
    Larisa Liapina 

   Kandidatė į Centro seniūnijos Naujamiesčio seniūnaitės vieta. 

    Pasiūlė: Naujamiesčio seniūnaitijos gyventojai. 

    Nuolatinės gyvenamosiuos vietos adresas: Kaunas, Centro 

    seniūnija, Naujamiesčio seniūnaitija. 

    Gimė 1964m. kovo 5d. Kaune tarnautojų šeimoje. 

    1971 – 1981 m. mokėsi Kauno 11 – oje vidurinėje mokykloje 

(dabar Senamiesčio progimnazija). 

1981 – 1986 m. studijavo Kauno Politechnikos instituto ( dabar – Kauno technologijos universitetas) 

Statybos santechnikos fakultete, įgijo inžinierės technologės specialybę. 

1986 – 1993 m. dirbo eksperimentinėję gamykloje „Sanitas“ ( VFĮ „Sanitas“, dabar UAB „Santonika“) 

inžiniere technologe, darbo apsaugos ir saugumo technikos inžinere, strateginio planavimo grupės 

vadove. 

1994– 1996 m. UAB „Altrix“(dabar UAB „Rainlit“) rinkodaros vadovė. 

1996 – 2005 m. UAB „ Cupido“(dabar UAB „Rainlit“) rinkodaros vadovė. 

2005– 2012m.UAB „ Teofarma“ direktorė. 

Nuo 2012 m. aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą. 

Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) narė. 

Įmonės „Kauno Seniūnaičiu asociacija“ steigėja. 

Naujamiesčio seniūnaitės pareigom buvo išrinkta dvi kadencijas. Per šias kadencijas buvo pateikusi 

įvairių įniciatyvų, projektų, pasiūlymų. Kartu su Centro seniūnija buvo padaryti šie darbai: 

2012 m. 

Inicijavo dviračių stovų įrengimų S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje. 

Inicijavo įrengima naujos pėsčiųjų perėjos Maironio g. 

2013 m. 

Per projektą įsigijo šiaurietiškas lazdas. Centro seniūnijos senjorai sėkmingai naudojasi šiaurėtiškomis 

lazdomis ir šiandien 

Inicijavo projektą Vaikų žaidimų aikštelės įrengimą Ramybės parke prie Puškino gimnazijos. 

Inicijavo ir su Centro seniūnija įrengė Nemuno saloje suoliukus su šiukšliadėžėm. 

S.Dariau ir S.Girėno gimnazijoje inicijavo suoliukų įrengimą. 



Inicijavo ir organizavo su Cento seniūnija nemokamą kelionę į atlaidus autobusu Klaipėda – Palanga 

Stačiatikių bendruomenei. 

Inicijavo ir kartu su Centro seniūnija organizavo nemokamą kelionę į atlaidus autobusu į Šiluvą 

Katalikų bendruomenei. 

Inicijavo ir išleido Lietuvos kurčiųjų meninkų I – jį darbų katalogą „Padėkime išgirsti“. 

Surengė I -ji kurčiųjų meninkų Kalėdinį labdaros renginį “Padėkime išgirsti“ Šv. Jurgio bažnyčios 

menėje. 

2014 m. 

Kartu su Lietuvos soroptimisčių klubų sąjunga dalyvava projekte „Soroptimistės prieš prekybą 

žmonėmis“.  Surengė paveikslų – plakatų parodą: “Žmogus – ne prekė“ seniūnijos patalpose ir centro 

seniūnijos mokyklose.                                                                                                                                        

Surengė su Petrašiūnų seniūnaitijos seniūnaite atminimo žygi Sausio 13 – osios aukoms atminti. Su 

Centro seniūnijos gyventojais - žygį šiaurietiškomis lazdomis Kauno  marių pakrante aplankant 

Petrašiūnų kapines. 

Inicijavo Vaikų sporto aikštelės  Nemuno saloje šalia sporto aikštelės skirtos suaugusiems įrengimą. 

