
 

Tarandės bendruomenės tarpinė* veiklos ataskaita už 2018-2019 veiklos metus 

2019-05-28 

Tarandės g. 34, Vilnius 

 

Informacija apie bendruomenę 

Tarandės bendruomenės kodas 304849922 

Telefonas + 370 659 09695 

El. Pastas tarandesbendruomene@gmail.com 

Įregistruoti įstatai 2018 m. gegužės 29 d.,  

Ryliškių g. 1-2, Vilnius, Lietuva, LT-14187  

Bendruomenės sandara  

Aukščiausias organas - Visuotinis narių susirinkimas  

Valdymo organas - Bendruomenės Valdyba  

Bendruomenės valdymo organai vieneriems metams buvo išrinkti 2018 m. balandžio 25 d. 

steigiamajame susirinkime.  

Bendruomenės valdyba  

1.Vitalija Arlauskienė, pirmininkė 

2. Renata Gelažauskienė 

3. Donatas Gelažauskas 

Revizorė  

Romena Tamašauskienė 

 

Tarandės bendruomenė įsteigta 2018 gegužės 29 d. Šiuo metu Tarandės bendruomenėje 

yra 37 nariai. 30 narių susimokėjo nario mokestį už 2018 m. 20 narių susimokėjo nario mokestį už 

2019 m. Pagal Tarandės bendruomenės įstatus balsavimo teisę turi 37 bendruomenės nariai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu surengti penki Tarandės bendruomenės valdybos posėdžiai, 2 

visuotiniai susirinkimai. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: 

- Bukiškio bendruomene “Bukiškėnai”. 

- Pašilaičių bendruomenės Santalka. 

 
*ši ataskaita nebus priduodama į registrų centrą. 
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*ši ataskaita nebus priduodama į registrų centrą. 

- UAB “Tarandės šeimos klinika”. 

- MB “Laisvalaikio sportas”. 

- Ilona Mackevičiene pagal Individualios veiklos pažymą Nr. 869738. 

- Vytautu Petrausku pagal Individualios veiklos pažymą Nr. 867613. 

 

Renginiai vykę 2018 m.: 

Vasaris    Užgavėnės 

Birželis    Kaimynų diena 

Birželis-liepa-rugpjūtis kas antrą pirmadienį – Burbuliatoriai 

Liepa     Tautinės giesmės giedojimas; Vaikų žaidimo aikštelės atidarymas 

Rugpjūtis   Akcija “Parašyk merui laišką” 

Rugsėjis   Rudens sutiktuvių šventė 

Lapkritis   Diskusija “Kalbėk garsiai” 

Gruodis   Tarandės Kalėdų savaitė 

 

Renginiai vykę 2019 m.: 

Vasaris   Protmūšis 

Kovas   Užgavėnės 

  Valdybos posėdis - TBA pirmininko perinkimas dėl  

pirmo pirmininko atsistatydinimo. 

Balandis   Velykinių kiaušinių ridenimas 

Pavasario Kontaktų mugė 

Akcija “Darom” 

Gegužė Visuotinis Tarandės bendruomenės narių susirinkimas 

 

Įsigytas materialinis turtas 18’ Kalėdinio projekto metu: 

- Stalų ir kėdžių komplektas 

- Įgarsinimo įranga 

- Stalo žaidimai 
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*ši ataskaita nebus priduodama į registrų centrą. 

Bendravimas su įvairiomis valstybinėmis institucijomis 2018.05-2019.05: 

- Vilniaus miesto savivaldybė: surengti 3 susitikimai su Vilniaus miesto meru, nuolat 

bendraujama dėl pagrindinės Tarandės g. rekonstrukcijos, viešosios erdvės sutvarkymo, 52 

autobuso maršuto pratęsimo, ugdymo įstaigos atsiradimo, nelegalių statybų ir chaotiškos 

rajono plėtros, bendruomenės centro patalpų bei kitų aktualių klausimų; 

- Generalinė miškų urėdija: dėl rekreacinės zonos įrengimo Tarandėje esančiame valstybinės 

reikšmės miške; 

- Lietuvos automobilių kelių direkcija: dėl apsisukimo į Tarandę klausimo išsprendimo. 

- Lietuvos policija: dėl galimybės įrengti vaizdo kameromis stebėjimą. 

- 2019.05.18 tapome Vilniaus bendruomenių asociacijos nare. 

- Dalyvauta: ES fondų finansuojamų projektų Kontaktų mugėje ir Bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2018 m. projektų aptarime. 

 

 

Vykdyti/vykdomi projektai: 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas – Tarandės bendruomenės Kalėdų 

savaitė, 10400 eur. 

Active Citizens programos finansuojamas projektas – Proto bokštai, 700 eur. 

Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos projektų finasavimas – Tarandės Kaimynų 

dienos, 1000 eur. 

 

Veiklos ataskaita skelbiama www.tarande.org  

 

Ataskaitą parengė: 

Tarandės bendruomenės valdybos pirmininkė                               Renata Gelažauskienė 


