
„Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 2021  

Laureatai 

(skelbiami abėcėline tvarka) 

1. Kauno „Aušros“ gimnazija „Man žiema pažadėjo rojų...“ 

2. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus „Kalėdinė Rojaus karuselė“ 

3. Kauno Juozo Grušo meno gimnazija „Pusnynų pasakojimai“ 

4. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija „Kalėdinis Rojaus sodas“ 

5. Kauno Panemunės pradinės mokykla „Belaukiant Kalėdų“ 

6. Kauno Simono Daukanto progimnazijos „Kalėdinis Rojaus sodas“ 

7. Kauno „Varpo“ gimnazija „Šviesos takas“ 

8. Kauno Vaišvydavos mokykla „Kalėdinis Rojaus sodas“ 

9. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija „Žiemos sodas“ 

10. VDU klasikinio ugdymo mokykla (Partizanų g.) „Gyvybės medis“ 

 

Nominacijos 

(skelbiamos abėcėline tvarka) 

1. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija (Vytauto pr.) ,,Kalėdinis Rojaus sodas“ – už 

kompoziciją foje ir tradicijų išlaikymą  

2. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius (V. Krėvės pr.) 

„Smaragdinio miško paslaptis“ -  už kūrybingai panaudotas antrines žaliavas 

3. Kauno Aleksandro Stulginskio „Tobulai saldžios Kalėdos“ – už advento kalendoriaus 

tradicijų puoselėjimą  

4. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla „Kalėdinis Rojaus sodas“ -  už sodų kompozicijas  

5. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla ,,Pingvinų Kalėdos" (Radvilėnų pl.) – už temos 

originalumą. 

6. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija  „Ledo žiedai“ -  už originaliai išpildytą 

eksterjero kompoziciją 

7. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos „Rojaus sodas“ – už gamtinių medžiagų 

panaudojimą puošyboje 

8. Kauno Jono Laužiko mokykla „Žydintis Kalėdų sodas“ – už stiliaus vientisumą 

9. Kauno Juozo Urbšio progimnazija „Spalvų pynės susipynė“ – už originalius eglučių 

sprendimus 

10. KTU inžinerijos licėjus – už šiuolaikiškumą ir socialinę atsakomybę    

 

  
11. KTU Vaižganto progimnazija „Vaižgantiškių sodas“ -  už monumentalumo apraiškas 

karpiniuose 

12. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras „Kalėdų alchemija“ – už medžių spindesį 

13. Kauno Milikonių progimnazija „Kalėdinio Rojaus sodo paukščiai“ – už šventinės nuotaikos 

perteikimą ir skrydžio jausmą 



14. Kauno Prano Daunio ugdymo centras „Smaragdinis bendruomenės sodas“ -  už šviesų 

žaismą ir bendruomeniškumo dvasią 

15. Kauno Rokų gimnazija „Žiemos sodas“ – už šventinio sodo sukūrimą ir originalius 

kompozicijų išpildymus 

16. Kauno Suzuki progimnazija (Šiaurės pr.) „Kalėdos rojuje“ – už spalvinio stiliaus išlaikymą  

17. Kauno Suzuki progimnazija (A. Stulginskio g.) „Kalėdos rojuje“ – už šventinę arką  

18. Kauno „Santaros“ gimnazija „Sparnuotas Rojaus sodas“ – už sparnuotą skrydį 

19. Kauno specialioji mokykla „Smaragdinės Kalėdos“ – už smaragdinį spalvinį vientisumą 

20. VDU klasikinio ugdymo mokykla (Vokiečių g.) „Gyvybės medis“ - už angelų šokį ir 

vientisą kompoziciją 

21. VDU „Rasos" gimnazija „Šerkšno sodai“ – už originalų medžiagų panaudojimą 

22. Kauno Veršvų gimnazija „Kalėdinis gėlių miestas“ – už karpinius ir atidumą detalėms  

23. Kauno „Vyturio“ gimnazija „Stebuklo belaukiant“ – už Kalėdinį jaukumą languose ir 

interjere 

Facebook balsavimo nugalėtojas: 

1. KTU inžinerijos licėjus.  

 

 

 


