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ASOCIACIJOS NARSIEČIŲ BENDRUOMENĖS 2020 m. VEIKLOS
ATASKAITA
Bendra informacija
Asociacijos Narsiečių bendruomenė (toliau taip pat – Asociacija) 2020 metų veiklos
ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo
10 straipsniu. Asociacijos įstatų 3 punkte įtvirtinta, jog Asociacijos finansinės veiklos metai
sutampa su kalendoriniais metais.
2020 m. gruodžio 31 d. asociacijoje buvo 81 narys. Ataskaitiniu laikotarpiu nuolatinai
dirbančių pagal darbo sutartį darbuotojų nebuvo.
Įstatuose numatyti veiklos tikslai
Asociacijos veiklos tikslai: autorių teisės; būsto plėtra; gretutinės teisės; gyvenamosios
aplinkos pritaikymas; kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio organizavimas; mažumų
teisių apsauga ir integracija; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas;
nacionalinis saugumas ir gynyba; neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba
karo ir gaivalinių nelaimių aukoms; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų
socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos
skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė pagalba; stichinių nelaimių prevencija;
tarptautinis bendradarbiavimas; teisėtvarka; vartotojų teisių apsauga; verslo skatinimas; vietos
bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga.
Įstatuose numatytos veiklos sritys
Veiklos sritys: fizinės gerovės užtikrinimo veikla; fotografavimo veikla; informacinių
paslaugų veikla ; kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kino filmų, vaizdo filmų
ir televizijos programų rengėjų veikla; knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė
veikla; narystės organizacijų veikla ; pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo
paslaugų veikla; pagrindinių buveinių veikla; poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo
veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla ;
scenos pastatymų veikla; sportinė veikla; transportui būdingų paslaugų veikla; užsakomųjų
informacinių paslaugų centrų veikla; valymo veikla; viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
švietimui būdingų paslaugų veikla; įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla; kultūrinis
švietimas; sportinis ir rekreacinis švietimas; švietimas ; posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; kraštovaizdžio tvarkymas; asmeninių ir namų
ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma; kino filmų gamybos įrangos nuoma; nuosavo arba
nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; ryšių įrenginių nuoma; variklinių
transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma; spausdinimo ir su spausdinimu susijusios

paslaugos; Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;
reklama; vaikų dienos priežiūros veikla.
Projektų, konkursų įgyvendinimas 2020 m.
2020 m. Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“. Asociacija projekto metu įgyvendino dvi sritis, kurios
tobulino asociacijos internetinę svetainę www.narsieciubendruomene.lt. Pirmuoju
projekto etapu įdiegta nauja svetainės skiltis „Narsiečių istorija“ čia sukurta galimybė
gyventojams dalintis savo turima informacija t.y. nuotraukomis, dokumentais, kuriuose
atsispindi Narsiečių praeitis. Antruoju etapu įdiegta dar viena svetainės skiltis
pavadinimu „Narsiečių mugė“, kurioje gyventojai turi galimybę vykdyti savo rankdarbių
prekybą.
2020 m. Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022, Fluxus Labas! Rijekos karnavalas
2020 į kurį vyko ir atstovavo asociaciją Gintarė Pažėrienė.
2020 m. Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022, Fluxus Labas! Bendruomeninės
iniciatyvos, asociacijos projektas „Energijos ratas gamtos apsuptyje“. Šio projekto metu
buvo įrengtas Energijos ratas Narsiečių laisvalaikio zonoje.
2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas, kurio metu
atnaujinta tinklinio aikštelė, Narsiečių laisvalikio zonoje įrengti lauko treniruokliai,
suorganizuotas Narsiečių futbolo turnyras.
2020 m. Projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“. Projekto metu asociacija tapo projekto
Ambasadore ir organizavo elektroninių atliekų surinkimą. Projekto metu buvo surinkta:
skalbimo mašina, du kompiuteriai, spausdintuvas, video grotuvas, kavos aparatas,
baterijos, automobilinis siurblys, LED lempos, žibintuvėlis, blynų keptuvė, mikrobangų
krosnelė, fotoaparatas ir dar daug kitų smulkių elektronikos prietaisų.
