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1. STATISTINIAI DUOMENYS
Kuršėnų miesto seniūnija užima 1 192 ha plotą. 2014 m. sausio 1 d. mieste gyvenamąją vietą
deklaravo 11 778 gyventojų. 400 asmenų gyvenamoji vieta deklaruota prie Šiaulių rajono
savivaldybės. Daugiavaikių šeimų - 67, kuriose augo 218 vaikų iki 18 metų. Iš jų – 53 šeimos,
auginančios 3 vaikus iki 18 m. ir 14 šeimų, auginančių 4 ir daugiau vaikų iki 18 m. Naujagimių,
kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kuršėnų miesto seniūnijoje, užregistruota 115. Įregistruotos 172
mirtys.
Gimstamumas ir mirtingumas 2010-2013 metais
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Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Kuršėnų mieste, pagal amžių skaičius:
Iki 7 metų – 634
Nuo 7 metų iki 18 metų - 1 300
Nuo 18 metų iki 25 metų – 1 221
Nuo 25 metų iki 45 metų – 2 817
Nuo 45 metų iki 65 metų – 3 314
Nuo 65 metų iki 85 metų – 2 207
Nuo 85 metų - 285
Gyventojų kaita 2008-2013 metais
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2013 m. seniūnijoje atlikta 250 notarinių veiksmų, išduoti 37 leidimai žemės kasinėjimo
darbams vykdyti už 3 010 Lt, 217 leidimų prekiauti už 8 203 Lt, 557 socialinės paramos gavėjai
nukreipti atlikti visuomenei naudingus darbus, 79 iš jų nedalyvavo priemonėje.
Kuršėnų miesto seniūnija suskirstyta į 8 seniūnaitijas. 2013 metais jau trečią kartą organizuoti
seniūnaičių rinkimai. Pasibaigus rinkimų laikui, jose išrinkti šie asmenys:
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Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seniūnaitijos pavadinimas
Centro
Gedimino
Gimnazijos
Keramikų
Daugėlių
Pušyno
Pavenčių
Stoties

Seniūnaičio vardas, pavardė
Algirdas Jonas Vertelis
Rima Kudrevičienė
Ada Grakauskienė
Rolandas Tamošaitis
Danutė Kazlauskienė
Rolandas Samuila
Giedrius Keras
Loreta Olišauskienė

2. SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Pavadinimas
Gatvių apšvietimas
Elektros energijos sunaudojimas (249 939 kWh)
Priežiūros darbai

Suma
212 000 Lt
129 480 Lt
82 520 Lt

Atliekų tvarkymas
Rankinis gatvių valymas
Šiukšlių išvežimas:
Naujos kapinės (129,82 t)
Senos kapinės (174,63 t)
Gatvių konteineriai (37,71 t)
Iš gatvių žemės, biodegraduojančios atliekos
Viešųjų tualetų priežiūra
Viešųjų darbų organizavimas
Bendros aplinkos politikos formavimas
Eismo reguliavimas
Kapinių priežiūra
Smėlio atvežimas
Transporto paslaugos
Medžių genėjimas
Kiti remonto darbai
Pėsčiųjų perėja prie Kultūros namų
Šaligatvis prie daugiabučio namo L. Ivinskio g. Nr.2
Šaligatvis Vytauto - Gedimino g. sankryžoje
Šaligatvis V. Kudirkos g.
Šienavimas
Traktoriumi
Trimeriu
Gėlynų priežiūra
Atliekų priėmimo mokestis
Gėlės
Bendra suma

310 467 Lt
183 102 Lt
70 383 Lt

46 899 Lt
5 377 Lt
4 706 Lt
369 991 Lt
36 666 Lt
62 334 Lt
3 303 Lt
19 558 Lt
4 765 Lt
56 977 Lt
11 468 Lt
16 108 Lt
12 880 Lt
18 241 Lt
25 722 Lt
66 566 Lt
1 254 Lt
27 213 Lt
6 936 Lt
892 458 Lt