Su Kauno Cento seniūnijos seniūnaičiais Kauno dramos teatre surengė Kauno Centro nepasiturintiems 

vaikams Kaledinę popietę su kalėdų seneliu, dovanėlėmis ir spektakliu  «Kiškis pabėgėlis“.    

 Surengė II – ji Lietuvos kurciųjų meninkų Kalėdinį labdaros renginį “Padekime išgirsti“ Šv. Gertrūdos 

bažnyčios salėje.     

Dalyvavo kartu su Kauno seniūnaičiais Kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų mugėje Prezidentūros 

kieme Vilniuje.         

Inicijavo LR Seime Lietuvos kurčiųjų meninkų parodą „Padėkime išgirsti“, skirtą supažindinti, pajausti ir 

pamatyti puikius kurčiųjų menininkų darbus.                                                                                                

2015 m.                                                                                                                                                               

Surengė dailininkės – tapytojos, Lietuvos dailininkų sąjungos narės Henrikos Bartkutes parodas Centro 

seniūnijos patalpose ir Lietuvos miestose: Klaipėdoje, Alytuje, Raseinuosei ir Vilniuje.       

Dalyvavo su Naujamiesčio gyventojais pavasarinėje talkoje Ramybės parke.           

Inicijavo ir išleido su Centro seniunija Lietuvos kurčiųjų meninikų II – ji darbų katalogą „Padėkime 

išgirsti“.       

Inicijavo Teniso žaidimų stalo įrengimą šalia sporto aikštelės Nemuno saloje.          

Pagal tarptautinę Kultūros mainų programą,  kartu su "Tarkovskių fondu",  Kauno dramos teatru ir 

Kauno miesto savivaldybe pirmą kartą  Lietuvoje, Kaune, surengė tarptautinį festivalį "A. ir 

A.Tarkovskių dienos Lietuvoje".   



Kauno Jiezuitų gimnazijoje pravedėm III -ąjį Lietuvos kurčiųjų menininkų Kalėdinį labdaros renginį – 

parodą „Padėkime išgirsti “.     

Inicijavo LR Seime Lietuvos kurčiųjų meninkų parodą „Padėkime išgirsti“, skirtą supažindinti, pajausti ir 

pamatyti puikius kurčiųjų menininkų darbus.      

2016 m.                                                                                                                                                                   

Dalyvavo su Naujamiesčio gyventojais pavasarinėje talkoje Vytauto parke.                                                  

Inicijavo 2014 m.  šviesoforo įrengimą K.Mindaugo/ Maironio g. sankryžoje, kuris 2016 metais buvo 

įrengtas.             

Bendradarbiaujant kartu su Muzikinio teatro vadovybe padovanojome Kauno dienos centrams 120 

vnt. nemokamų bilietų į penkis spektaklius vaikams. 

Inicijavo LR Seime parodą „Padėkime išgirsti“, skirtą supažindinti, pajausti ir pamatyti puikius kurčiųjų 

menininkų darbus.         

Su Kauno seniūnaičių asociacija surengėme renginį Tautos namuose „Kartu stipresni“.   

2017 m.                                                                                                                                                                            

Vasario mėn. bendradarbiaujant kartu su Muzikinio teatro vadovybe padovanojome Kauno m. vaikų 

dienos centrams 60 vnt. nemokamų bilietų į spektaklį „Dryžuota opera“.  

Bendradarbiaujant su Stačiatykių bažnyčios bendruomene padedu surengti parodą Kaune „Stačiatikių 

tikėjimo portretas“ (fotografas V. Pečininas). 

Gavo iš Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio padėkos raštą už nuopelnus įtvirtinant 

Kauno miesto savivaldą, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei miesto įvaizdžio gerinimą. 

Nepartinė. 

Visą laisvalaikį skiria šeimai ir visuomeninei veiklai, nes tai yra tie dalykai, kurie jai prasmingi. Sūnus 

Edvinas studijuoja KTU.                                          

 


