ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
RAUDĖNŲ SENIŪNIJOS

2012 METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ
Raudėnų seniūnijos teritorija apima 20800 ha žemės. 2013 m. sausio 1 d. čia buvo
registruota apie 1500 gyventojų, iš jų Raudėnų gyvenvietėje – 465, Dirvonėnų gyvenvietėje – 398
žmonės. Kiti didesni seniūnijos kaimai – Švendriai, Pažižmėliai, Girkautai, Pamockė, Kentraičiai –
juose gyvena po 50-90 žmonių. Iš viso seniūnijoje yra 57 kaimai.
Nuo 2009 metų Raudėnų seniūnija suskirstoma į 5 seniūnaitijas. 2011 metais seniūnaičių
rinkimai vyko jau antrą kartą dauguma seniūnaičių buvo perrinkti, tik Dirvonėnų seniūnaitijoje
išrinktas naujas seniūnaitis:
1) Raudėnų seniūnaitija – Jovita Lubienė;
2) Dirvonėnų seniūnaitija – Petras Brikas;
3) Pažižmėlių seniūnaitija - Janina Samienė;
4) Girkautų seniūnaitija – Romualdas Smilgevičius;
5) Pamockės seniūnaitija – Vytas Činčiukas.
Per 2012 metus Raudėnų seniūnijoje gimė 14 vaikų, mirė 23 žmonės.
Seniūnijoje yra du pašto skyriai, du medicinos punktai su vaistinės skyriais, veikia 3
parduotuvės, 2 pieno kooperatyvai, surenkantys pieną ir iš aplinkinių seniūnijų gyventojų. Daug
seniūnijos gyventojų dirba UAB “Durpeta”, keturiose privačiose lentpjūvėse – UAB “Gedvaira”,
UAB “Jonostata”, R. Kybarto ir D.Grudžinsko individualiose įmonėse.
Seniūnijos teritorijoje veikia 3 kaimo bendruomenės: VO „Raudėnų bendruomenė“ ,
asociacija „Dirvonėnų kaimo bendruomenė“ ir 2012 metų pabaigoje įkurta asociacija „Dirvonėnų
Pasaga“
GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
2012 metais seniūnijoje atlikta 74 notariniai veiksmai – tvirtinamos dokumentų kopijos ir
parašo tikrumas.
Praėjusiais metais seniūnijoje parašyta ir išsiuntinėta:
- 65 pažymos dėl šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitų juridinių faktų
patvirtinimas,
- 49 tarnybiniai pranešimai įvairiems savivaldybės administracijos skyriams,
- 66 raštas kitoms ne savivaldybės administracijos institucijoms: teismams, policijos
skyriams, prokuratūroms ir pan.
Vykdant seniūnijai priskirtą gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją aptarnauta ir
konsultuota beveik 350 asmenų:
•

Užpildytos 132 atvykimo deklaracijos,

•

Užpildytos 34 išvykimo į užsienio valstybę deklaracijos,

•

Priimti 3 savininkų prašymai panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis
asmenims, pakeitusiems deklaruotą gyvenamąją vietą, ir priimti sprendimai,

•

Nebuvo prašymų dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą,

•

Išduotos 83 pažymos patalpų savininkams apie jų pastatuose gyvenančius asmenis,
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•

