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BENDRA INFORMACIJA APIE KUŽIŲ SENIŪNIJĄ
Kužių seniūnijos teritorijos plotas – 173,54 km². Seniūnijos teritorijos

centre yra

Kužių

miestelis, o magistralinio kelio A11 abiejose pusėse yra išsidėstę 46 kaimai. Gyventojų skaičius
seniūnijoje yra kintantis rodiklis. Lentelių diagramose parodyta gyventojų kaita pagal amžių ir
gyventojų skaičiaus kitimas nuo 2016 metų iki 2017-12-31 (arba 2018-01-01):

Seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas – Kužių, Verbūnų, Gilaičių, Sauginių, Smilgių ir
Lukšių, kuriose aktyviai veikia 7 kaimo bendruomenės.
Kužių seniūnijoje dirba – seniūnė Jolanda Rudavičienė, seniūno pavaduotoja Regina Slabienė,
specialistė socialiniam darbui Jurgita Jakubėnaitė, žemės ūkio specialistė Virgina Bartaševičienė,
darbininkas Gediminas Petkevičius, valytoja Gražina Veršinskienė.
2017 m. Kužių seniūnijos veiklos prioritetas – parengti ir koordinuoti seniūnijos 2017 metų
veiklos programą, atsižvelgiant į skiriamus asignavimus ir Šiaulių rajono savivaldybės strateginį
veiklos planą 2017-2019 metams. Kužių miestelio kapinėse pasodinti spygliuočių medžių ir dalį
senosios kapinių teritorijos aptverti segmentine tvora; pristatyti visuomenei naujo formato laidojimo
2

būdą ir numatyti laidojimo tvarką bei vykdyti kapinių praplėtimo tęstinius darbus; organizuoti
Kužių miestelio jubiliejinę – 365 metų šventę.
TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA
Seniūnija kasmet sausio mėnesį organizuoja Padėkos vakarą, į kurį pakviečia seniūnaičius,
bendruomenių pirmininkus, bendruomenių aktyvius narius, seniūnijos įstaigų vadovus ir seniūnijos
pavienius gyventojus, kurie neprašomi parodo asmenines iniciatyvas ir savo darbais arba daiktais
pasidalina su blogiau gyvenančiais seniūnijos žmonėmis. Šventės metu yra pagerbiami labiausiai
seniūnijai nusipelnę žmonės, kuriems įteikiamos padėkos ar suvenyrai.
Vasario mėnesį seniūnijos kolektyvas per pusdienį suorganizavo

ukrainiečių dainų ir šokių

ansamblio „Vdochnovenije“ šventinį koncertą 80 –mečiai seniūnijos gyventojų.
Pernai pirmąkart buvo derinami visos seniūnijos keleivinio transporto maršrutai su vietos
bendruomenėmis. Tai buvo didžiulis ir atsakingas darbas, pareikalavęs daug laiko ir susitikimų su
bendruomenėmis po darbo valandų. Buvo vykdomas ir intensyvus keleivinio transporto maršrutų
kontrolės darbas.
Kužių seniūnija, kartu su Ūkio ir transporto skyriaus vedėju A. Šepučiu, papuošė Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos vidinį kiemą ir pastato fasadą žydinčiomis gėlėmis ir daugiamečiais
augalais.
Liepos mėnesio 6 d. seniūnija, kartu su kultūros darbuotojais, suorganizavo šventę ant Luponių
piliakalnio, į kurią sukvietė visas 7 Kužių seniūnijos bendruomenes giedoti tautišką giesmę.
Susirinko apie 100 žmonių, svečiuose buvo Mero pavaduotojas A. Mačiulis, kunigas Tomas
Reinys, gimnazijos direktorė R. Meinoriutė ir Seimo narys A. Anušauskas su žmona Lina (buvusia
verbūniške).
2017 m. rugsėjo mėn. 9 d. Kužių miestelis minėjo 365 jubiliejų, kurio metu prie seniūnijos
pastato buvo pastatyta ąžuolinė skulptūra, žyminti šią datą. Seniūnijos įstaigų kolektyvai, kultūros
meno kolektyvai, kužiškiai dalyvavo šventinėje eisenoje, kuri buvo nufilmuota ir užfiksuota ateičiai
ne tik nuotraukose, bet ir vaizdo medžiagoje (filmuota „su dronu“).
Kužių miestelyje sutvarkyta kelio nuovaža į jaunimo tinklinio aikštelę. Prie daugiabučių namų
atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės, pasodinti

