
Bendruomenės aktyviųjų 
narių susirinkimas 

Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė



Organizacinė struktūra
Valdyba - administracija

Aktyvieji nariai

Paprastieji nariai
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Mečetės renovacija



Mečetės renovacija

Langų ir vitražų renovacija:

● Kupolas: 32 langai

● Vyrų prausykla : 1 langas ir apsauginės grotelės

● Imamo ofisas: 2 langai, 2 vitražai ir apsauginės grotelės

● Moterų aukšas : 1 langas, 1 vitražas ir apsauginės grotelės

Vyrų prausyklos renovacija

Stogo tvarkymas: 

● instaliuota ledo tirpinimo sistema

● valymas nuo samanų, lapų ir medžių šaknų



Drenažinė sistema:

● išvalyti visi latakai nuo lapų ir kita

● instaliuota sistema neleidžianti vandeniui užšalti žiemos metu. 

● latakai ir vamzdžiai sujungti su miesto nuotekų sistema 

Sutvarkyta platforma už mečetės 

Išgenėta 40 medžių

Instaliuota šiukšliadėžės saugykla lauke

Nauja įranga:

● Instaliuotas TV ir kamera transliuoti chutbas moterų maldos salėje

● Naujos kėdės

● Naujas maldos laiką rodantis laikrodis iš JAE

● Naujas spausdintuvas

● Nauji ventiliatoriai

● Naujas dulkių siurblys

● Nauja elektrinė orkaitė



Kupolas

Prieš
Restauruoti langai



Ofiso langai ir vitražai

PoPrieš



Prieš Po



Moterų aukšto langas ir vitražas

Prieš Naujas medinis langas



Vyrų prausykloje langas ir apsauginis tinklas

Prieš Po Prieš Po



Vyrų prausyklos renovacija

Prieš



Dabar



Drenažas

Prieš



Darbai



Šuliniai



Apleista ir pavojinga platfroma už mečetės

Prieš



Dabar



Medžiai

Prieš Po



Medžiai už mečetės

Prieš



Po



Nauja įranga



Konteineris/šiukšliadėžė



TV ir kamera transliuoti gyvai chutbą/moterų aukštas



Orkaitė /  Dulkių siurblys / 3 nauji ventiliatoriai



Spausdintuvas/Maldų laikrodis/10 sulankstomų kėdžių



Minbaro modifikacija

Pašalinta 

dalis



Pašalintos spintos iš vyrų maldos salės



Bendruomenės veiklos

ataskaita



Švietimas

● Mečetė atrakinta kasdienei maldai 

● Islamiškas švietimas vaikams kartu su imamu Abdullah (apie 10 

vaikų)

● Mokyklų ir turistų apsilankymai mečetėje 

Studentai

● padėjo ir parėmė du studentus studijuoti Islamo mokslus: dokumentų 

rengimas, vertimas, bendravimas su ambasadomis tiesiogiai

○ 1 jau studijuoja Turkijoje 

○ 1 studentas yra priimtas studijuoti Malaizijoje

Švietimas ir renginiai



● Iftaro organizavimas 50 žmonių visą Ramadano mėnesį

● Visi iftarai paremti Bendruomenės narių (90€/day) 

Ramadano organizavimas Bendruomenėje



Parama iš Saudo arabijos ambasados 
(Suomija) - datulės Ramadano mėnesiui



Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė

MUMS SVARBI JŪSŲ PARAMA
Prisijunkite prie mūsų nuveiktų darbų skirdami 2% sumokėto gyventojų pajamų  
mokesčio Kauno miesto musulmonų religinei bendruomenei, 
paramos gavėjo kodas 191378498
_______________________________________________________________________

Apie mūsų nuveiktus darbus ir ateities planus rasite 
svetainėje www.islamasvisiems.lt

DRAUGE MES GALIME DARYTI DAUGIAU.
Dėkojame už Jūsų paramą!

Informacija el. paštu: kauno.mecete@gmail.com


