasakyti draugui. 

Į akciją užsiregistravo dalyviai 
iš visų Lietuvos apskričių – 
607 dalyviai pateikė unikalius 
veiklų planus, kuriuos galima 
rasti www.vaikulinija.lt, ir 117 
įstaigų užsiregistravo į „Vaiko 
labui“ organizuojamą veiklą 
„Duok draugui ranką“. Taip pat 
akcijai pasibaigus paaiškėjo, 
kad renginius organizavo 

ir tos ugdymo institucijos, 
kurios oficialiai nebuvo 
užsiregistravusios akcijoje, kitaip 
tariant, gyvenimo be patyčių 
idėją palaikė daugiau institucijų 
negu buvo oficialiai užregistruota. 

http://www.vaikulinija.lt
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Memorandumas
Vaikystė BE PATYČIŲ

2010 metų kovo 22 diena 
Vilnius

Suprasdami patyčių žalą vaiko gerovės bei asmenybės formavimuisi ir pritardami principams, išdėstytiems 
nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose, mes, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, tėvų ir 
mokinių atstovai, įsipareigojame sutelktomis pastangomis siekti, kad vaikai augtų sveikoje ir saugioje aplinkoje, 
kurioje nebūtų įžeidinėjimų, skaudinimo, smurto ir diskriminacijos.

Pripažindami, kad:
•	 kiekvienas vaikas turi teisę augti ir mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai 

saugioje aplinkoje; 
•	 patiriamos patyčios vaikui sukelia fizinę ir dvasinę kančią bei psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų; 
•	 patyčios pažeidžia vieną iš pagrindinių Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracijoje bei Jungtinių Tautų Vaiko 

teisių konvencijoje įtvirtintų vaiko teisių – būti apsaugotam nuo visų formų fizinio ar psichologinio smurto bei 
įžeidimų. 

Siekiame:
•	 keisti visuomenės kultūrines ir vertybines nuostatas – netoleruoti smurtinio konfliktinių situacijų sprendimo; 
•	 sutelktomis valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių ir mokyklų 

bendruomenių pastangomis kurti saugią ir sveiką vaikų mokymosi bei gyvenimo aplinką; 
•	 kurti savitarpio pagarba grįstą mokyklos kultūrą, kurioje kitų skaudinimas ir patyčios būtų nepriimtinos ir 

netoleruojamos; 
•	 į patyčių problemų sprendimą įtraukti visą mokyklos bendruomenę – mokytojus, tėvus ir vaikus; 
•	 skatinti vaikus, mokinių savivaldą ir moksleivių organizacijas aktyviai dalyvauti sprendžiant patyčių problemas; 
•	 didinti tėvų ir globėjų atsakomybę už žeminimo, patyčių ir smurto atvejus; 
•	 organizuoti patrauklų visuomenės, ypač tėvų, švietimą pozityvaus ir tinkamo vaikų auklėjimo klausimais; 
•	 užtikrinti smurto ir patyčių prevencijos programų diegimą ir jų įgyvendinimo tęstinumą; 
•	 skatinti visuomenės informavimo priemones objektyviai aprašyti įvykius, skleisti ir informuoti visuomenę apie 

gerąją prevencijos prieš patyčias ir smurtą patirtį. 

Raginame:
•	 suaugusiuosius savo teigiamo elgesio pavyzdžiu kurti visuomenės be smurto ir patyčių kultūrą; 
•	 daryti viską, kad vaikai Lietuvoje augtų laimingi.

Akcija „Savaitė BE PATYČIŲ“ 
prasidėjo Lietuvos Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
inicijuojamu valstybės institucijų 
vadovų ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovų susitikimu, 
per kurį buvo aptartos patyčių ir 
smurto mokyklose problemos. 
Susitikimo metu buvo pasirašytas 
Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijos inicijuotas 
memorandumas „Vaikystė be 
patyčių“ http://www.smm.lt/
memorandumas/

7 pav. Židikų Marijos Pečkauskaitės 
vidurinė mokykla

Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas 
Valentinas Stundys
Švietimo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavičius
Sveikatos apsaugos ministras 
Raimondas Šukys
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras 
Donatas Jankauskas

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 
Rimantė Šalaševičiūtė 
Policijos generalinis komisaras 
Vizgirdas Telyčėnas 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas 
Dainius Radzevičius
Viešosios įstaigos Vaikų linija 
vadovas 
Robertas Povilaitis
Lietuvos mokyklų vadovų 
asociacijos viceprezidentė 
Ramutė Mečkauskienė

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas 
Šarūnas Bagdonas 
Lietuvos moksleivių sąjungos 
prezidentas 
Gabrielius Satkauskas
Lietuvos mokinių parlamento 
pirmininkas 
Simonas Stankus
Lietuvos telefoninių psichologinės 
pagalbos tarnybų asociacijos 
prezidentas 
Paulius Skruibis

http://www.smm.lt/memorandumas/
http://www.smm.lt/memorandumas/
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8 pav. Kretingos Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija.
9 pav. Druskininkų “Saulės” pagrindinė mokykla.
10 pav. Purienų vidurinė mokykla.
11 pav. Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla.
12 pav. Utenos rajono Užpalio gimnazija.

