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ASOCIACIJOS NARSIEČIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOS ATASKAITA 

2014 m. balandžio 10 d. socialinėje erdvėje buvo sukurta uždara Narsiečių bendruomenės 

grupė. Grupės augimo tempai buvo daug spartesni nei galima buvo tikėtis. Narsiečių 

bendruomenė, labai greitai, gyventojų aktyvumo dėka, tapo glaudžiai susijusi kaimynyste, 

bendrais darbais, idėjomis, projektais. Socialinei grupei išaugus iki daugiau kaip 700 narių buvo 

nuspręsta kurti Asociaciją, taip 2018 m. rugsėjo 18 d., trijų steigėjų (Vilma Litvaitienė, Gintarė 

Pažėrienė, Jolita Juodelienė) dėka buvo užregistruota Asociacija Narsiečių bendruomenė. 

Iki sukuriant Asociaciją nuveikėme daug darbų mūsų rajono labui: 

- Kartu su bendruomenės policijos pareigūnais organizavome atšvaitų dalinimo akciją, 

daiktų žymėjimo akcijas, aktyviai skatinome gyventojus jungtis į saugios kaimynystės 

grupes. 

- Bendruomenės prašymu rajone vyksta nežymėtų greičio matavimo automobilių reidai.  

- Organizavome talkas gatvių laistymui druskos mišiniu nuo dulkėjimo. 

- Mokinome atsakingumo gyventojus, kurie teršia aplinką, afišavome skelbimus, tokius 

kaip: „Kaimyne nekelk dulkių, važiuok lėčiau“, „Nešiukšlink“. 

- Bendruomenės prašymu buvo įrengtos naujos augintinių išmatų dėžės. 

- Bendruomenės prašymu buvo pašalinti pavojingi statybiniai blokai. 

- Bendruomenė intensyviai bendrauja su Kauno m. savivaldybe, Aleksoto seniūnija.  

- Kaimynų diena organizuota 2017 m. ir 2018 m.  

- Bagažinių turgus organizuotas taip pat du kartus 2017 m. ir 2018 m. 

- 2018 metais bendruomenė pirmą kartą dalyvavo akcijoje Kaunas tvarkosi.  

- Rajonas labai aktyviai dalyvauja savo organizuotose sporto šakose, du kartus per savaitę 

žaidžiamas futbolas, tinklinis.  

- Bendruomenė turi savo atributiką: vėliavą, kepuraites, pirkinių maišus, lipdukus. 

- Labiausiai pasisekęs ir daugiausiai gyventojų pritraukęs renginys 2018 metų Užgavėnės.  

Sukūrus Asociaciją jau nuveikėme: 

- 2018 m. spalio 12 d. asociacijos atstovai dalyvavo seminare ,,Nusikaltimų prevencija per 

aplinkos dizainą“. 

- 2018 m. spalio 13 d. bendruomenės organizuotas renginys – Bagažinių turgus. 

- 2018 m. spalio 18 d. Asociacijos susirinkimas Tirkiliškių bibliotekoje su kurią esame 

sudarę bendradarbiavimo sutartį. 

- 2018 m. spalio 19 d. Tirkiliškių bibliotekoje žaidimų vakaras, vaikams ir suaugusiems.  

- Aktyviai dirbame prie internetinės svetainės kūrimo www.narsieciubendruomene.lt, kurią 

planuojame iki gruodžio mėnesio aktyvinti.  

http://www.narsieciubendruomene.lt/


- Dalyvavome Kauno m. savovaldybės projekte Bendruomenėms remti ir gavome 

finansavimą Kalėdinių žaisliukų dirbtuvėms ir Kalėdinės eglutės įžiebimo šventei.  

- Protestas dėl laidojimų namų statybos K. Sprangausko g.  

- Raštas dėl 51 autobuso maršruto išlikimo. 

- Raštas dėl Technikumo g./Veiverių pl. Šviesofoto įrengimo. 

- Raštas dėl Petruičio g./Garliavos pl. Salelės patraukimo link miesto pusės. 

Numatomi artimiausi renginiai: 

- 2018 m. lapkričio 9 d. filmų vakaras Tirkiliškių bibliotekoje. 

- 2018 m. lapkričio 16 d. Kalėdinių žaisliukų dirbtuvės. 

- 2018 m. lapkričio 22 d. atšvaitų dalinimo akcija. 

- 2018 m. gruodžio 7 d. Kalėdinės eglutės įžiebimas Narsiečių gyventojams.  

Bendruomenės tikslas veikti kryptingai ir toliau, kaip iki šiol. Pagrindinės veiklos kryptys: 

gyvenamosios aplinkos pritaikymas, kraštovaizdžio tvarkymas, laisvalaikio organizavimas 

rajono gyventojams, sportinė veikla, neformalus ugdymas, kultūrinis švietimas, nusikalstamumo 

prevencija, socialinė pagalba. 

Kaip jau minėjome nuo 2014 m. bendruomenė organizavo ne vieną renginį, labiausiai 

pasiteisinę renginiai įtraukiami į tolesnę bendruomenės veiklą, tokie kaip: švarinimosi akcija 

„Kaunas tvarkosi“, Bagažinių turgus, Užgavėnės, Kaimynų diena. 

Asociacija Narsiečių bendruomenė atvira kiekvienam gyvenančiam Narsiečių rajone. 

Bendruomenės išskirtinumas– šiuolaikiškumas. Bendruomenė turi viziją, misiją ir tikslą: 

Vizija – geriausia ir saugiausia vieta gyventi, auginti vaikus, sulaukti senatvės; 

Misija – kartu kuriame aplinką, kurioje gera, smagu ir saugu gyventi; 

Tikslas – puoselėti tradicijas ir kurti naujas, gerinti, rūpintis rajono aplinka ir čia gyvenančiais 

gyventojais, aktyvinti gyventojų bendrystę. 

Bendruomenės šūkis: „Kartu galime daug daugiau!!!” 

 

 

 


