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Mūsų mokyklos istorija prasideda nuo garsiai išsakytos idėjos 1996 metų pavasarį, 
švenčiant Šv.Velykas.
Iniciatyvių mamų dėka buvo įkurta Stokholmo „Saulės“ lituanistinė mokykla, kuri 
savo veiklą pradėjo namuose. Tuomet užsiėmimus lankė vos keli vaikai, tačiau 
mamos tikėjo tuo, ką daro. Jos puoselėjo bei augino lituanistinės mokyklos idėją. 
Šiandien esame dėkingi aktyvioms mamoms už tai, kad galime susirinkti kartu 
su savo vaikais ir mokytis lietuvių kalbos, prisiminti senąsias lietuvių tradicijas ir 
perduoti  jas savo vaikams. 

Stokholmo „Saulės“ lituanistinės mokyklos įkūrėjos:
Andželika Motiejauskaitė,  Audronė Vodzinskaitė – Städje

Dangira Grikšienė, Dalia Armalienė

Tik įkūrus mokyklėlę,  ją lankė 4 vaikai,

šiandien mes užaugome. Mūsų jau 68!

Prisiminkime Stokholmo „Saulės“

lituanistinės mokyklos pirmąją nuotrauką.

1999 05 30. Iškyla gamtoje.
Nuotrauka daryta mokslo metų baigimo proga.

Šiandien
mes atrodome
štai taip!

2016 03 20.
Švenčiame Šv. Velykas.

Andželika
Motiejauskaitė

Dangira
Grikšienė

Audronė
Vodzinskaitė – Städje

(K. Musteikytės nuotr.) (G.Kobeckienės nuotr.)

Kaip mes gimėme Kaip mes augome



Visi drauge susirenkame
kas antrą sekmadienį.
Kartu rašome, skaitome, 
žaidžiame ir dainuojame.

Nepamirštame švęsti
lietuviškas šventes bei 
prisiminti ir puoselėti 
lietuvių tradicijas.

2015 m. Žirnių klasė. 
(K.Musteikytės nuotr.)

2010 m.  Atvelykis.

2015 m. Spindulėlių klasė. (K.Musteikytės nuotr.)

2015 12 13. Šv. Kalėdų šventėje kartu su mumis programoje ir
Gedimino Zujaus miuziklo jaunieji artistai. (E. Sääf nuotr.)

Ką mes veiKiame

Kiekvienais metais
nekantriai laukiame
atvykstančio Kalėdų senelio
ir žinoma - dovanų!

Kalėdų senelį
džiuginame savo
teatralizuotais
pasirodymais, šokiais 
ir dainomis.



Organizuojame šventes bei dalyvaujame 
įvairiuose tarptautiniuose renginiuose. Sma-
giai prisimename renginius, kuriuose daly-
vavo „Saulės“ mokyklos mokiniai, mokytojai 
ir tėveliai. Susipažinkite su pačiais svarbiau-
siais ir linksmiausiais!

2005 metais „Saulės“ lituanistinės mokyklos ir Lie-

tuvių bendruomenės Švedijoje iniciatyva buvo su-

rengtas pirmasis tarptautinis lituanistinių mokyklų 

sąskrydis-stovykla „Draugystės Tiltas“, kuris vyko 

istoriniame miestelyje Sigtunoje. Nuo to laiko kie-

kvieną vasarą „Draugystės Tilto“ vėliava keliauja iš 

vienos šalies į kitą, iš vienos lietuvių bendruome-

nės į kitą. 

Apkeliavęs 6 Europos šalis „Draugystės Tiltas“, po 

dešimties metų garbingai grįžo į Sigtuną švęsti 

savo jubiliejaus. 2014 metais, birželio 13 – 15 d. 10-

ąjį kartą įvyko jubiliejinis užsienio lietuvių lituanis-

tinių mokyklėlių sąskrydis „Draugystės tiltas 2014“, 

pritraukęs beveik 200 dalyvių. „Saulės“ lituanisti-

nės mokyklos mokiniai, tėveliai ir mokytojai buvo 

garbingi šventės šeimininkai, šauniai ir kūrybingai 

atstovavo „Saulės“ lituanistinę mokyklą bei Švedi-

jos lietuvius. „Draugystės Tilto“ vėliava sėkmingai 

keliauja toliau į Norvegiją (2015-ais metais), iš ten 

– tiesiai į Islandiją (2016-ųjų metų vasara)!