Akcijos pristatymas „Vaikų linijos“ 
interneto svetainėje

„Savaitė BE PATYČIŲ“ profilis

Prezidentės inicijuoto susitikimo 
su valstybės institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovais vaizdo įrašas

Prezidentė D.Grybauskaitė: 
„Lietuva be patyčių - 
įpareigojimas kiekvienam“

Švietimo ir mokslo ministerijos 
inicijuotas Memorandumas 
„Vaikystė be patyčių“

9

8

10

11

12

Vienas ryškesnių akcijos akcentų 
vyko kovo 26 d. 12 val. Lietuvos 
mokinių parlamentas ir Lietuvos 
moksleivių sąjunga organizavo 
Flashmob, kurio metu įvairių 
Lietuvos mokyklų mokiniai buvo 
kviečiami sukurti žmogaus siluetą 
ir tuo pačiu metu kartu, iškėlę 
rankas į viršų, sušukti: „Gyvenimas 
BE PATYČIŲ!“. Pasibaigus akcijai 
jos dalyviai siuntė į Vaikų liniją 
įdomiausių akimirkų nuotraukas, 
kurios buvo patalpintos 
Facebook‘e akcijos puslapyje bei 
Vaikų linijos interneto svetainėje. 

http://www.vaikulinija.lt/index.php/savaite-be-patyciu/1331
http://www.vaikulinija.lt/index.php/savaite-be-patyciu/1331
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Savaite-BE-PATYCIU/10150096148960302
http://www.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/spaudos_centras/video_galerija/2010-03-22_1247/videoshow.html
http://www.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/spaudos_centras/video_galerija/2010-03-22_1247/videoshow.html
http://www.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/spaudos_centras/video_galerija/2010-03-22_1247/videoshow.html
http://www.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/spaudos_centras/video_galerija/2010-03-22_1247/videoshow.html
http://www.lrytas.lt/-12692572581267800373-d-grybauskait%C4%97-lietuva-be-paty%C4%8Di%C5%B3-%C4%AFpareigojimas-kiekvienam.htm
http://www.lrytas.lt/-12692572581267800373-d-grybauskait%C4%97-lietuva-be-paty%C4%8Di%C5%B3-%C4%AFpareigojimas-kiekvienam.htm
http://www.lrytas.lt/-12692572581267800373-d-grybauskait%C4%97-lietuva-be-paty%C4%8Di%C5%B3-%C4%AFpareigojimas-kiekvienam.htm
http://www.smm.lt/memorandumas/index.htm
http://www.smm.lt/memorandumas/index.htm
http://www.smm.lt/memorandumas/index.htm
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Savaite-BE-PATYCIU/10150096148960302
http://www.lrytas.lt/-12692572581267800373-d-grybauskait%C4%97-lietuva-be-paty%C4%8Di%C5%B3-%C4%AFpareigojimas-kiekvienam.htm
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Organizacijų dalyvavusių  
akcijoje sąrašas:
Adomynės pagrindinė mokykla
Akademijos vidurinė mokykla
Akmenės gimnazija
Akmenės rajono Ventos gimnazija
Alytaus ,,Volungės“ pagrindinė mokykla
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla
Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla
Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla
Alytaus profesinio rengimo centras
Alytaus rajono Alovės pagrindinė mokykla
Alytaus rajono Kumečių pagrindinė 

mokykla
Alytaus rajono Makniūnų pagrindinė 

mokykla
Alytaus rajono Butrimonių vidurinė 

mokykla
Alytaus rajono Simno gimnazija
Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla
Anykščių Antano Baranausko vidurinė 

mokykla
Anykščių rajono Kavarsko vidurinė mokykla
Antano Vienuolio gimnazija
Ariogalos gimnazija
Asociacija Vėriškių bendruomenė
Aukštabalio vidurinė mokykla
Babtų gimnazija
Baisogalos m/d Skėmių skyrius
Baisogalos mokykla- darželis
Baltrušaičių pagrindinė mokykla
Baltupių vidurinė mokykla 
Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla
Biržų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės 

centras
Buitinių paslaugų skyrius
Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla 
Čekoniškų vidurinė mokykla
Dainų vidurinė mokykla
Darbėnų vidurinė mokykla
Daubiškių pagrindinė mokykla
Daugėliškio vidurinė mokykla
Daugėlių lopšelis-darželis
Degučių pagrindinė mokykla
Didždvario gimnazija
Dieveniškių Adomo Mickevičiaus vidurinė 