Paskirtomis aplinkos tvarkymo lėšomis seniūnijoje atlikti šie darbai:
 Suremontuoti laiptai prie Vyčio paminklo (Lietuvos konservatoriai-krikščionių demokratų
partijos Šiaulių raj. sk.);
 Iš akmenų išdėliotas ąsotis ir rekonstruota apsauginė akmenų tvorelė (Valstiečių partija Šiaulių
raj. sk.);
 Ventos upės pakrantėje įrengti lauko stalai ir suolai;
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 Daugelių pušyne iškapoti krūmai;
 Suremontuoti šaligatviai:
prie daugiabučio namo V. Kudirkos g. Nr. 30;
Ventos g. prie žydų kapinių link namo Nr. 71A ;
prie Vytauto Nr. 5 (darbai tęsiami);
tarp daugiabučių namų V. Kudirkos g. Nr. 36 ir Vilniaus g. Nr.17A ;
prie namo Vilniaus g. 13A;
prie namo Liepų alėjoje Nr. 10;
prie Gedimino ir Vytauto gatvių sankryžos;
prie daugiabučio L. Ivinskio Nr. 2.
 Perėja, takas su aikštele prie Pavenčių mokyklos;
 Pagaminta 30 vnt. šiukšliadėžių;
 Prie miesto gyventojų maudymosi vietos – karjerų įrengta tinklinio aikštelė, sutvarkyta teritorija
ir pasodinti medeliai;
 Nuolat prižiūrimas Daugėlių pušynas, kertami krūmai ir renkamos šiukšlės;
 Iškirsti krūmai šalia Pramonės g., Ventos g., Stoties g., Vilniaus g.;
 Sutvarkytos Liuteronų kapinės, iškirsti krūmai;
 Nuolat prižiūrimos mieto gatvės, aikštės, parkas, pasitelkiant gyventojus, atliekančius
visuomenei naudingus darbus.
2013 m. Kuršėnų miesto seniūnijai pagal Vietos bendruomenių savivaldos 2013 metų
programą buvo skirta 18 900 Lt, už kuriuos pagamintos girliandos, Kalėdinė eglės viršūnė.
3. KELIŲ FONDO LĖŠOS GATVIŲ PRIEŽIŪRAI
Atskirų vietų žvyravimas
Atskirų vietų padengimas skalda
Gatvių lyginimas greideriu
Gatvių barstymas
Sniego valymas
Kapų g. šaligatvio remontas
Asfalto duobių miesto gatvėse remontas
Asfalto paprastasis remontas:
Darbininkų – P. Cvirkos g. sankryža,
Gergždelių – Kraštinės g. sankryža,
Paežerių g. atkarpa
Kelio eismo ženklų įrengimas 40 vnt.
Perėjų dažymas, ženklinimas
VISO:

19 740 Lt
21 274 Lt
18 984 Lt
21 805 Lt
28 196 Lt
49 000 Lt
105 000 Lt
36 595 Lt

8 485 Lt
2 515 Lt
311 594 Lt

4. SOCIALINIS DARBAS
2013 metais priimti 8 320 gyventojų prašymai dėl socialinės paramos. Iš jų:
 socialinei pašalpai gauti – 2 061;
 kompensacijoms už būsto šildymą, šaltą, karštą vandenį – 2 732;
 kieto kuro kompensacijai - 201;
 vienkartinės pašalpos susidarius sunkiai materialinei padėčiai - 91;
 specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų - 112;
 specialiųjų techninės pagalbos priemonių įsigijimo - 92;
 lankomosios priežiūros darbuotojų skyrimo - 11;
 išduotos pažymos apie socialinę padėtį - 278;
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 laidojimo pašalpos mirties atveju – 174;
 šalpos išmokų – 222:
 šalpos našlaičių pensijos – 8
 šalpos pensijos neįgaliam (invalidui)- 9
 šalpos pensija neįgaliam (invalidui) vaikui iki 18 metų -15
 šalpos pensija sukakusiam senatvės pensijos amžiui- 1
 slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos - 92
 priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos - 97
 išmokų vaikui - 538;
 vienkartinių išmokų nėščiai moteriai - 48;
 vienkartinių išmokų gimus vaikui -135;
 paramos mokiniams – 673.
Išduoti 251 neįgaliojo pažymėjimai:
 178 asmenims didelių specialiųjų poreikių;
 73 asmenims vidutinių specialiųjų poreikių.
Įvertinant šeimų socialinę padėtį surašytas 461 buities tyrimo aktas, 1865 šeimoms įvertintas turtas.
Priimtų prašymų socialinei paramai 2009-2013 m.
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Pagalbą namuose teikia lankomosios priežiūros darbuotojos, kurių 2013 m. Kuršėnų mieste
dirbo 8. Jos aptarnavo 52 asmenis.
Iš intervencinių Europos Sąjungos fondų buvo teikiama parama maisto produktais labiausiai
nepasiturintiems žmonėms. 2013 m. maisto produktų paketus gavo 880 šeimos, arba 1 988
asmenys.
2013 metais 557 socialinės paramos gavėjų nukreipti atlikti visuomenei naudingus darbus. Su
350 - sudarytos sutartys dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje. Iš jų - 79 be pateisinamos
priežastys neatliko šios veiklos.
5. SOCIALINIS DARBAS SU RIZIKOS ŠEIMOMIS
2013 metais Kuršėnų miesto seniūnijos socialinė darbuotoja, dirbanti su socialinės rizikos
šeimomis, siekdama padėti tėvams ir jų vaikams įveikti savo problemas, pasiekti savo gyvenime
pokyčių, atkurti nutrūkusius ar pažeistus santykius, 39 socialinės rizikos šeimoms, auginančioms
vaikus, teikė bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas namuose.
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2013 metų pradžioje buvo 30 socialinės rizikos šeimų. Metų eigoje socialinės rizikos šeimų
sąrašas pasipildė 9 šeimomis, iš kurių: 3 šeimos įrašytos dėl girtavimo ir smurto artimoje aplinkoje;
1 šeima įrašyta dėl girtavimo ir nepakankamos vaiko priežiūros; 1- dėl socialinių įgūdžių stokos; 2 vaikui nustačius trumpalaikę socialinę globą; 2 šeimos atsikėlė iš kitų Šiaulių rajono seniūnijų.
Iš socialinės rizikos šeimų apskaitos išbrauktos 7 šeimos. Tarp jų: 2 šeimos išbrauktos iš socialinės
rizikos šeimų apskaitos, išnykus į apskaitą įrašymo priežastims; 1 šeima išbraukta vaikui tapus
pilnamečiu; 3 šeimos išsikėlė gyventi į kitas savivaldybes; 1 šeima išvyko gyventi į užsienį; 1
šeimai socialinių paslaugų teikimas nutrauktas išsikėlus gyventi į kitą Šiaulių rajono seniūniją.
Metų pabaigoje seniūnijos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 31
šeima, kuriose auga 56 vaikai. 12 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, apgyvendinti
Vaikų globos namuose, šeimynose arba gyvena su globėjais.
Priiminėti socialinės rizikos šeimų (asmenų) prašymai socialinei paramai mokiniams
2013/2014 mokslo metams gauti. 32 vaikams iš socialinės rizikos šeimų suformuoti trūkstamų
būtinų mokymosi priemonių krepšeliai, tarpininkauta įsigyjant pratybų sąsiuvinius ir mokymosi
reikmenis.
Siekiant užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal mokyklinę ir (ar) priešmokyklinę
programą, renkama informacija apie augančius vaikus šeimose, kurioms gali būti reikalingas
kompleksinės pagalbos teikimas.
Be socialinės rizikos šeimų ir stebimų šeimų paslaugos teikiamos ir kitoms šeimoms, kurioms
reikalinga pagalba.
2013 m. suteikiant įvairias paslaugas Socialinės paramos informacinėje sistemoje aptarnauti
155 klientai.
6. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IR GYVENAMOSIOS VIETOS
NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITA
 Užpildytos 809 deklaracijos, kai asmuo pakeitė gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar
atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką.
 Užpildytos 216 deklaracijų , asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos.
 Išduota 987 pažymų, patvirtinančių asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
 Priimti 79 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių apskaitą.
 Išduotos 99 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 Priimta 88 prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.
 Priimta 86 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.
 Išsiųsta 12 pranešimų gyventojų registro tarnybai prie LR VRM dėl gyvenamosios vietos
koregavimo.
 Išduoti 19 pranešimų gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams).
 Patikslinti, sutikrinti 2 462 duomenys apie gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą. (Dėl
vaikų išmokų skyrimo, kuro kompensacijų, šeimos sudėčių rašymo).
 Išduotos 295 pažymos apie šeimos sudėtį.
Deklaravimas prie Šiaulių rajono savivaldybės
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7. KULTŪRINIS GYVENIMAS
Seniūnijoje vyko nemažai tradicinių kasmetinių renginių, pažymėtos Lietuvai reikšmingos
datos ir valstybinės šventės.
Kuršėnuose Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11- oji, Rugpjūčio 23-oji - Juodojo kaspino
diena, Baltijos keliui paminėti tradiciškai prasidėdavo šv. Mišiomis šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
ir minėjimais prie Vyčio paminklo.
Kovo 11-osios šventei, nelaužant tradicijų, surengta mokinių darbų paroda. Kuršėnų Meno
mokyklos dailės specialybės 77 mokiniai parodai pristatė net 272 įvairia technika atliktus darbus.
Pirmą kartą parodoje dalyvavo Kuršėnų kūrybos namų auklėtiniai. Renginiai baigėsi koncertu „Kad
būtum amžiams gyva".
Gegužės mėnesį šeštą kartą kuršėniškiai, kaip ir visa Lietuva, dalyvavo akcijoje „Darom“.
Kuršėnuose išrinkta šeima - ambasadorė. Tai Dalios ir Lino Laureckių šeima, kurioje auga
trys sūnūs: Tautvilas, Kasparas ir Anupras. Originali ir šmaikšti, įvairių Mūzų apdovanota,
visuomeniška šeima buvo pagerbta ir apdovanota su kitomis rajono šeimomis Šiaulių rajono
kultūros centro Meškuičių filialo salėje.
Gegužės mėnesį Kuršėnuose įvyko Šiaulių rajono seniūnijų sporto žaidynės. Kuršėnams
atstovavo 8 komandos, o virvės traukimo vyrų komanda įgijo teisę atstovauti seniūnijai VI Lietuvos
seniūnijų sporto finalinėse žaidynėse Prienuose. Čia komanda buvo nepralenkiama ir iškovojo I –
ąją vietą.