klevai. Buvo atnaujintos (impregnuotos) visos

miestelyje esančios ąžuolinės skulptūros. Seniūnija prisidėjo prie Kužių Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios apšvietimo įrengimo. Kužių kapinėse pasodintos juodosios pušys ir nupirkta
segmentinė tvora. Sauginių kaime, Saulėtekio gatvėje patęstas gatvių apšvietimas, papildomai
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įrengiant gelžbetoninius stulpus ir sumontuojant 2 šviestuvus. Taip pat Sauginiuose, prie Bubių
tvenkinio, pastatyta nauja vaikų žaidimų aikštelė. Sauginiuose vyko Lietuvos spinigautojų lyga,
kurios metu priėmėme apie 100 žvejų iš visos Lietuvos. Verbūnų gyvenvietės centre išasfaltuota
Radvilių gatvė. Gilaičių kultūros centro pastato viduje pakeistos 2 durys į naujesnes - plastikines.
Gilaičių kaimo skveruose pasodinti klevai, putinai.
2017 metų pabaigoje pradėta laidoti naujai praplėstose Kužių civilinėse kapinėse. Tai ilgai
trukusio proceso darbo rezultatas. Lyginant 2017 metus su 2016 m. vykdyta veikla, galėtume
pasidžiaugti darbais, kurie buvo nukreipti į viešųjų erdvių tvarkymą ir pritaikymą gyventojų
poreikiams.
Pagrindinės 2017 m. problemos – viešųjų darbų programos nutraukimas ir viešus darbus
atliekančių žmonių nebuvimas. Administracijos vadovų sprendimas papildomai seniūnijose
įdarbinti dar vieną žmogų buvo tinkamas ir pasiteisinęs praktikoje.

SOCIALINIS DARBAS
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Išduota siuntimų visuomenei
naudingai veiklai atlikti

Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktų
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Trumpalaikė
globa

Asmens aprašas dėl specialiųjų
poreikių nustatymo

68
šeimos

Nuolatinė
globa

Svarstyta
prašymų

Gyventojų aprūpinimas techninėmis
pagalbos priemonėmis

Posėdžių
skaičius

1137

Vaiko išmokas gavo

2017

Socialinę pašalpą gavo

Aptarnauta gyventojų įvairiais
socialiniais klausimais

Prašymai dėl
socialinių
paslaugų
poreikio
vertinimo
institucijoje

Metai

Socialinės
paramos
posėdžiai dėl
paramos
skyrimo,
neskyrimo,
nutraukimo ar
sustabdymo

KELIŲ PRIEŽIŪRA
Kužių seniūnijos teritorijoje yra 152,24 km kelių ir gatvių (vietinės reikšmės viešųjų kelių ilgis –
33,83 km, vietinės reikšmės vidaus kelių – 71,82 km, miestelio ir kaimų gatvių – 46,58 km). Šių
kelių priežiūrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2017 m. buvo skirta 36 665,00 Eur. Iš
savivaldybės biudžeto papildomai buvo skirta 11 500,00 Eur. Šios lėšos buvo paskirstytos
sekančiai:
Darbai, veiklos

Rezultatai, rodikliai

Išlaidos, Eur

Sutvarkytos šios asfalto dangų
I . Lėšos duobių lopymui

išdaužos: Kužių mstl. - 535,48
m², Verbūnų k. – 178,87 m²,
Lukšių k. – 98,28 m², Beržynės
k. – 24,57 m²)
Viso : 837,20 m²
Seniūnijos keliai ir gatvės buvo
greideriuojami 2, kai kur 3 kartus
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14 998,70

II. Lėšos greideriavimui, skaldavimui,

per metus. Buvo vykdomas

žvyravimui

atskirų vietų žvyravimas –

31 472,02

Luponių ir Jakštaičiukų
kaimuose. Skaldavimas – Kužių
mstl., Lukšių, Amalių, Beržynės,
Noreikių, Smilgių, Kuzavinių k.,
Verbūnų, Biručių, Jakštaičiukų,
Amalių, Sauginių, Gražuolių k.
Buvo vykdomi kelio pagrindo
atstatymo darbai Lukšių k,
Gražuolių g., tvarkomi kelio
kelkraščiai link Norvaišių k.
III. Lėšos sniego valymui

Seniūnijos gyvenviečių ir

1 694,28

pagrindinių bei intensyviausių
kelių valymui

ŽEMĖS ŪKIS
Vykdomi darbai

Rodikliai
2017 m.