mokykla

Drevernos pagrindinė mokykla
Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
Druskininkų savivaldybės Leipalingio vaikų 

lopšelis-darželis ,,Liepaitė“
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų 

pagrindinė mokykla
Eitminiškių vidurinė mokykla
Eitminiškių vidurinės mokyklos Ažulaukės 

skyrius
Eitminiškių vidurinės mokyklos Visalaukės 

skyrius
Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla
Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija
Elvyravos pagrindinė mokykla
Elvyravos pagrindinė mokykla
Energetikos ir mechatronikos skyrius
Gailių pagrindinė mokykla
Gargždų „Minijos“ vidurinė mokykla
Gargždų ugdymo centras ,,Naminukas“
Garliavos Jonučių vidurinė mokykla
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
Gaurės pagrindinė mokykla
Gelgaudiškio specialioji mokykla
Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė 

mokykla
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų 

pagrindinė mokykla
Girdžių pagrindinė mokykla
Girkalnio pagrindinė mokykla
Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinė 

mokykla
Gražiškių vidurinė mokykla
Grūšlaukės pagrindinė mokykla
Gruzdžių lopšelis – darželis ,,Puriena“
Gudelių pagrindinė mokykla
Higienos Institutas
Igliaukos A. Matučio vidurinė mokykla
Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė 

mokykla
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė 

mokykla
Ignalinos rajono gimnazija
Ilgakiemio mokykla- darželis
Janapolės pagrindinė mokykla
Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinė mokykla
Jonavos Panerio pradinė mokykla
Jonavos pradinė mokykla
Jonavos rajono Bukonių pagrindinė 

mokykla

Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinė 
mokykla

Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla
Jonavos Senamiesčio gimnazija
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 

gimnazija
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
Joniškio jaunimo ir suagusiųjų mokykla
Joniškio Mato Slančiausko gimnazija
Joniškio rajono Marcės Katiliūtės 

pagrindinė mokykla
Jonyno dailės mokykla
Jono ir Petro Vileišių vidurinė mokykla
Jovaro pagrindinė mokykla
Jungėnų pagrindinė mokykla
Juodšilių „Šilo“ gimnazija
Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro 

pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio 

pagrindinė mokykla
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 

mokykla
Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinė 

mokykla
Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinė 

mokykla 
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagr. 

Mokykla
Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių 

pagrindinio ugdymo skyrius
Kauno ,,Paparčio“ pradinė mokykla
Kauno „Nemuno“ vid. mokykla
Kauno „Saulės“ gimnazija
Kauno „Šilo“ pradinė mokykla
Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla
Kauno „Varpo“ gimnazija
Kauno „Versmės“ vidurinė mokykla
Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinė 

mokykla
Kauno Antano Smetonos vidurinė mokykla
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos 

gimnazija
Kauno apskrities Vyriausiojo policijos 

komisariato Raseinių rajono policijos 
komisariatas

Kauno AVPK Raseinių rajono policijos 
komisariatas

Kauno Dainavos vidurinė mokykla
Kauno darželis – mokykla ,,Rūtelė“
Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė 

mokykla
Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla
Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
Kauno Maisto pramonės mokykla
Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla
Kauno P. Eimučio jaunimo mokykla
Kauno Petrašiūnų vidurinė mokykla
Kauno Pilėnų vidurinė mokykla
Kauno Purienų vidurinė mokykla
Kauno raj. Piliuonos vidurinė mokykla
Kauno rajono Batniavos pagrindinė 

mokykla
Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija
Kauno rajono Neveronių vidurinė mokykla
Kauno rajono Saulėtekio Antano 

Mackevičiaus pagrindinė mokykla
Kauno Rokų vidurinė mokykla
Kauno Sargėnų vidurinė mokykla
Kauno Tado Ivanausko vidurinė mokykla
Kauno Tirkiliškių pradinė mokykla
Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla
Kauno Veršvų vidurinė mokykla
Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla
Kauno Vinco Kudirkos vid. Mokykla
Kauno Vydūno pagrindinė mokykla
Kavoliškio darželis-mokykla
Kazimiero Jagmino pradinė mokykla
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
Kazlų Rūdos specialioji mokykla
Kėdainių „Aušros “ vidurinė mokykla
Kėdainių jaunimo mokykla
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla
Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinė 

mokykla
Kėdainių r. Akademijos mokykla – darželis 

„Kaštonas“
Kėdainių rajono Miegėnų  pagrindinė 

mokykla
Kėdainių rajono Tiskūnų Juozo Urbšio 

pagrindinė mokykla
Kelmės ,,Kražantės“ pagrindinė mokykla
Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla
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Kelmės darželis – mokykla „Ąžuoliukas“
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla
Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė  

mokykla
Kenos pagrindinė mokykla
Keturiasdešimt Totorių pagrindinė mokykla
Kyviškių pagrindinė mokykla
Klaipėdos  „Smeltės“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla
Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Saulutės“ mokykla- darželis
Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykla-darželis
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
Klaipėdos 1 - oji specialioji mokykla
Klaipėdos Baltijos gimnazija
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“
Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos 