Nuotr. Giedrės Karkalienės

Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštėje birželio 1- ąją šurmuliavo miesto vaikai, kuriuos Stasio
Anglickio mokyklos entuziastai sukvietė paminėti Vaikų gynimo dieną. Vaikai klausėsi Kuršėnų
Stasio Anglickio mokyklos mokinių paruošto koncerto, meno mokyklos solisčių atliekamų dainų.
Šokėjai iš įvairių klasių kvietė ne tik stebėti, bet ir prisijungti prie šokių - mankštų.
Gedulo ir vilties dieną kuršėniškiai rinkosi į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kur šv. Mišias
aukojo parapijos klebonas Saulius Paliūnas. Po to eisena patraukė prie tremtinių ir politinių kalinių
atminimo kryžiaus, kur vyko minėjimas.
Birželio 24 dieną mieste vyko šventiniai renginiai, skirti miesto 432 metų gimtadieniui,
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 80-ečiui ir Joninėms.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino šventoriuje pastatytą skulptoriaus Viliaus
Biskio sukurtą jubiliejinį kryžių, konsekravo naująjį altorių. Buvo aukojamos Šv. mišios už miestą
ir jo žmones, koncertavo Kuršėnų meno mokyklos esami ir buvę mokiniai.
Kuršėnų miesto centras iki vidurnakčio buvo virtęs pasirodymų bei atrakcijų arena: nuolat vyko
koncertai, krepšinio 3x3 turnyras, kiemeliuose šurmuliavo seniūnijos ir kaimų bendruomenės,
gatvėse prekiavo tautodailininkai. Vakarop tradiciškai miesto seniūnija apdovanojo gražiausiai
besitvarkančių sodybų savininkus ir paskelbė tas sodybas, kurios dalyvaus rajoniniame konkurse -