Išduotos 83 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
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1 pav. Seniūnijos gyventojų migracijos duomenys 2010-2012 metais.
Iš 1 pav. matome, kad žymiai sumažėjo išvykstančių į užsienį gyventojų skaičius –
palyginus 2012 metus su 2011 metais išvykusių į užsienio valstybes Raudėnų seniūnijos
gyventojų skaičius sumažėjo 2 kartus.
ŽEMĖS ŪKIO FUNKCIJŲ VYKDYMAS
- 2012 m. priimta prašymų iš gyventojų dėl ž.ū. naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo - 247
- Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už ž.ū naudmenų ir pasėlių plotus gauti -247
- Iš viso uždeklaruota 4361,62 ha. ž. ū. naudmenų. Vidutinis ūkio dydis padidėjo iki 17,65 ha. (2
pav.)
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2 pav. Vidutinio ūkio dydžio kitimas 2009-2012 metais.
- Elektroniniu būdu įbraižyti 2070 laukai, tai yra 100%.
- Priimta prašymų apie paraiškų duomenų keitimą, papildymą -11
- Surinktos nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių ataskaitos 60 ( iš 10 ūkininkų).
- Žemės ūkio ir kaimo valdų atnaujinta - 86.
- Įregistruotos naujos žemės ūkio ir kaimo valdos - 9.
- Žemės ūkio ir kaimo valdų išregistruota - 7.
- NMA išsiųsti 3 pranešimai dėl žemės ūkio ir kaimo valdos perdavimo kitam valdytojui.
- Žemės ūkio ir kaimo valdos ekonominio dydžio vieneto (EDV) išrašų išdavimas ūkininkams - 38.
- Užpildytos pieno gamybos tiesioginių pardavimo metinių deklaracijų ( K-10) – 5.
.- Išduotos pažymos dėl žemės ūkio veiklos – 6.
- Išregistruotos jungtinės partnerystės sutartys – 1.
- Apleistų, nedirbamų ž. ū. naudmenų patikra. Sąrašas perduotas Valstybinei mokesčių inspekcijai.
- Žemdirbių konsultavimas kitais žemės ūkio klausimais