Socialinio departamento Atviros erdvės 
jaunimo centras

Klaipėdos miesto Maksimo Gorkio 
pagrindinė mokykla

Klaipėdos Prano Mašioto pagrindinė 
mokykla

Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė 
mokykla

Klaipėdos r. Veiviržėnų gimnazija
Klaipėdos rajono Vėžaičių pagrindinė 

mokykla
Klaipėdos Simono Dacho pagrindinė 

mokykla
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo 

mokykla
Klaipėdos Tauralaukio pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla
Klaipėdos Vyturio pagrindinė mokykla
Klovainių pagrindinė mokykla
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija
Kretingos raj. mokykla-darželis “Pasaka”

Kretingos rajono Baublių pagrindinė 
mokykla

Kretingos rajono Kartenos vidurinė 
mokykla

Kretingos rajono Kūlupėnų pagrindinė 
mokykla

Kretingos rajono Kūlupėnų pagrindinė 
mokykla

Kretingos rajono Kurmaičių pradinė 
mokykla

Kretingos rajono Salantų gimnazija
Kretingos vaikų ugdymo centras
Krosnos pagrindinė mokykla
Kruonio gimnazija
Kučiūnų pagrindinė mokykla
Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinė 

mokykla
Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus 

pagrindinė mokykla
Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla
Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“
Kužių vidurinė mokykla
LAB šokių studija
Lapių pagrindinė mokykla
Lauryno Ivinskio gimnazija
Lavoriškių pagrindinė mokykla
Lazdijų darželis-mokykla „Kregždutė“
Lazdijų darželis-mokykla „Vyturėlis“
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija
Lazdijų rajono Kapčiamiesčio Vilniaus 

Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla
Lazdijų rajono savivaldybės
Lazdijų rajono savivaldybės Aštriosios 

Kirsnos pagrindinė mokykla
Lazdijų rajono savivaldybės Būdviečio 

pagrindinė mokykla
Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio 

vidurinė mokykla
Leipalingio pagrindinė mokykla
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių 

sąjungų federacija (LŠMPSF)
Liškiavos pagrindinė mokykla
Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla
Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla
Lopšelis-darželis „Pelenė“
M. K. Čiurlionio muzikos mokykla

Marijampolės „Ryto“ vidurinė mokykla
Marijampolės „Sūduvos“ gimnazija
Marijampolės „Šaltinio“ vidurinė mokykla
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Viešosios tvarkos skyriaus 
Miesto policijos nuovados Nepilnamečių 
reikalų pareigūnų veiklos grupė kartu 
su Viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“ 
Marijampolės vaiko dienos centru

Marijampolės Marijonų gimnazija
Marijampolės mokykla-darželis ,,Žiburėlis“
Marijampolės Petro Armino pagrindinė 

mokykla
Marijampolės savivaldybės Sasnavos 

vidurinė mokykla
Marijampolės Socialinės pagalbos centras
Mastaičių pagrindinė mokykla
Matuizų vidurinė mokykla
Mažeikių „Ventos“ pagrindinė mokykla
Mažeikių „Vyturio“  pradinė mokykla
Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla
Mažeikių lopšelis – darželis „Bitutė“
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės 

vidurinė mokykla
Mechanikos sektorius
Merkinės pagrindinė mokykla
Milikonių vidurinė mokykla
Miroslavo vidurinė mokykla
Mockaičių pagrindinė mokykla
Molėtų gimnazija
Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė 

mokykla
Naujamiesčio vidurinė mokykla
Naujosios Akmenės mokykla-darželis 

„Atžalynas“
Naujosios Akmenės mokykla-darželis 

„Buratinas“
Nemenčinės Konstanto Parčevskio 

gimnazija
Nemunaičio pagrindinė mokykla
Nidos vidurinė mokykla
Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla
Obelių gimnazija
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė 

mokykla
Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinė 

mokykla
Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla

Pakiršinio mokykla-darželis
Pakražančio vidurinė mokykla
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla
Palangos senoji gimnazija
Palemono vidurinė mokykla
Pandėlio gimnazija
Panemunės vidurinė mokykla
Panevėžio  „Aušros“ vidurinė mokykla
Panevėžio ,,Vilties‘‘vidurinė mokykla
Panevėžio ,,Vyturio“ vidurinė mokykla
Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla
Panevėžio „Minties“ gimnazija
Panevėžio „Verdenės“ pagrindinė mokykla
Panevėžio 5-oji vidurinė mokykla
Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė 

mokykla
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Panevėžio lopšelis – darželis „Dobilas“
Panevėžio lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“
Panevėžio M.Rimkevičaitės technologinė 

