
„Sveika gyva, Kalėdų viešnia, 2022“  

 

LAUREATAI 

Pradinės mokyklos 

Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla. Kranto 5-oji, 7. „Vartai į žvaigždžių karalystę.“ 

Kauno Panemunės pradinė mokykla. Kariūnų pl.5. „Žvaigždėtoji Kalėdų pasaka“ 

 

Progimnazijos, pagrindinės mokyklos ir neformalaus ugdymo įstaigos 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija. Šiaurės pr. 55. „Pasivaikščiojimas tarp žvaigždžių“ 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija. Vandžiogalos pl. 51. „Nebylus žvaigždžių šnabždesys“ 

Kauno Petrašiūnų progimnazija. M.Gimbutienės g. 9. „Žvaigždžių miškas“ 

Kauno Suzuki progimnazija. Šiaurės pr. 23. Mažojo princo „Spindulėlis“ 

 

Gimnazijos 

Kauno „Aušros“ gimnazija. Laisvės al. 95. „Žvaigždžių apsupty...“ 

Generolo Povilo Plechavičiaus Kadetų licėjus. Žeimenos g. 66. „Žvaigždėtas Kalėdų sodas“ 

KTU inžinerijos licėjus. Vaidoto g. 11. ,,Žvaigždžių Galios įkvėpti Žibintai“ 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija. Bitininkų 31.“ Šventinė karuselė“ 

 

Nominacijos 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija. Kovo 11-osios g. 94. „Žvaigždžių sodas“ – už 

tvarumą ir netradicinius sprendimus  

VDU "Rasos" gimnazija. P. Lukšio g.40. „Ir atsispindi žvaigždės veidrodžiuos“ – už originalų 

veidrodžių panaudojimą puošyboje 

 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla. Demokratų g.36. „Pasivaikščiojimas tarp žvaigždžių“ -  už 

floristinę kompoziciją 

 

Kauno Prano Daunio ugdymo centras. Taikos pr. 6A. „Žvaigždžių taku“ – už spindinčią alėją ir 

netradicinius papuošimus 

 

Kauno Juozo Urbšio progimnazija. Partizanų g. 68. „Žvaigždės šviečia tam, kad kiekvienas kada 

nors galėtų susirasti savąją“ (Antuanas de Sent Egziuperi) – už originalią Mažojo princo 

fotografijos studiją 



 

Kauno Šv. Roko mokykla. Apuolės g.11. „Kalėdinė miško pasaka“ – už tvarią Kalėdinę eglutę 

 

VDU klasikinio ugdymo mokykla. Partizanų g. 118. „Kai krenta žvaigždė...“ – už nuostabų 

žvaigždžių spindesį ir kompozicijas 

 

Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. Ašigalio g.23. „Laukime“ – už dekoracijų 

vientisumą 

 

Prezidento Antano Smetonos gimnazija. Vijūnų g.2. „Gėlėm baltom žvaigždynai žydi“ – už 

originalią skulptūrą 

 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija. Šarkuvos g. 30. „Futuristinės Kalėdos“ – už netradicinius 

sprendimus ir originalų apšvietimą 

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla. Radvilėnų pl.7. „Žvaigždėtos Kalėdos“ – už jaukios 

prakartėlės sukūrimą 

Kauno Jono Jablonskio gimnazija. Aušros g.3. „Kalėdinė pasaka“ -  už originalų laiptų dekorą 

Kauno „Varpo“ gimnazija. Rytų g. 19. „Žvaigždžių takais.“ – už įėjimo dekoracijas 

 

Kauno tarptautinės gimnazijos pagrindinis ugdymo skyrius. Krėvės pr. 50. „Žvaigždės gražios 

todėl, kad kiekvienoje jų yra gėlė, kurios nematyti“ – už tvarumą ir gamtinių medžiagų 

panaudojimą 

 

Kauno Simono Daukanto progimnazija. Taikos pr. 68. „55 žvaigždynai“ – už spalvingus ir 

originalius žvaigždynus 

 

Kauno Tado Ivanausko progimnazija. Vėtrungės g. 1. „Pasivaikščiojimas po žvaigždėmis“ – už 

kompozicijos originalų išpildymą ir apšvietimą 

 

KTU inžinerijos licėjaus. S. Lozoraičio g. 13. „Žvaigžėta Kalėdų naktis džiunglėse“ – už vainikų 

kompoziciją 

 

KTU inžinerijos licėjaus. Geležinio Vilko g. 28. „Žvaigždėta Kalėdų naktis džiunglėse“ – už 

įėjimo dekoraciją 

 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija. Aukštaičių g. 78. „Tik dangaus Negęsta akys 

sidabrinės...“ (Maironis) – už originalų apšvietimo sprendimą 

 

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla. Partizanų g. 152. „Pasivaikščiojimas tarp žvaigždžių“ – 

už kompozicijos vientisumą 

 

Kauno Nemuno mokykla. A. ir J. Gravrogkų g. 9. „Pasivaikščiojimas tarp žvaigždžių su 

“Mažuoju Princu” – už floristinę kompoziciją 

 



Kauno Suzuki progimnazija. Stulginskio g. 61. Mažojo princo „Spindulėlis“ – už teksto ir vaizdo 

sinergiją 

 

Kauno tarptautinė gimnazija. Vytauto pr. 50. „Svajonių planeta“ – už žvaigždės kompoziciją 

 

Kauno Jono Laužiko mokykla. Tunelio g. 41. Pasivaikščiojimas tarp žvaigždžių“ – už eglutės 

originalumą 

 

Kauno ,,Paparčio“ pradinė mokykla. Šiaurės pr. 35. ,,Šypsena lange“ – už floristines kompozicijas 

 

Kauno Milikonių progimnazija. Baltijos g. 30. „Žvaigždžių keliais“ – už netradicinius eglučių 

sprendimus 

 

Kauno „Santaros“ gimnazija. Baltų pr. 51. „Kai krinta žvaigždės sidabrinės žemėn“ – už vidaus 

kompozicijos vientisumą 

 

Kauno Vaišvydavos mokykla. Vaišvydo g. 28. „Žvaigždžių lietus“ – už langų dekorą 

 

 

 