Rodikliai
2016m.

Terminai
2017 m.

193 vnt.
26 vnt.
5201,95 ha
19 vnt.
4262,97

232 vnt.
13 vnt.
2 vnt.
5728,37 ha
17 vnt.
4152,52 ha

2017-04-10 iki
2017-07-03

II. Žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimas,
atnaujinimas, išregistravimas, perdavimas LR Žemės ūkio
ir kaimo verslo registre:
1. Valdų įregistruota
2. Valdų išregistruota
3. Valdų atnaujinta deklaravimo metu
4. Valdų atnaujinta metų bėgyje
5. Valdų perdavimas
6. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo

9 vnt.
5 vnt.
157 vnt.
92 vnt.
5 vnt.
3 vnt.

9 vnt.
2 vnt.
171 vnt.
67 vnt
5 vnt.
3 vnt.

III. Pieno pardavimo ir realizavimo metinės deklaracijos
tiesioginėms išmokoms už pieną gauti:
1. Priimta pieno deklaracijų
2.Parengta tarnybinių pranešimų dėl dokumentų perdavimo

24 vnt.
1 vnt.

25 vnt.
1 vnt.

I. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
tiesioginėms išmokoms gauti:
1. Priimtų paraiškų skaičius vnt.
2. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo
3. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo
4. Seniūnijoje deklaruotas plotas ha
5. Deklaravo patys pareiškėjai
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Visus metus

2017-04-10 iki
2017-07-03

IV. Pateikta informacija ūkininkams, užsiimantiems žemės
ūkio veikla:
1. Apie ekonominio dydžio vienetą ( EDV )
2. Prašymų priėmimas dėl patirtų nuostolių žuvus pasėliams
3. Prašymų priėmimas dėl išmokų už mėsinius bei pieninius
galvijus ir mėsines avis
V. Apleistų žemių tikrinimas seniūnijos teritorijoje:
1. Nustatyti apleisti sklypai
2. Parengti apžiūros aktai
VI. Nuimto derliaus , parduotų, bei sandėliuose laikomų
grūdų ataskaitos iš ūkininkų, kurie deklaruoja daugiau
kaip 50 ha grūdinių ir aliejinių augalų.
1. Grūdų kiekių ataskaitos (iš 34 ūkininkų )
2. Suvestinės- ataskaitos (GS-5)
VII. Kiaulių registravimas ūkinių gyvūnų registro
informacinėje sistemoje dėl afrikinio kiaulių maro:
1. Užregistruotos ir išduotos deklaracijos, pranešimai apie
ūkinių gyvūnų bandas
2. Parengta ataskaitų dėl afrikinio kiaulių maro
3. Užpildyti klausimynai dėl kiaulių maro
4. Parengtos ataskaitos apsilankius mažuose kiaulininkystės
ūkiuose

19 vnt.
3 vnt.
6 vnt.

18 vnt.
-

Visus metus
2017 m. spalio
mėn.
2017 m. kovo
mėn.

37 sklypai
1 vnt

66 sklypai
2 vnt.

2017- 08-01 iki
2017-08-21

136
4 vnt.

238 vnt.
7 vnt.

74 vnt.

113 vnt.

-

9 vnt.
34 vnt.
4 vnt.

