
 

Dalyvavau/ inicijavau/ prisidėjau prie organizuojamų šių veiklų, projektų, 

iniciatyvų įgyvendinimo: 

 

Projektų, konkursų įgyvendinimo 2021 m.: 

 

  Konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse“ 

Įgyvendinti renginiai:  

1. Atšvaitų akcija Vaikų gynimo dienos renginyje.               

2. Paspirtuką vairuoju saugiai. 

 

  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato konkursas „Saugus kiemas” 

Konkurso metu dalyvių kiemai buvo pažymėti konkurso lipdukais, intensyviai socialiniuose 

tinkluose dalintasi 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 bendruomenės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų 

plano 1.1.4. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, 

įgyvendinant bandomąjį modelį, projektas. Projekto metu vykusios veiklos, kuriose 

dalyvavau arba prisidėjau jas organizuojant:   

muilo gamybos dirbtuvės; seminaras „Emocijų ir streso valdymas“; lauko vazonai laisvalaikio 

zonai; Vėlinių puokščių dirbtuvės; treniruotės su šiaurietiškomis lazdomis; pilates treniruotė; 

Ebru terapija; mezgimo dirbtuvės; žvakių gaminimo edukacija; Kalėdinių vainikų edukacija; 

išvyka į Žaslius „Šimtalapio edukacija“. 

 2021 m.veiklų įgyvendinimo: 

 Vasaris – iniciatyva „Mano kiemo lesyklėlė“; 

 Vasaris – paminėta Vasario 16-oji nudažant Narsiečių kalną trispalve; 

 Balandžio 17 d. pavasarinė talka; 

 Gegužė - Geltonos bangos konkursas palaikant THE ROOP Eurovizijoje; 

 Gegužė - Kaimynų diena 2021; 

 Birželis - Vaikų gynimo diena; 

 Birželis – susitikimas su seimo nariu Vytautu Juozapaičiu; 

 Birželis – dalyvauta Aleksoto seniūnaičių sueigoje; 

 Liepa – paminėta Liepos 6 d. ant Narsiečių kalno giedant Lietuvos himną; 

 Rugpjūtis – poetas Nerijus Drūlia lankosi Narsiečiuose; 

 Rugsėjis – paminėtas trečiasis asociacijos gimtadienis aplankant Marvelės kaskadas, 

Napoleono kalną, III fortą kartu su Kapčiamiesčio bendruomene ir asociacijos nariais;  

 Lapkritis – aplankytas bei aptvarkytas paminklas Narsiečių kaimams atminti. 

       Pagal poreikį elektroniniu paštu/telefonu konsultavau Kazliškių seniūnaitijos gyventojus, 

dalyvavau Aleksoto seniūnijos organizuojamose sueigose, pasitarimuose, susirinkimuose, 

Aleksoto seniūnijos metinės veiklos ataskaitos pristatyme bei kituose renginiuose.  

 Kazliškių seniūnaitė                                                                                        Gintarė Pažėrienė 

https://www.facebook.com/AsociacijaNarsieciuBendruomene/posts/633172444749815
http://eismosaugumasbendruomenese.lt/news/1587/30/Asociacija-Narsieciu-bendruomene-organizavo-virtualia-saugaus-eismo-akcija
https://narsieciubendruomene.lt/2021/10/18/muilo-gamybos-dirbtuves/
https://narsieciubendruomene.lt/2021/10/21/seminaras-emociju-ir-streso-valdymas/
https://narsieciubendruomene.lt/2021/10/23/laisvalaikio-zona-pasipuose-lauko-vazonais/
https://narsieciubendruomene.lt/2021/10/23/laisvalaikio-zona-pasipuose-lauko-vazonais/
https://www.facebook.com/AsociacijaNarsieciuBendruomene/posts/744475056952886
https://narsieciubendruomene.lt/2021/11/06/acociacijos-nariai-issiruose-pasivaiksciojimui-su-siaurietiskomis-lazdomis/
https://narsieciubendruomene.lt/2021/11/10/dalyvavome-pilates-treniruoteje/
https://www.facebook.com/AsociacijaNarsieciuBendruomene/posts/752154582851600
https://www.facebook.com/AsociacijaNarsieciuBendruomene/posts/757055515694840
https://narsieciubendruomene.lt/2021/12/01/asociacijos-nariai-ir-siais-metais-gamino-zvakes/
https://narsieciubendruomene.lt/2021/12/10/kalediniu-vainiku-edukacija/
https://www.facebook.com/AsociacijaNarsieciuBendruomene/posts/777641713636220

