
Lietuvių bendruomenė Švedijoje 

Veiklos ataskaita 2015 metams 
 

Lietuvių verslo ir profesionalų klubas Stokholme (44 nariai) 
1. Klubas įkurtas 2015 m. gegužės 9 d. Steigiamojo susirinkimo metu. 

2. Suorganizuoti renginiai: 

 2015-09-03 Kalnapilio alaus pristatymas  Švedijoje  

 2015-09-24 Diskusija apie tvarumą  

 2015-11-12 Diskusija apie kokybės valdymą 

 2015-11-19 Susipažinimas su I. Šataite ir jos verslu 

 2015-12-26 Susipažinimas su interjero dizaino įmone ,,Resize Design’’ 

 2015-12-03 Gruodžio 3 d. Vizitas į Volvo gamyklą 

Lietuvių jaunimo bendruomenė Švedijoje (72 nariai) 
1. Suorganizuoti renginiai: 

 2015-02-22 Boulingo vakaras 

 2015-03-14 Bendravimas su pietumis lietuviškoje kavinėje ("L'ami") 

 2015-03-25 Apsilankymas Nordiska muziejuje 

 2015-04-18 Laipiojimas uolomis salėje 

 2015-05-23  Išvyka i Uppsalą (kulturernas festival) 

 2015-06-07 Pasaulio lietuvių bėgimas (8 savanoriai, 28 bėgikai, kiti žiūrovai) 

 2015-09-19 Ekskursija po Stokholmo centrą 

 2015-10-18 Boulingo vakaras 

 2015-11-05 Liaudies vakaronė 

 2015-11-15 Koncertas Upsaloje, organizatorius - Juozas Vaicenavicius 

 2015-11-29 Kulinarinis vakaras 

 

 Lituanistinė ”Saulės” mokykla (83 nariai) 
1. Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktos paraiškos finansavimui gauti: ”Mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas”, ”Lituanistinio švietimo motyvacija Švedijos ir Suomijos 

mokyklose”, „Informacinio leidinio leidyba ir tautinės atributikos įsigijimas”. 

2.  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Širvintų rajono švietimo ir kultūros centru. 

3. Sukurta Saulės mokyklos paskyra socialiniame tinklapyje „Facebook” 

4. Surinkta parama (92 EUR) Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centrui. 



5. Atnaujintas mokyklos internetinis puslapis (sukurti klasių aprašymai, įkeltos mokytojų 

nuotraukos, sukurta ”Editos studijos“ dainavimo pamokų skiltis) 

6. Suorganizuoti renginiai: 

 Užgavėnių šventė. Kaukių gamyba.  

 Atvelykio šventė. Gražiausio margučio rinkimai.  

 Surinkta parama (92 EUR) Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo 

centrui.  

 6. Atnaujintas mokyklos internetinis puslapis (sukurti klasių aprašymai, įkeltos mokytojų 

nuotraukos, sukurta ”Editos studijos“ dainavimo pamokų skiltis).  

 Mokslo metų pabaigos šventė. „Teatriuko“ Spektaklis „Pasaka“ ir iškyla parke.  

 Mokslo metų atidarymo šventė su ”Bite Maja ir muse Zirza“.  

 Dainavimo pamokos „Editos studija“.  

 A. Vinokuro Spektaklis „Mergaitė su degtukais”, Filminstitutet.  

 Pamoka ”Menas ir ruduo”.  

 Tėvelių susitikimas su finansininke, Lietuvių bendruomenės Švedijoje iždininke A. 

Veronika Paulauskas.  

 Piešinių konkursas ”Aš ir mano Lietuva”.  

 Kalėdinė mokyklos šventė. Folkmiuziklas ”Sparnuotojo malūno sakmės”. Historiska 

museet.  

Stokholmo Lietuvių sporto bendruomenė (7 nariai)  
1. Bendruomene įkurta 2015 m. rugsėjo 2 d. Steigiamojo susirinkimo metu. 

2. Suorganizuoti renginiai: 

 2015-09-04  Bėgimas už blaivybę 

 2015-10-02  Bėgimas už blaivybę 

 2015-11-06  Bėgimas už blaivybę 

 2015-12-04  Bėgimas už blaivybę 

 

Stokholmo Lietuvių bendruomenė (105 nariai) 
1. Lietuvių bendruomenės Švedijoje visuotinis susirinkimas. 2015 m. kovo 15 d. ABF patalpose. 

Svarbiausias sprendimas buvo reorganizuoti LBŠ į skėtinę, jungiačią visus bendruomenės 

skyrius 

2. Baltija: 2015-tais metais Baltijoje šoko 20 šokėjų, Baltijai vadovavo Jurga Laurenčikienė. Visas 

2015-ų metų pavasaris buvo skirtas koncertinės programos ruošimui gastrolėms Šveicarijoje. 



Paruošta 11-kos šokių koncertinė programa. 2015-ųjų ruduo buvo skirtas pasiruošimuisi XV-

tai Lietuvių Tautinių Šokių šventei Baltimorėje, JAV. 

3. Suorganizuoti renginiai: 

 2015-02-15 Filmo „Nepatyręs“ peržiūra 

 2015-03-11 Kovo 11 – osios minėjimas, filmo „Mes dar dainuosim“ peržiūra ir 

susitikimas su prodiuseriu A. Dvineliu 

 2015-03-12  Brolių pranciškonų rekolekcijos ir mišios Stokholme 

 2015-03-22  Susitikimas su Algirdu Kaušpėdu 

 2015-03-28 Komedijos „Šventa karvė“ peržiūra 

 2015-06-13 Monospektaklis „Poetė“. S. Nėries dienoraščių ir eilėraščių motyvais 

 2015-06-14 Trėmimų iš triju Baltijos šalių minėjimas 

 2015-06-22 Baltijos Gastrolės Šveicarijoje, Šveicarijos Lietuvių bendruomenės 

kvietimu 

 2015-06-27 Baltija dalyvauja Joninių šventėje Lousanne 

 2015-06-28 Koncertas Lietuvių dienoje Leysin su folkloro grupe ”Ratilai” 

 2015-07-03 Lietuviškas vidurvasario piknikas 

 2015-07-06 Tautiškos giesmės giedojimas 

 2015-09-05 Baltijos šalių vienybės diena (Baltikumdagen) su Baltijos pasirodymu 

 2015-10-04 Filmo „Dėdė, Pokas ir Nida“ peržiūra 

 2015-11-26 Brolių pranciškonų Advento rekolekcijos ir mišios Stokholme 

 2015-12-05 Lietuviška Kalėdinė vakaronė 

 

Švedijos lietuvių bendruomenė Skonėje (173 nariai) 
1. Suorganizuoti renginiai: 

 2015-02-06 Filmo „Nepatyręs“ peržiūra 

 2015-03-07 Filmo „Traukinio apiplesimas“ peržiūra 

 2015-03-07 Teniso turnyras 

 2015-06-06 Vasaros svente, ”Zvaguliai” 

 2015-09-27 Filmo „Dėdė, Pokas ir Nida“ peržiūra 

 2015-11-28 Filmo „KunigoNaudaVelniaiGaudo“ peržiūra 

 2015-12-06 Kaledinis spektaklis ”Bjaurusis anciukas” 

 


