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 Asociacija „KLEBONIŠKIO BENDRUOMENĖ“ ( toliau – Bendrovė)   įregistruota juridinių 
asmenų registrų centre 2017m. liepos 18d. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais 
metais.  

2018 metais įstojo 42  nariai. Per 2018 metus Bendrovė gavo sąmatas iš savivaldybės dėl 
gatvių asfaltavimo dabų, tačiau nuspręsta neasfaltuoti su savivaldybės prisidedama dalimi, nes 
kainos yra ženkliai didesnės asfaltuojant asmeninėmis lėšomis. Po ilgų prašymų buvo 
suremontuotas kelias per mišką. Išplatinta Vasarvietės gatvės pradžia. Priprašyta sutvarkyti 
nuvažiavimą nuo autostrados. Buvo pateiktas prašymas dar 2017 perasfaltuoti dviračių taką esanti 
miško viršuje. Prašymas buvo patenkintas ir 2018 m dalis dviračių tako netoli Briedžių tako 
perasfaltuota. Po pateiktų prašymų įrengti atitvarai ties „Grybo“ aikštele skiriantys  dviračių taką 
nuo aikštelės. Įrengti atitvarai nuo kelio kur buvo susiformavusi nelegali aikštelė. Įrengti atitvarai ir 
šaligatvis nuo Ledonešio g. iki Palapinių g. sustojimo. Po pateiktų prašymų, dėl saugumo apšviesta 
„Grybo“ aikštelė ir galinis Kleboniškio sustojimas. Po pateiktų prašymų, nuplauti ir sutvarkyti kelio 
ženklai. Pastatyti net 5 ženklai „nešiukšlink“. Po pateiktų prašymų buvo išjauti krūmynai miško 
pradžioje bei palei Nerį. Nuvalytas pagrindinės Kleboniškio g. šaligatvis. Po daug pateiktų 
prašymų, įrengtas vandentiekis kapinėse. Po daug prašymų ir ekspertų išvadų, įrengtas Vasarvietės 
gatvės nutekėjimas, dabar tokia didelė bala nebesusidaro. Po pateiktų prašymų girininkijai įrengta 
upelio perlaida. Po skundų ir prašymų, tik po komisijos išvadų suremontuota „Žiobrikio“ upelio  
perlaida. 2017 metais pateiktas prašymas dėl sustojimų atnaujinimo, 2018 įrengtas naujas 
„Palapinių g“ sustojimas. Sudalyvauta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 
stiprinimo programoje „Sportuokime gyvenkime dar sveikiau ir aktyviau Kleboniškyje“.  

Veiklos laikotarpis: neribotas  

Filialų atstovybių:   bendrovė neturi 

Veiklos apibūdinimas: skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje; 
atstovauti Kleboniškio Bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose; 
siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius; 
siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. 
Apskaitos politikos keitimų nebuvo. 



Per 2018 metus Bendrovė nei Pelno nei Nuostolio nepatyrė, veikla vykdė iš gauto Finansavimo iš 
savivaldybės, gautos VMI paramos. 

Per finansinius metus bendrovė patyrė 3347 Eurų sąnaudų, iš jų 3244 Eurai sudaro projekto 
išlaidos. Iš kurių 350 Eurai skirta darbo užmokesčiui ir su juo susijusiomis išlaidoms. 1024 Eurai 
pirties naudojimui. 488 Eurų skirta treneriams pagal verslo liudijimus, 200 Erų treneriams iš Kitų 
VŠĮ. 300 Eurų projekto buhalteriniam apskaitymui bei administravimui. 882 Euras buvo panaudotas 
patalpų nuomai treniruočių metu, 29 Eurų sudaro išlaidos banko komisiniams ir 74 Eurai sudaro 
reprezentacinės išlaidos pagaminti atminimo rėmeliai ir įteikti aktyviems bendruomenės nariams.  
Bendrovėje yra 13 steigėjų , jie sudaro Bendrovės valdybą.  

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį gavo 3240 Eurų finansavimą iš Kauno miesto savivaldybės 1760 
Eurų paramos iš VMI . Liko nepanaudota 1652 Eurai gautos paramos. 

2018 metų pradžiai bendrovė turėjo nepanaudojusi 702 Eurus nario mokesčio. 2018 metais surinko 
140 Eurų Nario mokesčio. Liko nepanaudota 842 Eurai Nario mokesčio sumos. 
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