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Susirinkimo darbotvarkė:
• Dalyvių registracija, nario mokesčio rinkimas, naujų narių pareiškimų 

priėmimas.  
• 2018 metų bendruomenės veiklos ir finansinė ataskaitos. Jų patvirtini-

mas. Pasisako Tarybos primininkas, bendruomenės Tarybos nariai, kiti 
aktyvūs nariai. Trukmė - 30 min. 

• Sprendimas dėl bendruomenės Tarybos narių skaičiaus, kandidatų į 
tarybos narius programos pristatymas, Tarybos narių rinkimai. Truk-
mė -  45 min.

• Antakalniečių bendruomenės svarbiausių darbų gairių numatymas 
2019 metams. Senjorų klubo nuostatų, daržininkų grupės tvarkos pri-
statymas, bendruomenės narių idėjų siūlymai  ir diskusija. Trukmė- 30 
min.

• Naujų narių priėmimas, 15 min.
• Kiti klausimai.



23 Steigėjai

Gintautas Babravičius, 
Nijolė  Balčiūnienė (Pavilnių regioninis parkas), 
Jolita Bernotienė ir Laimutis Paškevičius (Medicinos diagnostikos centras), 
Viktoras Bolotinas, 
Raima Burbienė (Antakalnio biblioteka), 
Robertas Daugėnas (5-asis policijos komisariatas), 
Rimas Daukša ir Nijolė Kikutienė ( Statybos ir dizaino kolegija), 
Algirdas Dementavičius (UAB Teksva), 
Violeta Ivinskienė (Savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius), 
Ona Jurgelienė (4-oji internatinė mokykla), 
Vita Kirkilienė (Antakalnio vidurinė mokykla) 
Vaclav Baranovskij (Lelevelio vidurinė mokykla), 
Jonas Kvederaitis (Daukšos mokykla), 
Virgilijus Noreika (Muzikos akademija), 
Andrius Kubilius (LR Seimas), 
Mykolas Sučyla (Širdies ir kraujagyslių ligų klinika), 
Alfredas Serbentavičius, 
Mark Šlemovič (Nepriklausomas prodiuseris), 
Gintautas Tiškus (Aplinkos ministerija), 
Algimantas Vaitkus (Antakalnio seniūnija), 
Nijolė Vasiljeva (63 DNSB pirmininkė) 

Bendruomenės nariai

75 nariai;

18-19 kandidatų, kuriuos šiandien priimsime į mūsų tarpą

10 Tarybos narių: 
Andrius, Viktoras, Eduardas, Giedrius, Nijolė, Edita, Birutė, Gražina, Gintarė

Senjorų klubas (40 narių), t.t. ,,Šilo aidai“ ir ,,Šilas“;

Daržininkai;

Mūsų partneriai: 
,,Miesto laboratorija“, Antakalnio atviras jaunimo centras, 
Bėgikų klubas ,,Inžinerija“, Karačiūnų bendruomenė ,,Karačiūnų giraitė“,  
,,Ūtara“, Vilniaus dizaino mokymo centras, MB ,,Mano dizaino studija“ 



Pagrindinės 2018 metų veiklos kryptys
Kultūrinė veikla;
Aplinkosauginė veikla;
Socialinė veikla;
Projektinė veikla.

2018  METINĖ ATASKAITA
Bendroji informacija
Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ (toliau Asociacija) įregistruota 2005-01-11. 
Asociacija  yra visuomeninė organizacija atstovaujanti Antakalnio gyventojų interesus 
ir plėtojanti kultūrines socialines bei kitokias iniciatyvas. Asociacija yra ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne PVM mokėtoja, kodas – 300079278.  
Asociacijos buveinės adresas – Antakalnio g. 17 , Vilnius.  
Asociacijai vadovavo 2017 metais išrinkti 10 tarybos narių (du asmenys atsisakė tarybos 
nario įgaliojimų). Asociacijos  nariu gali būti asmuo gyvenantis arba dirbantis An-
takalnyje ir sumokėjęs nario mokestį.

Asociacijos  gautos lėšos ir jų šaltiniai 
Asociacijos finansavimo šaltinius 2018 m. sudarė valstybės ir savivaldybės biudžetų 
finansuojami projektai :
1. Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Antakalniečių bendruomenės veiklos ir savi-
raiškos skatinimas “   -  1000 Eur.
2. Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Vilniaus Antakalnio seniūnijos 2018 m. ben-
druomenės veiklos stiprinimo programa“ - 11000 Eur. 

Kiti Asociacijos finansavimo šaltiniai: 
Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą gauta parama  173 Eur. Asociacijos nario 
mokestis 70 EurViso 2018 m. Asociacijos  gautos lėšos sudarė 12243 Eur.

Asociacijos sąnaudos
Bendrosios ir administracinės  Asociacijos sąnaudos ( renginiai, buhalterinė apskaita 
,banko mokesčiai ) sudarė 332 Eur.                                                                                           
Viso Asociacijos sąnaudos 2018 m.  12332 Eur.