3

SOCIALINIS DARBAS
Socialinį darbą seniūnijoje atlieka dvi socialinės darbuotojos, iš jų viena dirba su soc.
rizikos šeimomis. 11 vienišų senelių ir neįgalių asmenų lanko dvi lankomosios priežiūros
darbuotojos, iš jų viena dirbanti puse etato.
- Paskirtos socialinės pašalpos 196 šeimoms, jose yra 296 asmenys. 95 asmenys atliko
visuomenei naudingus darbus Raudėnų seniūnijoje.
- Kompensacijos kietam kurui paskaičiuotos 49 šeimoms. (3 pav).
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3 pav. Socialinės paramos gavėjų skaičius 2010-2012 metais
Vienkartinės pašalpos (sunkios ligos atveju, vaikiškų akinių įsigijimui) -4 asmenys.
Vaiko išmokos pratęstos 79 vaikams.
Nemokamas mokinių maitinimas skirtas 119 mokinių, besimokantiems Raudėnų (54)
ir Dirvonėnų (56) , bei Pavenčių vidurinėje (3) mokykloje ir L.Ivinskio gimnazijoje
(3). Daugiau kaip trys ketvirtadaliai seniūnijos mokyklose besimokančių mokinių yra
maitinami nemokamai.
- Aplankytos 105 šeimos ir surašyti buities patikrinimo aktai.
- Vienkartinės pašalpos gimus vaikui – 15 asmenų.
- Didesnio ar mažesnio lygio spec poreikių nustatymas naujai – 4 asmenims, pratęsta 12
asmenų.
- Pradėtos mokėti ar pratęstos šalpos pensijos – 4 asmenims.
Seniūnijoje 6 kartus atvežti ir išdalinti maisto produktai iš ES intervencinių atsargų
labiausiai nepasiturintiems asmenims. Produktus gavo 556 asmenys iš 267 šeimų. Paramos gavėjų
pokytis matomas 4 pav.
-
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4 pav. Paramos maisto produktais gavėjų skaičius 2010-2012 metais.
2012 m. seniūnijoje buvo 13 šeimų, įrašytų į soc. rizikos šeimų sąrašus. Per metus keturios
šeimos išbrauktos iš soc. rizikos šeimų sąrašų (dėl išvykimo gyventi į kitą rajoną) ir penkios šeimos
lankoma naujai (atvyko iš kitos seniūnijos). Viso 2013 m. sausio 1 d. soc. rizikos šeimose augo 23
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vaikai, iš jų septyni dar nelanko mokyklos. Per 2012 metus socialinės rizikos šeimos aplankytos
383 kartus ir surašyti apsilankymų šeimoje aktai.
Vyksta bendradarbiavimas su mokyklomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir Vaiko teisių
apsaugos tarnyba.
SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS IR KELIŲ FONDO LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS
2012 metams seniūnijos veiklos programai buvo skirta ir panaudota 55110 Lt (5 pav.)
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5 pav. Seniūnijos programos lėšų panaudojimas 2012 m.
Kelių ir gatvių priežiūrai buvo skirta 59788 Lt, visos šios lėšos panaudotos. Seniūnijos
programos pagrindinių funkcijų gautas ir panaudotas finansavimas pateiktas prieduose (žiūr.
priedus Nr.1 ir Nr. 2).
Vykdant seniūnijos veiklos programą pagrindinius darbus atliko seniūnijos darbininkai su
žmonėmis, įdarbintais pagal viešųjų darbų programą. Viešųjų darbų programai 2012 metais
seniūnijai buvo skirta 300315 Lt, iš jų 12492 Lt rajono biudžeto ir 17823 Lt darbo biržos lėšos. 1,52 mėnesiams buvo įdarbinta 14 žmonių, iš jų du mokiniai. Be to buvo dalyvauta darbo biržos
viešųjų darbų programoje, kur finansavimą 100 % skyrė darbo birža. Pagal šią programą 1,5
mėnesiams buvo įdarbinti 6 žmonės, gauta 14800 Lt finansavimo.
Prie aplinkos tvarkymo darbų prisidėjo ir socialines pašalpas gaunantys asmenys – iš viso
per 2012 metus visuomenei naudingus darbus atliko 95 socialiai remtini žmonės, t.y. 88 % . Jie
atliko įvairius seniūnijos aplinkos tvarkymo darbus, prižiūrėjo gėlynus ir alpinariumus, tvarkė
veikiančias Raudėnų, Juozapavos ir Dubinių kapines bei neveikiančias Pėžų karių kapines, kirto
pakelių krūmus ir šienavo pakeles.
Prie gyvenamosios aplinkos gražinimo Dirvonėnų kaime nemažai prisideda asociacija
,,Dirvonėnų kaimo bendruomenė“, pirmininkas Petras Brikas. Vyksta naudingas bendradarbiavimas
organizuojant talkas aplinkos tvarkymui su VO ,,Raudėnų bendruomenė“ (pirmininkė Jovita
Lubienė)
Gerai darbus atliko Kuršėnų KŪ UAB, kurio darbuotojai prižiūrėjo gatvių apšvietimą, teikė