9

apžiūroje „Gražiausiai Šiaulių rajone tvarkoma aplinka 2013“. Gražiausio sodo savininkams
Audronei ir Virginijui Šiuipiams dovanų įteikė žurnalo „Kalitka" („Varteliai") klubo atstovai iš
Maskvos. Gražiausiai besitvarkančiu daugiabučiu tapo Ventos g. 71A namas. O Rimos ir Gražvydo
Danielaičių iš Maumedžių g. namai išrinkti gražiausia Kuršėnų miesto sodyba. Į sceną pakilusiai
Danielaičių šeimai buvo įteiktas tautodailininko Raimondo Baškio sukurtas atminimo ženklas.
Visiems su
paminėtiesiems dar įteiktos ir Kuršėnų miesto seniūnijos padėkos, dovanos.

Giedrės Karkalienės nuotr.

Rajono konkursui – apžiūrai buvo pateiktos šios sodybos: Daivos ir Gedimino Gasiūnų –
gražiausiai tvarkoma sodyba, Albinos ir Stanislovo Sutkų – gražiausiai tvarkoma senjorų sodyba,
gražiausiai tvarkoma įstaiga (įmonė) – Kuršėnų miškų urėdija ir daugiabutis – Ventos g. Nr. 73A.
Albinos ir Stanislovo Sutkų sodyba rajone buvo pripažinta gražiausia, o įmonių grupėje - Kuršėnų
miškų urėdijos aplinka įvertinta II vieta. Šventė baigėsi vidurnakty Joninių ugnies šou, laužų šviesa
ir fejerverkais.
Birželio mėnesį garbingo 95-erių metų jubiliejaus proga buvo pasveikintas Kuršėnų miesto
garbės pilietis, trečiasis Lietuvos Puodžių karalius, tautodailininkas, pirmojo keramikos muziejaus
šalyje įkūrėjas Bronius Radeckas.
Mindaugo karūnavimo dieną, lygiai 21 val. Kuršėnų L.Ivinskio aikštėje, kaip ir visų Lietuvos
savivaldybių aikštėse, skambėjo „Tautiška giesmė". Kuršėniškiai aktyviai dalyvavo nuo pat
iniciatyvos pradžios - himną šiemet giedojo jau penktąjį kartą.
Rugpjūčio mėnesį Jono Basanavičiaus gatvės aikšelėje buvo suorganizuotas didžiulio (3x3,5
m) plakato pristatymas, kurio centre aiškiai matyti Kuršėnų mokiniai ir Trispalvė. Plakatą atvežė
Zigfrid Logal, „Metų kuršėnietis 2012“, taip pat Jaunųjų europiečių sąjungos prezidentas Demine
(Vokietija). Kiekvienais metais jis organizuoja Europos savaitės renginius, į kuriuos kviečia
jaunimą iš Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos. Viename tokių renginių ir kilo mintis apie plakatą. Pirmą
kartą jį išvydo Babolicės (Lenkija) gyventojai, jis eksponuotas Berlyne, Varšuvoje, o dabar - ir
Kuršėnuose.
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Rugsėjo mėnesį Kuršėnuose įvyko rudens gėrybių mugė. Šiais metais aikštę taip pat puošė
seniūnijų gėlių kilimai, kolektyvų pasirodymai, žaidimai, buvo ir naujovė – kiemturgiai. Prie
Kuršėnų miesto žiedų kilimo kūrimo prisidėjo miesto šeimos ambasadorės.