Asociacijos piniginės lėšos
Asociacijos pinigai atsiskaitomoje sąskaitoje ir kortelėje 2018 m. gruodžio 31 d.  
sudarė 698 Eur.

Asociacijos finansavimas 
Asociacija 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo 596 Eur. nepanaudoto finansavimo.

Viso valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojami projektai 2018 m. sudarė 12000 Eur.

 Asociacijos  darbuotojų skaičius  finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Asociacija finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  darbuotojų neturėjo.



Projektinė veikla
• 2015-metais iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų finansuoti trys projektai, kurių 

bendra suma – 5396,00 Eur. ,,Antakalnio seniūnijos edukacinių programų visų 
amžiaus grupių gyventojams organizavimas“ , 1500,00 Eur., ,,Antakalniečių sodo 
plėtra – bendruomeninės daržininkystės populiarinimas Antakalnyje“, 1000 Eur., 
,,Kalėdinių renginių ciklo organizavimas“, 2896 Eur.

• 2016 metais valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojami 6 projektai, skirta 
15,343 Eur.: 

• Vilniaus miesto savivaldybės finansuotas projektas ,,Vilniaus Antakalnio 2016 
metų renginiai“, 7156,00 Eur.

•  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas ,,Šeimos narių 
tarpusavio santykių ugdymas, tobulinant tėvystės įgūdžius“, 548 Eur.

•  LR KKSD finansuotas projektas ,,Sportuojanti bendruomenė“, 259,00 Eur.
•  Vilniaus miesto savivaldybės finansuoti projektai – Visuomenės aplinkosauginio 

švietimo projektas, 4000,00 Eur.; Sveikatingumo skatinimo programos projektas, 
500,00 Eur.; Kalėdinių renginių ciklo organizavimas, 2880,00 Eur.

• 2017-metais valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojami 4 projektai, skirta 
24,934 Eur.:

• Vilniaus miesto savivaldybės finansuotas projektas „Antakalniečių ben-
druomenės“ 2017 m. veiklos stiprinimo programa, 20176 Eur

•  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas „Šeimos narių 
tarpusavio santykių ugdymas, tobulinant tėvystęs įgūdžius“, 2066 Eur 

• Vilniaus miesto savivaldybės finansuotas projektas „Antakalnio kraštovaizdžio 
pažinimas: keliaujame gamtos takais“, 1500 Eur 

• Vilniaus miesto savivaldybės finansuotas projektas „Antakalnio gyventojų ben-
druomeniškumo ugdymas“, 1192 Eur



VILNIAUS MIESTO Bendruomenių RĖMIMO PROGRAMA
 ,,Antakalniečių bičiulystės vakarai“:
,,Dainuoju – Lietuva” skirtas J. Marcinkevičiui
,,Kuriame ir džiaugiamės kartu” skirtas susitikimui su Žirmūnų Tuskulėnų ben-
druomene.
Susitikimas su tautinių mažumų bendruomenių atstovais.
Fotografijų iš bičiulystės vakarų paroda.

Projekto įgyvendinimo partneriai: Antakalnio seniūnas Algimantas Vaitkus,  
Vilniaus inžinerijos licėjaus, Antakalnio progimnazija ir Antakalnio gimnazija,  
Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenė, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų 
fakulteto, Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos bendruomenės.

Projektinė veikla



PARTNERIAI: 
Antakalnio atviras jaunimo centras,
MB ,,Mano dizaino studija“ 
 VšĮ ,,Piliečių iniciatyvos“, 
Karačiūnų bendruomenė ,,Karačiūnų giraitė“ ,
 Bėgikų mėgėjų klubas ,,Inžinerija“ 

Projektinė veikla



Įgyvendintos veiklos
• ,,Kelionė į ateitį" (5 užsiėmimai)
• Vaikų dienos centro ,,Labirintas‘ edukacinės išvykos ir kūrybiniai užsiėmimai  

(10 užsiėmimų)
• Unikalios ekskursijos po Antakalnį (4 užsiėmimai)
• Vakaras, skirtas  P. Širviui 
• Paskaitų ciklas ,,Kaip jaustis laimingiems savo namuose“ (4 užsiėmimai)
• Bendruomeniškas literatūros klubas (3renginiai)
• Kalėdinės dirbtuvėlės (3 užsiėmimai)
• Sveikatingumo paskaitų ciklas antakalniečiams (4 užsiėmimai)
• Sveikatingumo renginys ,,Sveika, žiemuže“ 
• Programa ,,Sportuokime kartu, sportuokime sveikai“ (4 užsiėmimai)
• Tradicinis rudens bėgimas 
• Kaimynų forumas – visuotinė antakalniečių diskusija
• Kalėdinis renginys Sapiegų parke 
• Suoliuko, skelbimo lentos įrengimas; skroblų, daržininkų reikmenų įsigijimas



Paskaitų ciklas ,,Kaip jaustis laimingiems 
savo namuose“

• Interjero psichologija, 
• Daniškas gyvenimo būdas Hygge, 
• Narūralaus intrerjero išsaugojimo principai, 
• Savo namų istorijos kūrimas,  
• Patarimai kaip suvaldyti mažą būsto erdvę). 