įvairias paslaugas vykdant aplinkos tvarkymo darbus, prižiūrint seniūnijos kelius.
Nors ir sumažėjus finansavimui, seniūnijoje visus metus buvo vykdomas bešeimininkių
šunų ir kačių gaudymas, tam tikslui išleista 1000 Lt.
2012 metais seniūnijoje buvo įvykdyti 6 supaprastinti pirkimai apklausos būdu, nupirkta
prekių už 2000 Lt. Apklausos buvo vykdomos remiantis Viešujų pirkimų įstatymu, administracijos
direktoriaus patvirtintomis Viešųjų pirkimų taisyklėmis. Kuras, statybinės medžiagos, atsarginės
dalys perkamos pagal ilgalaikes sutartis
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2012 metais savivaldybės Taryboje buvo patvirtinta vietos bendruomenių savivaldos
programa. Seniūnijai, atsižvelgiant į gyventojų skaičių skirta 4,8 tūkstančių litų, tam tikslui įkurta
Vietos Bendruomenės Taryba šias lėšas paskirstė įvairių bendruomeninių projektų įgyvendinimui.
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLA
Šiaulių r. Dirvonėnų mokykloje mokosi 71 mokinys, dirba 20 Mokytojų. Mokykloje yra 9 klasių
komplektai. Nuo 2011 m. mokykloje ugdomi ir 4-5 metų mokiniai, kurie lanko priešmokyklinio
ugdymo grupę ir ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 1-2 ir 3-4 klasės jungtinės.
Mokykloje dirba 3 mokytojai metodininkai, 14 vyresniųjų mokytojų, 1 mokytojas ir 2 mokytojai
neatestuoti. Mokykloje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas,
taip pat neformalusis ugdymas. Veikia 11 įvairių popamokinės veiklos užsiėmimų: sporto, muzikos
dailės, etnokultūros, intelektualinės veiklos būreliai. Užsiėmimų metu ugdomi meniniai vaikų
gebėjimai, suteikiama galimybė gilinti žinias pasirinktos srities veikloje. Be įprasto ugdomosios
veiklos vyksta daug renginių. Tai tradiciniai renginiai: Mokslo diena, turizmo diena (vyksta
turistinis 2 dienų žygis), projektas „Uždek kalėdinę žvakelę“, naujametinis karnavalas, akcija“
baltajam badui NE“, pavasarinė šeimų šventė, šimtadienis, mokslo metų uždarymo šventė ir kt.
Taip pat mokykloje visada paminimos valstybinės šventės.
Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja rajono organizuojamuose renginiuose ir olimpiadose:
1. 3 kl. mokinė Kamilė Lukauskaitė tapo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato kartu su VĮ ,,Šiaulių regiono keliai" organizuoto 1-4 klasių mokinių piešinių
konkurso ,,Saugiai į mokyklą, saugiai į namus" nugalėtoja.
2. Ginkūnuose vykusiame šaškių turnyre ,,Ginkūnai - 2012" mergaičių, gimusių 2000-2002
m., grupėje 6 kl. mokinė Jovita Bulkšaitė iškovojo I vietą, o berniukų, gimusių 20002002 m., grupėje 6 kl. mokinys Lukas Stasiulis iškovojo I vietą, 5 kl. mokinys Emilijus
Prekeris - II vietą, 5 kl. mokinys Mindaugas Bulkšas - III vietą.
3. Kuršėnuose vykusiose Šiaulių rajono seniūnijų sporto žaidynių komandinėse šaškių
varžybose mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė 8 kl. mokinės Marta Činčiukaitė bei
Milda Jocaitė ir 10 kl. mokinys Mintaras Grybauskas, iškovojo I vietą.
4. Kuršėnuose vykusiose Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 5-12 klasių mokinių
komandinėse finalinėse šaškių varžybose mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė 5 kl.
mokinys Lukas Stasiulis, 8 kl. mokinės Marta Činčiukaitė bei Milda Jocaitė ir 10 kl.
mokinys Mintaras Grybauskas, iškovojo III vietą.
5. Kuršėnuose vykusiose Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių
komandinėse šaškių varžybose mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė 5 kl. mokinys
Lukas Stasiulis, 8 kl. mokinės Marta Činčiukaitė bei Milda Jocaitė ir 10 kl. mokinys
Mintaras Grybauskas, iškovojo I vietą.
6. Kuršėnuose vykusiose Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių
komandinėse šaškių varžybose mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė 3 kl. mokinys
Justas Stasiulis ir 4 kl. mokiniai Laura Rimkutė, Mindaugas Bulkšas bei Emilijus
Prekeris, iškovojo III vietą.
7. Radviliškyje vykusiame Velykiniame šaškių turnyre 8 kl. mokinė Milda Jocaitė iškovojo
II vietą.
8. Vykusioje Šiaulių rajono 5-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 8 kl.
