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ASOCIACIJOS NARSIEČIŲ BENDRUOMENĖS 2019 m. VEIKLOS 

ATASKAITA 

Bendra informacija 

Asociacijos Narsiečių bendruomenė (toliau taip pat – Asociacija) 2019 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.  

2019 m. gruodžio 31 d. asociacijoje buvo 66 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 2019 m.  

 

Asociacija dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva“, projekto metu asociacija turi savo 

skaitmeninį lyderį. 2019-09-25 surengta skaitmeninio raštingumo paskaita Narsiečių 

gyventojams.  

 

Asociacija Narsiečių bendruomenė dalyvavo konkurse „EISMO SAUGUMAS 

BENDRUOMENĖSE 2019“. Projekto metu asociacija surengė 3 prevencinius renginius:  

Pirmasis renginys: 2019 m. rugsėjo 12 d. asociacija Narsiečių bendruomenė sukvietė Narsiečių 

vaikus į saugaus eismo pamokėlę vaikams. Saugaus eismo pamokėlė vyko realiomis eismo 

sąlygomis – Technikumo gatvės gale.  

Antrasis renginys: 2019 m. rugsėjo 25 d. įvyko antrasis projekto renginys, į kurį buvo pakviesti 

Policijos pareigūnai. Renginio metu buvo kalbama apie kelių eismo taisykles, taikomas 

nuobaudas, diskutavome apie situacijas keliuose.  

Trečiasis renginys: 2019 m. Spalio 3 d. renginys UAB ARV-auto autodrome. Nariai turėjo 

galimybę išbandyti savo įgūdžius slidžioje trasoje. Dalyviams tai buvo išskirtinė galimybė 

išbandyti autodromo visas siūlomas trasas. Po slidžių trasų išbandymo visi rinkomės į aptarimą, 

kuriame diskutavome apie padarytas klaidas, panaudojimą situacijos tikrame kelyje. 

 

Asociacija Narsiečių bendruomenė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 

„Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios 

praktikos“ konkurse. Asociacija Narsiečių bendruomenė konkursui pateikė temą: „Saugios 

kaimynystės“ skatinimas ir plėtojimas pasitelkiant socialinius tinklus. Konkurse laimėjome III 

vietą ir buvome apdovanoti 500 Eur prizu. 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“. Projekto lėšomis buvo: įrengta informacinė lentelė „Narsiečių Liepų alėja“, 

įrengta Kalėdinė Liepų alėja, suregta šventė Kalėdinės Liepų alėjos atidarymas, Narsiečių 

Talentai 2019 (dalyvavo 10 talentų).  

Asociacijos veiklos įgyvendinimas per 2019 m. 

 2019-02-23 asociacija organizavo Narsiečių gyventojams Užgavėnių šventę. 

 2019-03-05 asociacija prisijungė prie Kauno bendruomenių centrų asociacijos (KBCA). 

 2019-02-25 Asociacija Narsiečių bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

VDU Botanikos sodu. 

 2019-03-21 Šilko dažymo dirbtuvės Tirkiliškių bibliotekoje, organizavo asociacijos narė 

Aušra Užkurienė. 

 2019-03-23 Liepų alėjoje iškelti inkilai, idėjos iniciatotė asociacijos narė Jana 

Valauskienė. 

 2019-03-25 Asociacija Narsiečių bendruomenė ir VŠĮ Linksmųjų kiškučių dvarelis 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  

 2019-04-12 Asociacijos Narsiečių bendruomenės atstovai dalyvavo Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Aleksoto padalinio organizuojamame 

Protų mūšyje “Aleksoto mamutų pėdomis“. Užimta antra vieta.  

 Velykų šventei papuošta Liepų alėja, pastatytas didelis kiaušinis, idėją įgyvendinome 

kartu su VŠĮ Linksmųjų kiškučių dvarelis. 



 Asociacija Narsiečių bendruomenė ragino rajono gyventojus prisidėti prie Velykinės 

labdaros vaikams, kurią inicijavo Aleksoto parapijos kunigas Aurimas Stiklakis. Surinkta 

labdara 2019-04-18 buvo nuvežta kunigui A. Stiklakiui.  

 2019-04-29 Asociacija Narsiečių bendruomenė rajono gyventojams parūpino skelbimų 

lentą, kad informacija pasiektu ir tuos rajono gyventojus, kurie nesinaudoja socialiniais 

tinklais. Pirmoji lenta pakabinta PC Šilas (Sprangausko g.) patalpose. 

 Asociacijos valdybos narys Marius Neščiokas šiltuoju metų sezonu skatino gyventojus 

žaisti futbolą ir tinklinį. 