Sveikatingumo paskaitų ciklas 

• Stresas ir jo atpažinimas. Ar galime jį įveikti? 
Pagrindiniai būdai. 

• Konfliktai, jų sprendimo būdai ir įtaka sveikatai. 
• Stresas ir sveikata. Praktiniai streso valdymo 

būdai: padėkite sau. 
• Akys – mūsų sielos ir kūno veidrodis. Ką galime 

įžvelgti akies rainelėje?

Inžinerijos organizuojamas paskaitų ciklas

Naujų sumanymų įgyvendinimas

Pasivaikščiojimai po Antakalnį 
• Antakalnio Laterano kanauninkų 

vienuolynas  ir  kalvotos Saulės gatvės 
paslaptys

• Vytauto karūnos paieškos Sapiegų 
barokiniame ansamblyje

• Antakalnio  darbininkų kvartalas
• Gatvė yra, o tramvajų nebuvo.



Vakaras, skirtas 
Pauliui Širviui atminti



Bendruomeninės veiklos stiprinimas
Bendruomenės namučiai – Sapiegų parkas, seniūnijos patalpos;
Bendruomenės veiklos – meninė, gamtosauginė, sveikatingumo;
Bendruomenės rūpestis – Seniūnijos salių įrengimas, meninių, kultūrinių, edukacinių 
programų įgyvendinimas;
Labirinto ir Saulės laikrodžio priežiūra Neries pakrantėje ir galutinis jos sutvarkymas;
Sapiegų parko erdvių, skirtų bendruomeninei veiklai, tvarkymas – daržininkystės 
tradicijų vystymas

Neries pakrantės klausimai Saulės laikrodis ir ąžuoliukai

Pėsčiųjų trasos informacinė lenta



Antakalniečių sodas

Ką  nutarsime  daryti dar šį pavasarį ?

Antakalnio daržininkai



2018 metų renginiai prie šiltnamio



Bendruomenės 2018 metų veiksmai

Raštai dėl Sapiegų parko:

• Lietuvos Respublikos seimo kontrolieriui;
• Aplinkos ministerijai
• Nacionalinei žemės tarnybai
• Projekto vadovei J.Šimeliūnienei ir Savivaldybės 

atstovei G.Čeponytei; 
• Raštai Lietuvos architektų rūmams;
• Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros 

komisijai;
• Savivaldybei

Kiti 2018 -2019 metų rūpesčiai

• Lietuvos pašto sprendimas uždaryti skyrių;
• Bendrojo plano sprendinių svarstymo klausimai;
• Antakalnio 13, Sapiegų 8 ir kiti nepamatuoti 

Antakalnio tankinimo sprendimai, nesprendžiant 
transporto ribojimo Antakalnio gatve klausimo.

Iššūkiai
 
• Bendruomenės stiprinimas;
•  Bendruomenės centro kūrimas;
• Naujų Antakalnio vietų bendruomenei atvėrimas;
•   Savanorių veikla;
• Naujų ilgalaikių partnerių bei rėmėjų paieška.



Ko tikimės iš savivaldybės:

• Atsižvelgti į bendruomenės lūkesčius ir padėti 
įgyvendinti bendruomenės namų idėją, kurių 
veiklą koordinuotų bendruomenės deleguotas 
atstovas;

• Pritaikyti esamas seniūnijos patalpas 
bendruomenės poreikiams;

• Remti bendruomenines veiklas;
• Girdėti. 

Siūlymai naujos tarybos darbo organizavimui ir jos narių  
skaičiaus pasirinkimui:

• Tarybos narys turi įsipareigoti bendruomenei vykdyti numatytą veiklą, 
• dalyvauti tarybos susirinkimuose ne mažiau nei 2 kartus per mėnesį,
• Už įsipareigojimų nesilaikymą turi būti keičiamas kitu, daugiausiai po jo 

surinkusiu balsavimo taškų.

Tęsiant Antakalniečių bendruomenės veiklą,  
norėtume, kad Tarybos nariu būtų:

• Asmuo, atsakingas už pakrantės tvarkymą;
• Asmuo, atsakingas už senjorų klubo veiklą;
• Daržininkų atstovas;
• Projektų (aplinkosauginių, meninių, socialinių, sveikatinimo, edukacinių ) rengėjas 

ir vykdytojas;
• Asmuo, atsakingas už dokumentacijos tvarkymą; 
• Asmuo, atsakingas už renginių viešinimą; 
• Asmuo, atsakingas už bendradarbiavimą su kitomis miesto ir šalies 

bendruomenėmis, komitetais, savivaldybe ir kt.;
• Teisininkas ( įstatų atnaujinimas, tarybos darbo reglamento parengimas, 

konsultacijos raštų rengimo klausimais);
• Asmuo, atsakingas už naujus bendradarbiavimo ryšius su  partneriais, savanoriais; 
• BUHALTERIS