mokinė Milda Jocaitė užėmė i vietą.
9. Vykusioje Šiaulių rajono 6-8 klasių matematikos olimpiadoje 8 kl. mokinė Milda
Jocaitė užėmė II vietą.
10. Vilniuje vykusiame Lietuvos Respublikos jaunių ,,100" šaškių čempionate 8 kl. mokinė
Milda Jocaitė iškovojo I vietą.
11. Šiaulių rajono 5-8 klasių mokinių integruotų gamtos mokslų olimpiadoje 5 kl. mokinės
Jovita Bulkšaitė užėmė I vietą, o Eglė Keliuotytė - III vietą.
12. Vilniuje vykusiose Lietuvos mokinių šimtalangių šaškių pirmenybėse jaunimo amžiaus
grupėje 8 kl. mokinė Milda Jocaitė iškovojo I vietą.
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13. Šiauliuose vykusiame Lietuvos Respublikos jaunių ,,64" šaškių čempionate 8 kl.
mokinė Milda Jocaitė iškovojo I vietą.
Šiuo metu Raudėnų mokykloje mokosi 84 mokiniai. Jiems sudarytos puikios sąlygos ne tik
įgyti pagrindinį išsilavinimą, bet ir smagiai praleisti laiką sporto salėje, būreliuose, neformaliojo
ugdymo grupėje. Didelis dėmesys skiriamas meninei saviraiškai.
Nuo rugsėjo 1-osios atidaryta jungtinė priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupė.
Mokykloje dirba 19 mokytojų, iš jų 9 mokytojai metodininkai ir 9 vyresnieji mokytojai. Gerus
mokinių mokymosi rezultatus didele dalimi lemia mokytojų profesionalumas ir kvalifikacija.
Mokykla įsijungusi ir sėkmingai dalyvauja „Sveikatiados“ (vadovė mokytoja metodininkė
V.Lapėnienė), „Kūrybinių partnerysčių“ (vadovė mokytoja metodininkė J.Lubienė) projektuose.
Geras dalykines žinias ugdytiniai demonstruoja rajono olimpiadose, ten jie – nuolatiniai
prizininkai ir nugalėtojai.
2012 metais jie garsino mūsų mokyklą:
KAROLINA LUBYTĖ 9 KLASĖ
9-12 kl. lietuvių k. ir literatūros rajoninė olimpiada I vieta (St.Veidemanienė); 45-osios Lietuvos
mokinių biologijos olimpiados II etapas I vieta (V.Lapėnienė); Rusų k. konkursas „Mozaika“ II
vieta (J.Medvedeva); 9-10 kl. rajoninė matematikos olimpiada III vieta (I.Žalienė); Šiaulių rajono
vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Jurja“ laureatė (J.Lubienė).
GRETA GARNYTĖ 8 KLASĖ
5-8 kl. rajoninė gamtos mokslų olimpiada I vieta (V.Lapėnienė); 6-8 kl. rajoninė matematikos
olimpiada I vieta (I.Žalienė).
IRMANTAS VILIMAS 5 KLASĖ
5-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada III vieta (St.Veidemanienė).
VIDMANTAS JAROCKIS 6 KLASĖ
6-8 klasių istorijos olimpiada II vieta (Z.Bezarienė); 6-8 kl. mokinių geografijos olimpiada „Mano
gaublys“ II vieta (V.Lapėnienė).
IEVA VENCKUTĖ 10 KLASĖ 45-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas I vieta
(V.Lapėnienė).
NOMINANTAI „METŲ ATRADIMAS“
Respublikinis dainuojamosios poezijos konkursas – festivalis „Mūsų dienos kaip šventė – 2012“.
Pelnė nominaciją „Metų atradimas“ ir kelialapį į baigiamąjį festivalį Vilniuje K.Lubytė 9 kl, I.
Venckutė 10 kl., E.Belozorovaitė 9 kl., K.Gorskytė 7 kl. (V.Bružienė).
ŠOKĖJĖLIAI
Respublikinis šokių konkursas „Patrepsynė 2012“ - G.Prochorovaitė 4 kl., G.Sakalauskaitė 4 kl.,
N.Girdėnas 3 kl., R.Glodenis 6 kl. (A.Steponavičienė).
FOLKLORINIS ANSAMBLIS „GERVIKI“
Šiaulių raj. sav. Kultūros centro Raudėnų filialo ir Raudėnų pagrindinės mokyklos jungtinis
folkloro ansamblis „Gerviki“ atrinkti dalyvauti respublikinėje moksleivių dainų šventėje 2012
„Mūsų vardas – Lietuva“ (J.Lubienė).
Mokykloje puoselėjama etninė kultūra, ji dėstoma 5,6,7, klasėse (mokytoja metodininkė
J.Lubienė). Vyresniųjų klasių mokiniai noriai dalyvauja jungtiniame mokyklos ir kultūros centro
etnografiniame ansamblyje „Gerviki“. Kartą per mėnesį pasilinksminti folklorinių šokių vakaronėse
jie vyksta į Šiaulių kultūros centrą, organizuoja etnokultūrinius renginius mokyklos ir kaimo
bendruomenėms.
Mokykloje veikia 11 būrelių, kuriuos lanko 97% mokinių.
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Mokykloje ugdomas tautiškumas ir pilietiškumas. Kasmet iškilmingai pažymime svarbias valstybei
datas – Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11.
Švenčiame kalendorines šventes – Atvelykio dieną, Užgavėnes, Jurgines, Motinos dieną.