2020 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Skatinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“. Įgyvendintos veiklos:
1. Mugė „Daiktų istorijos. Šakočių kepimo edukacija“; 2. Pasaulinę turizmo dieną –
Orientacinis; 3. Edukacija
vaikams
„Pepės
vilaitė. 4. Gyvūnų
prieglaudos
lankymas. 5. Ant Narsiečių kalno iškelta Lietuvos istorinė vėliava.6. Masažų nauda mūsų
gerai savijautai ir grožiui.7. Ant Narsiečių kalno pastatyti suoliukai.8. Seminaras „Ugdyk
savyje lyderį“.9. Vėlinių puokščių dirbtuvės.10. Aplankytas paminklas Narsiečių
kaimams atminti.11. Sveikas vaikas-sveika ateitis. 12. Edukacija „Daugkartinių maišelių
gamyba“. 13. Edukacija „Bičių vaško plėvelių gamyba maisto laikymui“. 14. Įsigytas
lauko teniso stalas. 15. Edukacija „Gaminu vakarienę iš vakar likusių
produktų“16. Žvakių ir Kalėdinių žaisliukų edukacija.17. Prevencinė akcija „Dūmų
jutiklis gali išgelbėti gyvybę“. 18. Kalėdinių vainikų dirbtuvės. 19. Paskaita „Virtuali
erdvė šiandien, rytoj, ateityje“ 20. Tarptautinė kalnų diena 21. Valdybos narių
aplankymas.
Asociacijos veiklos įgyvendinimas per 2020 m.
 2020 m. Sausis. Rasos Karanadzienės tapybos darbų ir Žydrės Mieldažienės siuvinėjimo
darbų parodos Tirkiliškių bibliotekoje.

 2020-02-07 suorganizuotas vakaras moterims “Biocell-Tobula esi tu”.
 2020-02-08 suorganizuotas Aleksoto kunigo Aurimo apsilankymas asociacijos narių
namuose.
 2020 m. Kovas – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB Makveža.
 2020 m. Kovas. Kovo 11-osios proga įrengtas Laisvės kiemelis.
 2020-03-07 suorganizuota Jogos treniruotė.
 2020 m. Kovas. Suorganizuota Modesto Kapustinsko fotografijų paroda „Gyvenu
Narsiečiuose“.
 2020 m. balandis pastatytas Velykinis zuikis laisvalaikio zonoje.
 2020 m. balandis sukurta asociacijos Instagram paskyra.
 2020 m. balandis iniciatyva “Aš kolekcionuoju”.
 2020 m. balandis Konkursas „Aš ir mano mama“.
 2020 m. balandis pasirašyta sutartis su Batniavos bendruomene.
 2020 m. gegužė paroda MOTIEJAUS PEČIULIONIO KELIAS Tirkiliškių bibliotekoje.
 2020 m. gegužė konkursas Piešiu Narsiečius.
 2020 m. gegužė pasirašyta sutartis su Kapčiamiesčio bendruomene.
 2020 m. gegužė talkų organizavimas tvarkant laisvalaikio zoną.
 2020-05-30 Pilietinio pasipriešinimo mokymai.
 2020 m. birželis Paroda Jonas Petruitis.
 2020-06-01 iniciatyva Atsakingas šeimininkas-laimingas augintinis.
 2020 m. birželis Olgos Antipovos tapybos ant vandens darbų paroda Tirkiliškių
bibliotekoje.
 2020-06-14 ekologiškų krepšelių nėrimo pamoka.
 2020 m. liepa paroda Juozas Barkauskas.
 2020-07-03 savanoriavimas zoologijos sode.
 2020-07-06 Ant Narsiečių kalno skambėjo tautiška giesmė.
 2020 m. liepa įrengtos sūpynės vaikams.
 2020 m. liepa pasirašyta sutartis su Norvegijos Rogalando lietuvių bendruomene.
 2020-08-07 Moterų ralis 2020.
 2020 m. rugpjūtis įrengtas skersinis.
 2020-08-21 Moterų pirtis su grožio ritualais.
 2020-09-05 pėsčiųjų žygis „Sąnašos upelio slėniais“.
 2020 m. rugsėjis-gruodis Kūrybinių ir kultūrinių bendruomenės verslų kūrimo ir plėtros
mokymai.
 2020-09-11 Andriaus Kalugino seminaras.
 2020-09-16 Rudens mugė.
 2020-10-19 Istorijos paskaita Tvirtovės parke.
 2020-10-21 talka Liepų alėjoje.
 2020-11-16 pasirašyta sutartis su Tvirtovės parku.
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