mokykla
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė 

mokykla
Panevėžio pradinė mokykla
Panevėžio rajono Dembavos pagrindinė 

mokykla
Panevėžio rajono Pažagienių darželis-

mokykla
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė 

tarnyba
Panevėžio Sakistakalnio pagrindinė 

mokykla
Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

mokykla
Panevėžiuko pagrindinė mokykla
Panočių vidurinė mokykla
Papilės Simono
Pasvalio rajono Pušaloto pagrindinė 

mokykla
Pasvalio rajono Saločių Antano Bijotų 

Poškos vidurinė mokykla
Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla
Pašušvio pagrindinė mokykla
Pavasario vidurinė mokykla
Pelėdnagių mokykla-darželis ,,Dobiliukas“
Plungės rafono Platelių gimnazija
Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla



kovo 22-27 d.
2010

8

Plungės specialioji mokykla
Plutiškių vidurinė mokykla
Pranciškonų gimnazija
Prezidento Jono Zemaicio gimnazija
Prienų  „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla
Prienų ,,Revuonos“ vidurinė mokykla
Prienų rajono savivaldybės 
Prienų rajono savivaldybės Kunigiškių 

pagrindinė mokykla
Prienų rajono savivaldybės Pakuonio 

pagrindinė mokykla
Prienų rajono Šilavoto pagrindinė mokykla
Prienų rajono Šilavoto pagrindinė mokykla
Pumpėnų vidurinė mokykla
Radviliškio Jaunimo mokykla
Radviliškio Lizdeikos gimnazija
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija
Radviliškio rajono,  Alksniupių pagrindinė 

mokykla
Radviliškio rajono, Šaukoto pagrindinė 

mokykla
Radviliškio Vaižganto gimnazija
Ramučių gimnazija
Raseinių pagrindinė mokykla
Raseinių rajono Pryšmančių pagrindinė 

mokykla
Raseinių rajono Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija
Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla
Raseinių„Kalno“  vidurinės mokyklos    

katalikiškos dvasios skyrius
Riešės gimnazija
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija
Rokiškio r. Juodupės gimnazija
Rokiškio rajono Pandėlio pradinė mokykla
Rokiškio Senamiesčio pradinė mokykla
Rudaminos ,,Ryto“ gimnazija
Rukainių vidurinė mokykla
Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko 

vidurinė mokykla
S. Lozoraičio vidurinė mokykla
Salako pagrindinė mokykla
Salomėjos Nėries vidurinė mokykla
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija
Semeliškių vidurinė  mokykla
Sendvario pagrindinė mokykla
Sidabravo vidurinė mokykla
Skaudvilės specialioji mokykla

Skriaudžių pagrindinė mokykla
Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija
Smilgių vidurinė mokykla
Sodų vidurinė
Statybos ir mechanikos skyrius
Stoniškių pagrindinė mokykla
Sūduvos vidurinė mokykla
Šakių ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla
Šakių „ Varpo” vidurinė mokykla
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco 

Kudirkos gimnazija
Šakių rajono Sintautų pagrindinė mokykla
Šakių rajono vaikų lopšelis – darželis 

“Klevelis”
Šalčininkų „Santarvės“ vidurinė mokykla
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
Šalčininkų r. Dieveniškių „ Ryto“ vidurinė 

mokykla
Šalčininkų r. Dieveniškių „ Ryto“ vidurinė 

mokykla
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija
Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos 

Ožeškovos vidurinė mokykla
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vid.

mokykla
Šeduvos gimnazija
Šeduvos lopšelis - darželis
Šeštokų vidurinė mokykla
Šėtos vidurinė mokykla
Šiaulių „Romuvos“ pagrindinė mokykla
Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Šiaulių Aukštabalio pradinė mokykla
Šiaulių darželis – lopšelis „Žibūrėlis““
Šiaulių Daukanto gimnazija
Šiaulių gegužių vidurinė mokykla
Šiaulių logopedinė mokykla
Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“
Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“
Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“
Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“
Šiaulių m. Pedagoginė psichologinė 

tarnyba
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla
Šiaulių Profesinio Rengimo Centras
Šiaulių Profesinio Rengimo Centras
Šiaulių profesinis rengimo centras
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 

pagrindinė mokykla
Šiaulių r. Sav. Meškuičių vidurinė mokykla

Šiaulių raj. , Kuršėnų Daugėlių pagrindinė 
mokykla

Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelis-darželis 
„Buratinas“

Šiaulių rajono Šilėnų pagrindinė mokykla
Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla
Šiaulių S. Daukanto gimnazija
Šiaulių Salduvės pagrindinė mokykla
Šiaulių Saulėtekio gimnazija
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė 

mokykla
Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazija
Šilalės r. Tenenių pagrindinė mokykla
Šilalės rajono Bijotų Dionizo Poškos 

pagrindinė mokykla
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

vidurinė mokykla
Šilėnų pagrindinė mokykla
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 