 2019-05-14 Asociacija Narsiečių bendruomenė pasirūpino dar viena skelbimų lenta 

rajone, lenta pastatyta Vyčio kryžiaus g./Technikumo g, kampas. Lentą gamino 

asociacijos narys Ričardas Patapavčius. 

 2019-06-03 asociacijos Narsiečių bendruomenės nariai dalyvavo Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kartu su Kauno miesto savivaldybe 

organizuojamuose savižudybių prevencijos mokymuose „safeTALK“. Šie mokymai skirti 

atpažinti savižudybės pavojų ir nukreipti žmogų pagalbos.  

 Asociacijos prašymu išpiltas kalnas bendruomenei Vyčio Kryžiaus g./Karininkų g.  

 2019-07-06 ant Narsiečių kalno giedojome Lietuvos himną. 

 2019-07-16 asociacijos lėšomis ir iniciatyva pastatytas pirmasis „Kaimynų suoliukas“. 

(Lėšos naudotos iš laimėto prizo konkurse Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 

ministerijos „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių 

iniciatyvų gerosios praktikos“). 

 2019-08-23 pakabinta dar viena skelbimų lenta Tirkiliškėse, kuri pakabinta gyventojams 

gerai žinomoje krautuvėlėje „Pas Smailį“, Tirkiliškių g.  

 Asociacija Narsiečių bendruomenė į Kazliškių seniūnaičių rinkimus iškėlė asociacijos 

pavaduotojos Gintarės Pažėrienės kandidatūrą. 

 2019-09-10 Aleksoto bendruomenių atstovai buvo pakviesti į susitikimą su Kauno m. 

savivaldybės atstovais. Susitikime dalyvavo asociacijos Narsiečių bendruomenės 

atstovai.  

 2019-09-18 asociacija Narsiečių gyventojus kvietė į savo pirmąjį gimtadienį. 

 2019-10-01 susitikimas su vaistininku-žolininku Mariumi Lasinsku. Susitikimą 

organizavo asociacijos narė Rūta Banionė. 

 2019-10-13 suorganizuotas trečiasis Bagažinių turgus.  

 2019-10-14 seniūnaičių rinkimus laimėjo asociacijos iškelta kandidatė Gintarė Pažėrienė. 

 2019-10-20 surengta Narsiečių moliūgų paroda, kuri buvo pastebėta ir žiniasklaidos. 

 2019-10-24 asociacijos Narsiečių bendruomenės komanda, kurią sudarė Ligita 

Patapavičienė, Lolita Salienė ir Olga Antipova dalyvavo protų mūšyje „Ką žinau apie 

knygas“ Aleksoto bibliotekoje. Asociacijos moterys puikiai pasirodė ir užėmė pirmą 

vietą.  

 2019-10-25 Vėlinių puokščių dirbtuvės.  

 2019-10-28 asociacijos atstovai kartu su Policijos pareigūnais patruliavo rajone. 

 2019-10-29 aplankytas paminklas Narsiečių kaimams atminti. Paminklą lankė pirmininkė 

V. Litvaitienė ir Kazliškių seniūnaitė G. Pažėrienė. 

 2019-11-04 Olgos Antipovos parodos atidarymas „Mano spalvingas gyvenimas“. 

 2019-11-15 rinkomės žaisti Mafijos žaidimą. 

 2019-12-02 Ligitos Patapavičienės ir Nidos Sabaliauskienės parodos atidarymas. 

 2019-12-05 Kalėdinių žaisliukų dirbtuvės. 

 2019-12-09 VŠĮ Linksmųjų kiškučių dvarelis Narsiečių gyventojams padovanojo Senį 

Besmegenį į Kalėdinę Liepų alėją.  

 2019-12-09 Asociacijos Narsiečių bendruomenės valdyba antrus metus iš eilės prisidėjo 

prie projekto http://www.saugipradzia.lt. Šiais metais išpildėme Lauryno 9 m. svajonę 

turėti gražų, juodos spalvos sportinį kostiumą. 

http://www.saugipradzia.lt/


 2019-12-11 žvakių iš vaškuolių sukimo dirbtuvės. Idėja – asociacijos narės Janos 

Valauskienės. 

 2019-12-14 asociacijos Kalėdinis Padėkos vakaras. 

 2019-12-18 gauta Padėka iš Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Tirkiliškių padalinio 

už „Aktyvią, kūrybingą veiklą, draugystę ir nuolatinį nuoširdų bendradarbiavimą“. 

 

    Pirmininkė                                                                                         Vilma Litvaitienė  
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