Leidžiamas laikraštis mokyklos bendruomenei „Mūsų dienos“ (vadovė Stanislava Veidemanienė),
transliuojamos radijo laidelės per vietinį radijo mazgą. Mokykla turi savo internetinį puslapį adresu

http://www.raudenai.siauliai.lm.lt/ (vadovė Birutė Petronytė).

Pas mus veikia Profesinio informavimo taškas (vadovė Irena Žalienė), tėvai renkasi į „Tėvų seklyčią“
(vadovė Alma Steponavičienė).

Raudėnuose sudarytos sąlygos vaikams ir jų tėveliams sportuoti mokyklos sporto salėje ir savo vikrumą
pademonstruoti vasario mėnesį kasmetinėje šeimų sporto šventėje „Mama, tėtis ir aš“ (vadovas Valerijus
Traškinas).

Skatinant mokinių saviraišką, siekiant ugdyti meninius gabumus visose klasėse muziką dėsto vyr. mokytoja
Vaiva Bružienė.

KULTŪRINĖ VEIKLA IR SPORTAS
VO „Raudėnų bendruomenė“ kaip ir kiekvienais metais stengėsi bendrauti ir bendradarbiauti su
seniūnijos institucijomis – prisidėti organizuojant įvairius renginius:
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Kovo 9 d. Kartu su mokykla ir kultūros namais surengė dainuojamosios autorinės poezijos vakarą –
arbatinę.
Balandžio 14 d. Kartu su mokykla įsijungėme į respublikinį Naisių vasaros projektą „Vaikų
Velykėlės“ ir organizavome Mažųjų Velykėlių ir Šeimų sporto šventę. Ranginį filmavo ir
reportažą žinių laidoje rodė TV3 televizija.
Balandžio 23 d. Prisidėta organizuojant Jurgines – įsteigtas prizas Šiaulių rajono vaikų ir jaunimo
pasakojamosios ir dainuojamosios tautosakos atlikėjų konkurso „Jurja“ dalyviams.
Gegužės 12-13 d. Šiaulių rajone vyko respublikinis studentų festivalis „O kieno žali sodai“.
Bendruomenės nariai priėmė Kauno VDU folkloro ansamblį „Linago“ – pravedė ekskursiją po
Raudėnų krašto lankytinas vietas, paruošė pietus, organizavo susitikimus su vyriausiais kaimo
gyventojais, bažnyčios šventoriuje žiūrėjo ansmblio koncertą.
Su sporto klubu „Raudėnai“ organizavo futbolo varžybas ir liaudiškų rungčių varžytuves Amatų
šventėje Dirvonėnuose ir Vasaros palydų – šv. Baltramiejaus atlaidų šventėje Raudėnuose.
Suvenyrais apdovanojo dalyvius ir nugalėtojus.
Teikė projektą, laimėjo finansavimą ir įgyvendino sveikatinimo projektą „Darnoje su kitais ir
savimi 2012 m.“
Šaltuoju metų laiku organizuoti ir vesti tradiciniai aerobikos vakarai mergaitėms ir moterims.
Užsiėmimus vedė aerobikos sporto entuziastė Aurelija Bacevičiūtė.
Bendruomenės nariai vyko į respublikinę liaudiškos muzikos kapelų šventę „Griežk, smuikeli“
Kuršėnuose ir Chorų karų bei grupės „Kitava“ jubiliejinį koncertą Šiaulių arenoje.
VO „Raudėnų bendruomenė“ prisideda įgyvendinant Raudėnų bažnyčios renovacijos projektą.
Ketvirtus metus veikia ir asociacija „Dirvonėnų kaimo bendruomenė“ (pirmininkas Petras
Brikas. Bendruomenė vykdo du projektus : viešųjų erdvių sutvarkymo prie Nelindos ežero
„Paplūdimys prie Nelindos“ (270 000 Lt) ir kartu su Šiaulių rajono medžiotojų klubu „Paežeriai“
projektą „Žmonių su negalia aktyvumo ir bendruomeniškumo stiprinimas Dirvonėnuose“ (apie 50
000 Lt). Bendruomenės nariai aktyviai prisidėjo prie 11-osios Amatų šventės Dirvonėnuose
organizavimo darbų.
Nuolatinės pagalbininkės įvairiuose renginiuose ir sumanymuose yra Raudėnų ir Dirvonėnų
bibliotekininkės D.Slavinskienė ir R.Kybartienė. 2011 metais Raudėnų bibliotekos viešosios
interneto prieigos taške toliau plėtojamos sąlygos gyventojams naudotis įvairiomis viešosiomis
paslaugomis, teikiamomis per tinklalapius www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt. Tęsiamas Lietuvos
gyventojų kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymas, vyksta bendradarbiavimas su aljansu
„Langas į ateitį“, bibliotekoje buvo organizuojami nuotoliniai kompiuterių kursai Raudėnų ir
aplinkinių kaimų gyventojams.
Raudėnų kultūros namų veikla
Raudėnų kultūros centro filiale veikia kolektyvai:
Vaikų ir suaugusių folkloro ansamblis „Gerviki“ - vadovė Jovita Lubienė. Tai didžiausias
centro kolektyvas. Ansamblis su savo vadove dalyvavo „5-tųjų TAFISOS žaidynių sportas visiems“
pristatyme LR Prezidentūroje, pravedė daugelyje rajono kultūros centro salių adventinius vakarus,
velykinius renginius, pristatė savo koncertinę programą. Ansamblis su savo programa koncertavo
respulikiniuose renginiuose Vilniuje, Kauno, Telšių, Šilalės,Mažeikių ir kt. rajonuose. J. Lubienė
vedė tokius renginius, kaip šeimos šventė Kuršėnuose ,,Dora ir moralė – tvirtas šeimos pagrindas“,
rajono žemdirbių šventę-jomarką ir daugelį kitų.
2012 m. lapkričio 30 d. įvyko ansamblio 40-ties kūrybinės veiklos metų jubiliejaus šventė –
šventinis koncertas ir vakaronė.
Kapela „Jaunimėlis“ - vadovas Algis Aušbikavičius. Kapelą sudaro 9 atlikėjai: groja penki
muzikantai ir keturi dainininkai. Kapela dalyvavo ne tik Raudėnų kultūros centro organizuojamuose
renginiuose, bet ir rajono renginiuose: Užgavėnių ir Joninių šventėse Raudėnuose ir Dirvonėnuose,
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Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjime Raudėnuose, Senųjų amatų šventėje Dirvonėnuose,
Motinos dienos koncerte ir pan.
Vaikų vokalinis ansamlis - vadovė Loreta Aušbikavičienė. Ansamblis koncertavo filialo
organizuojamose šventėse, išvykose, rajoninėse šventėse.
Raudėnuose 2012 metais vyko įsimintini, didelį žmonių būrį sukvietę renginiai:
1. Tradicinė 12-oji Senųjų Amatų šventė Dirvonėnuose, sutraukusi į Dirvonėnų parką didelį būrį
amatininkų, koncertuojančių kolektyvų, svečių, žiūrovų. Šventė prasidėjo nuo ankstyvo ryto žvejų
varžybomis, savo jėgas jaunimas galėjo išbandyti mokyklos stadione futbolo varžybose, svečiai
buvo kviečiami mokytis įvairiausių amatų, folklorinių šokių, klausytis gražaus koncerto, kurį
žiūrovams dovanojo didelis būrys meno mėgėjų.
2. Raudėnų miestelio šventė Šv.Baltramiejaus Atlaidai vyko net dvi dienas. Mokyklos stadione
pirmą dieną vyko įvairios sportinės varžybos, kur runktyniavo komandos iš Dirvonėnų, Raudėnų,
Drasučių, Degaičių (Telšių rajonos sav.), vakare jaunimas linksminosi šventinėje diskotekoje. Antrą
dieną renginys prasidėjo Šventomis Mišiomis Raudėnų bažnyčioje, po to vyko meno mėgėjų ir
estrados solisto, žemiečio Pauliaus Stalionio šventinis koncertas
SENIŪNIJOS VEIKLOS PLANAI 2013-2015 METAMS
Seniūnijos veikos ataskaita buvo pristatyta Raudėnų seniūnijos seniūnaičių sueigoje, įvykusioje
2013 m. vasario 8 d. Kartu su seniūnaičiais buvo aptartos seniūnijos veiklos gairės 2013 ir kitiems
metams:
1. Pagal finansines galimybes tęsti Dirvonėnų ir Raudėnų paplūdimių tvarkymo darbus.
2. Atlikti Raudėnų k. Stadiono ir Jaunimo gatvėse ęsančių pralaidų remontą.
3. Ieškoti finansavimo Ruzgio g. Dirvonėnų k. šaligatvio įrengimui (parengtas projektas
bendruomenės lėšomis).
4. Pamockės, Girkautų, Švendrių ir Dubinių kaimuose pastatyti kaimo pavadinimų lenteles..
5. Rekonstruoti esamus šaligatvius Miško g. Dirvonėnų k. ir Jaunimo g. Raudėnų kaime.
6. Padaryti ir pastatyti skelbimo lentą prie parduotuvės Pirties g., rekonstruoti esamą skelbimo
lentą prie kultūros namų Raudėnų kaime.
7. Atlikti Raudėnų kapinių tvoros remontą, sutvarkyti ir perdažyti vartų bokštus..
8. Sutvarkyti Leičių kaimo pakeles, iškertant krūmus, įrengti kaimo gale aikštelę, kurioje
galėtų apsisukti šiukšles renkančios mašinos.
9. Pastoviai tvarkyti neveikiančias kaimų kapinaites.
10. Priešgaisrinio rezervuaro (tvenkinio) įrengimas Girkautų kaime (padaryti privažiavimą).
11. Užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą Raudėnų, Dirvonėnų ir Girkautų k., esant galimybei
įrengti gatvių apšvietimą Dubinių ir Pamockės kaimuose.
12. Pagal finansines galimybes prisidėti prie tradicinių seniūnijos švenčių.

