
Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Aleksoto seniūnijos 

Kazliškių seniūnaitijos seniūnaičio Gintarės Pažėrienės 

Veiklos ataskaita už 2020 metus 

 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio seniūnaičio teisės ir pareigos 6 

punktu pateikiu praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. 

Savo veiklą grindžiu aktyviu dalyvavimu Aleksoto seniūnijos ir bendruomenės 

veikloje: renginiuose, talkose, pasitarimuose, susirinkimuose, projektų rašyme ir t.t. 

2020 metų  veikla: 

 2020 m. Vasaris.  Mokymai „Seniūnų ir seniūnaičių gebėjimų ugdymas jiems priskirtų 

funkcijų vykdymo srityse. Dalyvavau mokymuose. 

 2020 m. Kovas. Kovo 11-osios proga įrengtas Laisvės kiemelis. Prisidėjau prie įrengimo 

darbų. 

 2020 m. Kovas. Modesto Kapustinsko fotografijų paroda „Gyvenu Narsiečiuose“. Prisidėjau 

prie organizacinių darbų, dalyvavau parodos atidaryme. 

 2020 m. balandis pastatytas Velykinis zuikis laisvalaikio zonoje. Prisidėjau prie puošybos 

bei įrengimo darbų. 

 2020 m. gegužė talkų organizavimas tvarkant laisvalaikio zoną. Prisidėjau prie organizacinių 

darbų, dalyvavau talkose.  

 2020-06-01 iniciatyva Atsakingas šeimininkas-laimingas augintinis. Dalyvavau renginyje. 

  2020-06-14 ekologiškų krepšelių nėrimo pamoka. Dalyvavau renginyje. 

 2020-07-06 Ant Narsiečių kalno skambėjo tautiška giesmė. Prisidėjau prie organizacinių 

darbų, dalyvavu renginyje. 

 2020 m. liepa įrengtos sūpynės vaikams. Dalyvavau talkoje. 

 2020-08-21 Moterų pirtis su grožio ritualais. Padėjau organizuoti bei vedžiau renginį. 

 2020-09-05 pėsčiųjų žygis „Sąnašos upelio slėniais“. Padėjau organizuoti bei dalyvavau 

žygyje. 

 2020 m. rugsėjis-gruodis Kūrybinių ir kultūrinių bendruomenės verslų kūrimo ir plėtros 

mokymai. Dalyvavau keliose paskaitose. 

 2020-09-11 Andriaus Kalugino seminaras. Dalyvavau seminare. 

 2020-09-16 Rudens mugė. Dalyvavau mugėje. 

 2020-10-19 Istorijos paskaita Tvirtovės parke. Dalyvavau paskaitoje. 

 2020-10-21 talka Liepų alėjoje. Padėjau organizuoti bei dalyvavau talkoje. 

 

2020 m. Prisidėjau įgyvendinant projektus, konkursus  

 

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 

http://www.narsieciubendruomene.lt/


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. 

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. 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. 

 

2021 metų veiklos kryptys: 

1. Bendravimas su gyventojais 

2. Pagalba organizuojant renginius, talkas bei dalyvavimas juose  

3. Pagalba planuojant,  rengiant bei įgyvendinant projektus  

 

Su Kazliškių seniūnaitijos gyventojais bendrauju:  el. paštu, telefonu, susitikimuose 

grupėse bei pavieniais asmenimis. Visais rūpimais klausimais į mane galima kreiptis el. paštu: 

pazeriene@gmail.com  

    

 

 

 

Gintarė Pažėrienė 
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