centras
Šilutės lopšelis – darželis ”Ąžuoliukas“.
Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla
Šilutės pirmoji gimnazija
Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla
Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla
Šilutės r. Kintų vidurinė mokykla
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija
Šilutės Vydūno gimnazija
Šilutės Žibų pradinė mokykla
Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė 

mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla
Šukionių Jono Noreikos pagrindinė 

mokykla
Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla
Švėkšnos sanatorinė mokykla
Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija
Švenčionių r. Švenčionėlių gimnazija
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla
Tauragės r. Vaikų reabilitacijos centras – 

mokykla „Pušelė“
Tauragės rajono Lauksargių pagrindinė 

mokykla

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Tauragės rajono Tarailių pagrindinė 

mokykla
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija
Telšių ,,Germanto“ vidurinė mokykla
Telšių „Džiugo“ vidurinė mokykla
Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla
Telšių rajono Eigirdžių pagrindinė mokykla
Telšių rajono Luokės vidurinė mokykla
Telšių rajono savivaldybės administracijos
Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos 

vidurinė mokykla
Telšių specialioji mokykla
Trakų r. Aukštadvario vidurinė mokykla
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazija
Traupio pagrindinė mokykla
Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla
Tverų vidurinė mokykla
Ubiškės pagrindinė mokykla
Ūdrijos pagrindinė mokykla
Ukmergės „Šilo“ vidurinė mokykla
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija
Ukmergės Pašilės pagrindinė mokykla
Ukmergės Senamiesčio pagrindinė 

mokykla
Upynos pagrindinė mokykla
Upninkų pagrindinė mokykla
Utenos Aukštakalnio pagrindinė mokykla
Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
Utenos Dauniškio gimnazija
Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla
Užlieknės pagrindinė mokykla
Užpalių  gimnazija
Užupio gimnazija
Užvenčio Šatrijos raganos vidurinė mokykla
Vainuto vidurinė mokykla
Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Veisiejų vidurinė mokykla
Viekšnių gimnazija
Viešintų pagrindinė mokykla
Viešoji įstaiga dienos centras 

„Šermukšniukas“
Viešvilės pagrindinė mokykla
Viešvilės vaikų globos namai
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
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Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
Vilkaviškio pagrindinė mokykla
Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno 

vidurinė mokykla
Vilkaviškio rajono Gražiškių vidurinė 

mokykla
Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinė 

mokykla
Vilkaviškio rajono Kybartų pagrindinė 

mokykla
Vilkaviškio rajono Pajevonio vidurinė 

mokykla
Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“
Vilkyčių pagrindinė mokykla
Vilniau Šv. Kristoforo pagrindinė mokykla
Vilniaus  lopšelis – darželis „Gintarėlis“
Vilniaus  lopšelis – darželis „Mėdynėlis“
Vilniaus – lopšelis darželis „Molinukas“
Vilniaus ,,Akiračio“ suaugusiųjų vidurinė 

mokykla
Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinė mokykla
Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinė mokykla
Vilniaus “Ąžuolyno” pagrindinė 

mokyklaVilniaus „Saulėtekio“ vidurinė 
mokykla

Vilniaus „Sietuvos“ vidurinė mokykla
Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla
Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė 

mokykla
Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė 

mokykla
Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė 

mokykla
Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė 

mokykla
Vilniaus Dvarčionių pradinė mokykla
Vilniaus Gabijos gimnazija
Vilniaus jėzuitų gimnazija
Vilniaus jėzuitų gimnazija
Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė 

mokykla
Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinė 

mokykla
Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo 

konsultacinis centras
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Vilniaus Jono Pauliaus II pagrindinė 

mokykla
Vilniaus Laisvės gimnazija
Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla
Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla
Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla
Vilniaus lopšelis – darželis “Liepsnelė”
Vilniaus lopšelis – darželis „Mažylis“
Vilniaus lopšelis darželis „Pelenė“
Vilniaus lopšelis-darželis „Gandriukas“
Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“
Vilniaus lopšelis-darželis „Pelėda“
Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“
Vilniaus Lukiškių vidurinė mokykla
Vilniaus M.Dobužinskio vidurinė mokykla
Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė 

mokykla
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija
Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla
Vilniaus Pelėdos pradinė mokykla
Vilniaus Petro Vileišio pagrindinė mokykla
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla
Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė 

mokykla
Vilniaus r. Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla
Vilniaus r. Kenos pagrindinė mokykla
Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla
Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla
Vilniaus r. Riešės pagrindinė mokykla
Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė mokykla
Vilniaus rajono Juodšilių šv. Uršulės 

Leduchovskos vidurinė mokykla
Vilniaus rajono Maišiagalos kunigo Juzefo 

Obrembskio vidurinė mokykla
Vilniaus rajono Martyno Mažvydo vidurinė 

mokykla
Vilniaus Salininkų vidurinė mokykla
Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla
Vilniaus savivaldybės Grigiškių  „Šviesos“  

vidurinė mokykla
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė 

mokykla
Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla
Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė 

mokykla
Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla
Vilniaus Taikos pagrindinė mokykla
Vilniaus technologijų ir verslo profesijos 

mokymo centras
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras, Administravimo ir 
paslaugų skyrius