Seniūnas

Antanas Venckus
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1 priedas
RAUDĖNŲ SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS,
IŠVARDINANT ATLIKTUS DARBUS
Funkcijos
pavadinimas

Gatvių
apšvietimas

Skirta
lėšų

Panaudota
lėšų

Lt.

Lt.

25000

25000

Atlikti darbai

•
•
•
•
•

Atliekų
tvarkymas

9675

9675

Elektros energijos sunaudojimas gatvių apšvietimui –
13181 Lt.
Šviestuvų eksploatacijos išlaidos – 7754 Lt.
Galios dedamosios mokestis – 2695 Lt.
Apšvietimo lempos, akcizas ir kitos medžiagos – 610
Lt.
Elektros pajungimo ir sunaudojimo išlaidos Joninių,
Amatų šventėse Dirvonėnų kaime – 760 Lt.
•
•

Valstybinės
žemes ir kito
turto
naudojimas

610

610

Bendros
aplinkos
politikos
formavimas

19825

19825

Atliekų ir šiukšlių išvežimas ir pridavimas į
ŠRATC – 9175 Lt.
Nelegalių šiukšlynų tvarkymas, šiukšlių, surinktų
talkų metu, išvežimas (500 Lt)

Paežerių dvaro parko ir Liepų alėjos Dirvonėnuose
tvarkymo darbai

•

Šaligatvio remontas įrengiant trinkelių dangą
Miško g. Dirvonėnų k. ( 100 m²) – 5000 Lt.

•

Avarinių medžių pašalinimas ir genėjimas
Raudėnų k – 500 Lt.

•

Smėlio ir juodžemio atvežimas į Raudėnų,
Juozapavos ir Dubinių kapines – 810 Lt.

•

Gyvenviečių žaliųjų plotų ir pakelių
mechanizuotas šienavimas – 876 Lt.

•

Paruošiamieji darbai Amatų šventei Dirvonėnų
kaime – 750 Lt.

•

Išlaidos traktoriaus T-16 ir mažosios technikos
remontui, atsarginėms dalims, tepalams ir kurui
(žaliųjų plotų priežiūrai) -8000 Lt.

•

Kitos išlaidos, smulkūs remonto darbai, darbo
inventorius, įrankiai, gėlynų, alpinariumų
priežiūra ir kita – 3889 Lt.
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2 priedas
KELIŲ REMONTO DARBAI IŠ KELIŲ FONDO LĖŠŲ

Eil.
Nr.

Atliktų darbų pavadinimas

Panaudota lėšų, Lt

1

Kelio Medragiai - Pamockė remontas. (92 m³ žvyro)

7820

2

Raudėnų k. gatvių , nuovažų žvyravimo ir skaldavimo
darbai (46 m³ žvyro )

3930

3

Švendrių k.kelių žvyravimas (10 m³ žvyro)

850

4

Ruzgio gatvės dalinis asfaltavimas ,padengiant skaldele

3

Asfalto duobių remontas:

18000

Raudėnų k.(58 m²)

5000

4

Seniūnijos kelių ir gatvių greideriavimo darbai

10455

5

Žiemos priežiūros darbai, viso

12543

5.1

Sniego valymas

10343

5.2

Gatvių ir kelių barstymas smėlio druskos mišiniu

2200

6

Kelio ženklų įrengimas, 5 vnt. (Raudėnų kaime )

1190

3.1

Iš viso

59788
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