Giedrės Karkalienės nuotr.

Gruodžio mėnesį Kuršėnų Meno mokykloje buvo organizuotas Šiaulių rajono savivaldybės
Stasio Anglickio premijos jauniesiems poetams įteikimo renginys. Jaunesniųjų kategorijoje pirmos
vietos labiausiai verta buvo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 1G klasės mokinė Kornelija
Kriaučelytė, kuriai atiteko vertingiausia, 250 Lt premija. Antroje vietoje liko Kuršėnų Stasio
Anglickio mokyklos 6B klasės moksleivė Aistė Klinauskaitė. Jai buvo skirta 150 Lt vertės premija.
Trečioji vieta atiteko Kamilei Teresaitei, kuri mokosi Daugėlių pagrindinės mokylos 6B klasėje, ir
jai buvo įteikta 100 Lt premija.
Vyresniųjų grupėje aukščiausiai įvertinta Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, 3G klasės
mokinė Kornelija Galinauskaitė. Jai skirta pirmoji vieta ir 250 Lt premija. Antroji vieta nominuota
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 4G klasės mokinei Gretai Šamonskytei. Ji buvo apdovanota
150 Lt premija. 3-osios vietos prizininkas buvo Arenijus Lideikis, kuris išsiskyrė tuo, kad kuria
repo eiles. Jam paskirta 100 Lt premija.
Visiems premijos laureatams ir dalyviams atiteko Kuršėnų miesto seniūnijos diplomai ir LR Seimo
dovanos, kurias įteikė LR Seimo narė Rima Baškienė.. S. Anglickio vaikaičiai muziejui taip pat
įteikė ir savo kūrybos paveikslą. Renginio pabaigoje konkurso nugalėtojai perskaitė savo
mėgstamiausius kūrinius.
Nepamiršti buvo ir mokytojai, kurie padėjo atsiskleisti vaikų talentams. Knygomis
apdovanotos Asta Mauraitė, Birutė Šufinskienė, Raimonda Rumbinaitė, Alina Rimkevičienė bei
Dalia Janušauskienė. Būtent šios mokytojos labiausiai motyvavo savo auklėtinius kurti, suteikė
„ugnelės“ bei įkvėpimo, todėl jos nusipelno didžiausios pagarbos ir gerų žodžių.
Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijoje pagerbtas šviesios atminties nusipelnęs kuršėniškis,
kalbininkas Vytautas Vitkauskas ir moksleiviai, parašę darbus V. Vitkausko premijai gauti.
Premijos tikslas – skatinti Šiaulių rajono moksleivių kūrybiškumą, aktyvinti jaunuolius nagrinėti
lietuvių kalbos bei literatūros klausimus, mokyti kurti ir analizuoti prozos tekstus. Premiją steigia
Šiaulių rajono savivaldybė, o ją įteikė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja Laimutė Varkalienė. Komisija nusprendė, kad pirmosios vietos labiausiai vertos
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 4G klasės mokinės Agnė Karkalaitė ir Orinta Šulskytė. Jų
darbą komisija įvertino pirmąja vieta ir už tai joms skyrė po 300 Lt, kurie joms bus paskata ir toliau
kurti darbus, susijusius su literatūra, lietuvių kalbos puoselėjimu. Antrąja vieta įvertinta L. Ivinskio
gimnazijos mokinė Urtė Zebčiukaitė, kuri buvo apdovanota 250 Lt vertės premija. Šioms trims
laureatėms paruošti darbus padėjo mokytojos Raimonda Rumbinaitė ir Laima Jonušaitė. Trečiąja
vieta buvo įvertinta dar viena L. Ivinskio gimnazijos mokinė – Reda Felinskytė. Jai atiteko 150 Lt
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premija. Ją konsultavo mokytoja Vita Šventickienė. Laureatus pasveikino LR Seimo narės Rimos
Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, seniūnas Vytautas Gedmontas.
Medžiagą surinko seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė