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 
mokymo centras, Transporto ir verslo 
skyrius

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 
mokymo centras, Transporto ir verslo 
skyrius

Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla
Vilniaus Vaikų lopšelis-darželis „RŪTA“
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija
Vilniaus Verkių specialioji mokykla
Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
Vilniaus Žemynos gimnazija
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė 

mokykla
Visagino ,,Verdenės“ gimnazija
Visagino ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla
Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla
Visagino Sedulinos vidurinė mokykla
Visagino vaikų darželis–lopšelis „Ažuoliukas“
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Vytauto Kazimiero
Vytauto Kazimiero Jonyno dailės mokykla
Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Všį Alantos technologijos ir verslo mokykla
VšĮ Kauno  šv.Mato vidurinė mokykla
Všį Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurinė 

mokykla
Všį Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė 

mokykla
Všį Kelmės profesinio rengimo centras
VŠĮ Liubertienės vidurinė mokykla
VŠĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai
Všį Mentalinio ugdymo centras „CARPE 

DIEM“
VŠĮ VDU „Rasos“ gimnazija
Zarasų „Santarvės“ pagrindinė mokykla
Zarasų rajono savivaldybės administracijos 

Vaiko teisių apsaugos skyrius
Žadvainių pagrindinė mokykla
Žagarės gimnazija
Žagarės specialioji mokykla
Žalgirių gimnazija
Žaliakalnio pagrindinė mokykla
Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė 

mokykla

Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla
Želsvos pagrindine mokykla
Želvos vidurinė mokykla
Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis
Žėručio pradinė mokykla
Žirmūnų gimnazija
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VšĮ Vaiko labui veiklos Duok draugui ranką dalyviai. 

Nr. Apskritis Įstaigos pavadinimas
1

Ka
un

as

lopšelis-darželis Spragtukas
2 lopšelis-darželis ,,Naminukas”
3 lopšelis-darželis „Nežiniukas“
4 lopšelis-darželis „Žilvitis“
5 Kauno Panemunės lopšelis darželis
6 Kauno rajono Garliavos lopšelis- darželis “Eglutė” 
7 Kauno Palemono vidurinė mokykla 
8 lopšelis-darželis “Šilinukas” 
9 lopšelis-darželis “Girinukas” 

10 Viktoro Kuprevičiaus vidurinė mokykla
11 Kėdainių r. Pelėdnagių mokykla-darželis “Dobiliukas”
12 Kėdainių rajono Akademijos mokyklos - darželio “Kaštonas” 
13 Kėdainių lopšelio-darželio “Vaikystė”
14 Kėdainių lopšelio-darželio “Žilvitis” 
15 Kėdainių mokykla-darželis “Aviliukas”
16 Kėdainių raj. Krakių darželis
17 Prienų lopšelis -darželis “Pasaka“
18 Raseinių  rajono Girkalnio darželis
19 Šakių r. Slavikų pagrindinė mokykla
20 Jonavos vaikų  lopšelio-darželio “Dobilas”

1

Kl
ai

pė
da

lopšelis-darželis “Pagrandukas”
2 lopselis-darzelis ,,Volungele” 
3 lopšelis-darželis “Linelis”
4 lopšelis-darželis “Boružėlė”
5 lopšelis-darželis  „Radastėlė“
6 “Gilijos” pradinė mokykla
7 Klaipėdos Regos ugdymo centras
8 Klaipėdos rajono Vėžaičių lopšelis-darželis 
9 Klaipėdos rajono Dovilų lopšelis-darželis „Kregždutė“

10 Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas’’   
11 Kretingos vaikų ugdymo centras
12 Kretingos rajono Kartenos vidurine mokykla
13 Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ 
14 Gargždų vaikų ugdymo centre ,,Naminukas”
15 Šilutės raj., Saugų vaikų darželis 

Nr. Apskritis Įstaigos pavadinimas
1

M
ar

ija
m

po
lė vaikų lopšelis-darželis „Rūta”  

2 mokykla -darželis ,,Žiburėlis” 
3 Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla

4 Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinės 
mokyklos

5 Šakių rajono mokykla - darzelis ,,Berzelis”
1

Pa
ne

vė
žy

s

lopšelis-darželis “Sigutė”
2 lopšelis-darželis „Aušra“
3 lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
4 lopšelis-darželis „Drugeliai“
5 lopšelis-darželis „Žvaigždutė“
6 lopšelis-darželis ,,Juratė’’
7 Panevėžio raj. Velžio vaikų l/d
1

