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ASOCIACIJOS NARSIEČIŲ BENDRUOMENĖS 2021 m. VEIKLOS
ATASKAITA
Bendra informacija
Asociacijos Narsiečių bendruomenė (toliau taip pat – Asociacija) 2021 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.
2021 m. gruodžio 31 d. asociacijoje buvo 72 nariai. 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 2021 m.
Konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse“. Įgyvendinti renginiai: 1. Vaikas
automobilyje. 2. Eismo Dalyvių Kultūra. 3. Atšvaitų akcija Vaikų gynimo dienos renginyje.
4. Paspirtuką vairuoju saugiai.
Konkurse užimta III vieta ir laimėtas 350 Eur piniginis prizas.
Metų kaunietė 2020 konkursas. Konkurse dalyvavo asociacijos vadovė Vilma Litvaitienė.
Konkuso metu pristatyta bendruomenės veikla, atlikti darbai, įgyvendintos bendruomenės
idėjos, plačiai paviešintas asociacijos vardas.
Vidaus reikalų ministerijos Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir
bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas. Gauta padėka už iniciatyvumą, novatariškumą ir
naujas idėjas kuriant saugesnę visuomenę.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato konkursas „Saugus kiemas“. Konkurso
metu dalyvių kiemai buvo pažymėti konkurso lipdukais, intensyviai socialiniuose tinkluose
skleidėme informaciją apie bepiločių orlaivių naudojimo taisykles, automobilių, kiemų
apsaugą nuo vagių, socialinių tinklų pagalba rastas pavogtas tinklinio tinklas.
Tapome konkurso laimėtojais.
LR prezidento kancialerijos iniciatyva Lietuvos galia. Iniciatyvoje dalyvavo Narsiečių
kalnas su savo atsiradimo istorija. Konkursas nukeltas į 2022 m. rudenį.
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS
STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI
BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO,
ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ PROJEKTAS. Projekto metu įgyvendintos
veiklos: Muilo gamybos dirbtuvės; Seminaras „Emocijų ir streso valdymas“; Lauko
vazonai laisvalaikio zonai; Vėlinių puokščių dirbtuvės; Pasivaikščiojimas su
šiaurietiškomis lazdomis; Paroda Narsiečių akcentai; Pilates treniruotė; Ebru terapija;
Stebėjimo kameros Narsiečių laisvalaikio zonoje; Mezgimo dirbtuvės; Narsiečiuose
įrengtas penktasis poilsio suoliukas; Nauja asociacijos atributika; Petankės aikštelė;
Žvakių gaminimo edukacija; Kalėdinių vainikų edukacija; „Stiprinti bendruomeninę
veiklą“ projektų pristatymas, aktyvių narių pagerbimas; Išvyka į Žaslius „Šimtalapio
edukacija“.
Asociacijos veiklos įgyvendinimas per 2021 m.









Sausis – paminėta Sausio 13 d. papuošiant laisvalaikio zoną neužmirštuolėmis.
Sausis – konkursas „Akimirkos ant Narsiečių kalno“.
Sausis - Mindaugo Survilos filmo „Stebuklų laukas“ asociacijos nariams nemokama peržiūra.
Vasaris – iniciatyva „Mano kiemo lesyklėlė“.
Vasaris – paminėta Vasario 16-oji nudažant Narsiečių kalną trispalve.
Kovas – virtualioje erdvėje surengta Kaziuko mugė.
Kovas – paminėta Kovo 11 -oji fotosesijoje užfiksuojant trispalvės spalvų
automobilius.
Kovas – dalyvavome Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 iniciatyvoje Laimės
diena 2021.




































Kovas - Velykų bobutės krepšys Narsiečių vaikams.
Balandžio 17 d. pavasarinė talka.
Gegužės 5 d. dalyvavom KBCA ataskaitiniame susirinkime.
Gegužę laisvalaikio zona pasipildė vaikų žaidimo inventoriumi (spyruokliukas ir
balansinė supynė).
Gegužė - Geltonos bangos konkursas palaikant THE ROOP Eurovizijoje.
Gegužė - Kaimynų diena 2021.
Asociacijos prašymu, įdėtu įdirbiu gegužės 25 d. buvo patvirtintas skvero statusas
Narsiečių Liepų alėjai ir Narsiečių kalnui.
Birželis - Vaikų gynimo diena.
Birželis – pateikta istorija apie Kostą Dulksnį.
Birželis – atpirktas pavogtas tinklinio tinklas.
Birželis - nupirkta ir pakeista nauja vėliava ant Narsiečių kalno.
Birželis – susitikimas su seimo nariu Vytautu Juozapaičiu.
Birželis – laisvalaikio zonoje pastatytas vaikų žaidimų namelis.
Birželis – dalyvauta Aleksoto seniūnaičių sueigoje.
Liepa – paminėta Liepos 6 d. ant Narsiečių kalno giedant Lietuvos himną.
Liepa - dalyvavome VDU Botanikos sodo renginyje Kvapų naktis 2021 kur
įrengėme podiumą-taką iš augalų ir skėčių.
Liepa – atnaujintas Narsiečių knygų namelis.
Rugpjūtis – laisvalaikio zonoje esantis akmuo įamžintas asociacijos šūkiu „Kartu
galime daug daugiau“ ir simboliu Liepos žiedu.
Rugpjūtis – poetas Nerijus Drūlia lankosi Narsiečiuose.
Rugpjūtis – laisvalaikio zonoje pastatytas vabaliukų viešbutis.
Rugpjūtis – valdybos atstovų išvyka į Kapčiamiestį.
Rugsėjis – Olgos Antipovos tapybos darbų paroda Aleksoto bibliotekoje.
Rugsėjis – Liepų alėjoje pastatyta augalų mainų lentyna.
Rugsėjis – paminėtas trečiasis asociacijos gimtadienis aplankant Marvelės kaskadas,
Napoleono kalną, III fortą kartu su Kapčiamiesčio bendruomene ir asociacijos nariais.
Rugsėjis – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno petankės klubu.
Rugsėjis – V. Mirono g. įkurta saugios kaimynystės grupė.
Spalis - organizuota Narsiečių rudens mugė 2021 kaimynų kiemuose.
Spalis - naujam trijų metų laikotarpiui patvirtinta nauja valdyba, išrinkta pirmininkė.
Lapkritis – aplankytas paminklas Narsiečių kaimams atminti.
Lapkritis – gauta GPM 1.2 proc. parama, kuri sudarė 1786.64 Eur.
Gruodis – išpildyta vieno vaiko svajonė projekte Vaikų svajonės.
Gruodis – Narsiečių knygų namelis papuoštas nykštuko kepure, pastatyta Kalėdinio
pašto dėžė.
Gruodis – mažomis dovanėlėmis pasveikinti asociacijos draugai su artėjančiomis
šventėmis.
Gruodis – balsavimas dėl 2022 m. nario mokesčio dydžio.

Valdybos pirmininkė

Dokumentą elektroniniu
parašu
Vilmapasirašė
Litvaitienė
VILMA,LITVAITIENĖ
Data: 2022-03-13 13:51:44