Renginio „Draugystės
Tiltas 2014”
organizatoriai.
Pirmoje eilėje iš
kairės pusės:
Eleonora – projekto
„Draugystės Tiltas“
pradininkė, Jonė  -
„Tamsta Mokytoja“.
Antroje eilėje iš kairės
pusės: Edita – 
„Draugystės Tiltas 2014“
projekto vadovė, Aušra,
Asta, Arūnė ir Rūta. 
(P.Mudėno nuotr.)

Pirmojo ir dešimtojo „Draugystės Tilto” organizatoriai išdidžiai laiko vėliavą, kurią netrukus 
perduos Norvegijos Lietuvių bendruomenės atstovams.
(P.Mudėno nuotr.)

Draugystės tilto 10 metų istorija



Mažosios šokėjos
kartu su šokių

mokytoja
Jurga Laurenčikiene. 

J. Städje nuotr.

Mažosios dainininkės. J. Städje nuotr.
Juventos Mudėnienės karpinių
pamoka sudomino ir mažus,
ir didelius!
(P.Mudėno nuotr.)

„Tamsta Mokytoja“ dalina balionus savo 
darbštiesiems mokinukams iš visos Europos. 

(P.Mudėno nuotr.)

„Tamstos Mokytojos“ ir projekto „Draugytės Tiltas“ 
„Motinos“ šuolis iš Švedijos tiesiai į Norvegiją! 
(P.Mudėno nuotr.)

Dar vienas įsimintinas renginys vyko 

2006 metų pavasarį, kuomet minėjo-

me Stokholmo „Saulės“ lituanistinės 

mokyklos 10 –ąjį gimtadienį. Jubilie-

jaus proga buvo sukurta ir pirmą kartą 

atlikta mokyklos daina „Saulės vaikai“ 

(muzikos ir teksto autorė Edita Sääf). 

Šventės metu svečiavosi  nenuilstantis 

Stokholmo lietuvių liaudies šokių ko-

lektyvas „Baltija“.



Mokykla negali gyvuoti be mokinių,

bet taip pat mes jos negalime 

įsivaizduoti be mokytojų. Nuoširdžiai 

dėkojame visoms mokytojoms, kurios 

dirbo ir dirba su mūsų vaikais! 

2016 –ųjų jubiliejinių metų

mokytojų komanda.

Dėkojame
Stokholmo „Saulės“ lituanistinės

mokyklos  Tarybos pirmininkėms,

kurios organizavo, kūrė ir būrė

visus į vieną didelę šeimą.

Lilija
Bakanauskaitė
Pupų klasė,
dirbanti mokyklėlėje
nuo 1998 metų

Svajūnė Černikienė
Saulės zuikučių klasė

Vitalija Venspolytė
Vaivorykštės klasė

Gabrielė Molina
(asistentė)

Ieva
Čejauskienė

Žirnių klasė

Diana
Deinienė
Spindulėlių 

klasė

Asta
Prichodskaitė – 
Pukėnė
Debesėlių klasė

Edita Sääf
dainavimo klasė

Laima Romienė

Giedrė Matusevičienė

Arūnė Wallin

Eglė
Miniotienė

Rugilė Kapiliorienė

Eleonora
Jonušienė

Regina Molina

Giedrė Duman

Nuoširdžiai
dėkojame

mūsų brangioms
mokytojoms!

Audronė V.- Städje

Aldona Sehgal

Zita Öhström

Dangira Grikšienė

Dovainė Žemgulytė 

Lina Varhos 

Agnė Kudirkaitė

Eleonora Jonušienė

Agnė Viršilaitė

Irina Gusakova

Jurga Laurenčikienė 

Daina Meškauskienė

Jonė Šeštakauskaitė

Agnė Skeberdytė

Regina Molina

Giedrė Matusevičienė

Agnė Andriušytė

Živilė Mitkutė

Rūta Miklovienė

Kas mus moKo mūsų mamos



Leidinio autoriai:
Giedrė Kobeckienė, Edita Sääf,

Gražina Dzedziukevič.

MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

Įmonių steigimas, kūrimas Švedijoje
Buhalterinės apskaitos paslaugas
Konsultacijos
Kursai
073 - 502 65 00
laima@kupea.se

Hjälper Svenska småföretagare 
att starta tillverkning i Kina och 
Baltikum.
Padeda Švedijos smulkiems vers-
lininkams pradėti gamybą Kinijoje
ir Baltijos šalyse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems
prie Stokholmo „Saulės“ lituanistinės 

mokyklos 20-ies metų jubiliejaus šventės 
organizavimo! 
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