Ši
au

lia
i

lopšelis-darželis “Eglutė”
2 lopšelis-darželis “Sigutė”
3 lopšelis-darželis “Varpelis”
4 lopšelis-darželis “Dainelė”
5 lopšelis - darželis ,,Žiburėlis”
6 lopšelis-darželis “Pasaka”
7 lopšelis-darželis Žirniukas
8 lopšelis-darželis „Gluosnis“
9 Kelmės darželio - mokyklos „Ąžuoliukas“ 

10 Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas’’ 
11 Pakruojo vaiku lopselis - darzelis „Saulute”.
12 Kuršėnų lopšelis-darželis “Buratinas”
13 Radviliškio raj., Pavartyčių mokykla-darželis
14 Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindines mokyklos
15 Kelmės raj. Tytuvėnų v/l/d
16 Akmenės raj. Akmenės vaikų  lopšelis-darželis “Gintarėlis”

1

Te
lš

ia
i

Mažeikių lopšelis - darželis “Saulutė”
2 Mažeikių lopšelis-darželis “Pasaka”
3 Mažeikių lopšelis –darželis “Eglutė“
4 Mažeikių lopšelis –darželis “Linelis“
5 Mažeikių lopšelis –darželis ,,Gintarėlis“
1

U
te

na Utenos rajono Užpalių gimnazijos
2 Molėtų “Saulutės” vaikų lopšelis-darželis
3 Visagino lopselio-darzelio “Gintarelis“



kovo 22-27 d.
2010

11

Nr. Apskritis Įstaigos pavadinimas
1

Vi
ln

iu
s

lopšelis-darželis „Vėtrungė“
2 lopšelis-darželis „Lazdynėlis“
3 lopšelis-darželis „Šermukšnėlė
4 lopšelis-darželis „Pušynėlis
5 lopšelis-darželis „Saulėgrąža
6 lopšelis-darželis „Žirmūnėliai
7 lopšelis-darželis „Krivūlė
8 lopšelis-darželis „Strazdelis
9 lopšelis-darželis „Lakštingala

10 lopšelis-darželis „Justinukas
11 lopšelis-darželis „Aitvaras
12 lopšelis-darželis „Žemyna
13 lopšelis-darželis „Švelnukas
14 lopšelis-darželis „Liepsnelė
15 Markučių lopšelis-darželis
16 lopšelis-darželis „Vieversys
17 lopšelis-darželis „Sadutė“
18 lopšelis-darželis Beržynėlis
19 lopšelis-darželis Atžalėlės
20 lopšelis-darželis Pipiras
21 lopšelis-darželis Žiburėlis
22 Atžalyno prad.mok.
23 lopšelis-darželis Bitutė
24 lopšelis-darželis Raktelis
25 lopšelis-darželis Rasa
26 lopšelis-darželis Gandriukas
27 lopšelis-darželis Užupiukas
28 lopšelis-darželis Sakalėlis
29 lopšelis-darželis Bitutė
30 lopšelis-darželis Naminukas
31 Vilkpėdės darželis - mokykla
32 lopšelis-darželis Drevinukas
33 lopšelis-darželis Žiogelis
34 SOS vaikų kaimas
35 lopšelis-darželis Kodėlčiukas
36 lopšelis-darželis Pušaitė
37 lopšelis-darželis Pasagėlė
38 lopšelis-darželis Želmenėliai
39 lopšelis-darželis Dobiliukas
40 lopšelis-darželis Gudrutis
41 lopšelis-darželis Eglutė
42 lopšelis-darželis Papartis
43 lopšelis-darželis Žilvinėlis
44 lopšelis-darželis Aitvaras
45 lopšelis-darželis Žvangutis
46 lopšelis-darželis „Pelenė”

13 pav. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija



Vilniaus Vaikų linija
M. K. Oginskio g. 3  
LT-10219  Vilnius
Tel/Faks.: (8 5) 261 72 95
El. p. vilnius@vaikulinija.lt

 
Kauno Vaikų linija
Vaikų gerovės centras „Pastogė“
P. Plechavičiaus g. 21  
LT-49260 Kaunas
Tel. (8 37) 310 956      
Faks. (8 37) 313 912
Dainavos Jaunimo centras
Pramonės per. 31 
LT-51270 Kaunas
Tel. (8 37) 452 885
El. p. kaunas@vaikulinija.lt   

 
Klaipėdos Vaikų linija
Debreceno g. 41 - 1 
LT-94164 Klaipėda
Tel. (8 46) 342 253
Faks. (8 46) 345 420
El. p. klaipeda@vaikulinija.lt

 

Interneto svetainės:
http://www.vaikulinija.lt   

http://www.bepatyciu.lt

 
Vaikų linija

Kampanija BE PATYČIŲ

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga „Vaikų linija“
Įmonės kodas: 300592971
A/s Nr. LT057300010096612742

http://www.facebook.com/#!/pages/Vaiku-linija/262054297317
http://www.facebook.com/pages/BE-PATYCIU/257294571515