2017-08-10 iki
2017-09-15 kas
savaitę. Paskui
kas pusmetis

Visus metus

APLINKOS TVARKYMAS
Seniūnija prižiūri ir tvarko bendro naudojimo teritorijas (parkus, skverus, kapines, pakeles)
Kužių mstl., Verbūnų k., Lukšių k., Noreikių k., Gilaičių k., Smilgių ir Sauginių k. (viso apie 50
ha). Seniūnijos teritorijoje yra trejos veikiančios kapinės, Šiaulių miesto žydų žudynių vietos
Luponių k.,

ir Normančių k., I pasaulinio karo vokiečių kapinės ( Kasčiukų k.), kurioms

skiriamas ypatingas dėmesys ir tvarkoma aplinka ne mažiau kaip 4 kartus per metus. Šalia Verbūnų
kaimo stūkso Luponių piliakalnis, kuriam reikalinga specifinė priežiūra.
Smilgių kaime buvo sutvarkyta ir išlyginta

tvenkinio pakrantė. Noreikių kaime atlikti

poilsinės maudyklos tvarkymo darbai, atvežtas smėlis, pastatyta poilsinė ir tualetas.
Verbūnų kaime sutvarkyta Nekilnojamųjų kultūros vertybių archeologinė vieta – Verbūnų
(Radvilių) kapinynas – baltai perdažyta koplytėlės išorinė pusė, sutvarkytas vidus, išgenėti medžiai
ir įrengtas privažiavimo keliukas iki jos.
Prie šių darbų sėkmingo

vykdymo aktyviai prisideda seniūnaičiai ir bendruomenių

pirmininkai, kurie savo vietovėse organizuoja visuomenei naudingą veiklą ir koordinuoja viešuosius
darbus atliekančių gyventojų darbą.
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KULTŪRINĖ, VISUOMENINĖ, SPORTO VEIKLA
2017 metais vyko įvairūs kultūriniai tradiciniai/pramoginiai renginiai Gilaičių ir Verbūnų
filialuose: Sausio 13 – osios akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, Padėkos vakaras rėmėjams,
Vasario 16 – ios minėjimas (vyko Šiaulių dramos teatro aktorių skaitymai), Vasario 18 d. sulaukta
svečių iš Ukrainos, balandžio 26 d. vyko rajono mažųjų vokalinių ansamblių apžiūra “Ant
vaivorykštės sparnų, balandžio 28 – 29 d. – teatro dienos „Kužių scena 2017“ (dalyvavo dramos
kolektyvai iš Šiaulių ir Joniškio rajonų), gegužės 7 d. - Mamos dienos sveikinimas – koncertas
Kužių miestelio bažnyčioje, birželio 24 d. - improvizuotas Jonų ir Janinų sveikinimas, Liepos 6 –
oji ant Luponių piliakalnio (koncertas, akcija – tautinės giesmės giedojimas), Liepos 22-ąją Oninės
Verbūnuose, rugsėjo 8 – 10 d. – Kužių miestelio šventė – Šilinių atlaidai (Paminėtas Kužių
bibliotekos 70 – metis, parodytas 1980 m. sukurtas filmas „Praeitis - dabartis“, sportinės varžybos,
orientacinės varžybos, įvairios edukacijos drauge su Šiaulių rajono savivaldybės biblioteka, Naisių
vasaros teatro pasirodymas, ansamblio „Jonis“ koncertas, Šv. Mišios Kužių miestelio bažnyčioje),
spalio 7 d. tradicinis renginys „Tie nueinantys metai“, gruodžio 14 d. Kalėdų eglutės įžiebimo
šventė (Gilaičių knygos teatro vaikų spektaklis „Grybų karas“). 2017 m. Verbūnų folkloro
ansamblis „Rugelis“ minėjo 30-ąjį jubiliejų. Kužių gimnazijos mokytoja Tatjana Borisevičienė
buvo išrinkta 2017 m. Šiaulių rajono metų mokytoja. Sporto varžybos vyko rudenį, švenčiant
miestelio 365 jubiliejų.
ADMINISTRAVIMAS, GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
2017 metų gruodžio 31 dienai Kužių seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3545asmenų,
o 36 asmenys įtraukti į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (GVNA).
2017 metais deklaruota 204 asmenų, atvykusių gyventi į seniūniją arba pakeitusių gyvenamąją
vietą Lietuvos Respublikoje ir 83 asmenys nurodė išvykimą į užsienio valstybes. Priimti 26
sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo, deklaruota 22
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tarnybinių
Parengta
pranešimų

išsiųsta raštų įstaigoms ir
organizacijoms

Išnagrinėta
gyventojų
prašymų ir skundų

Išduota leidimų laidoti

patalpų
Išduota pažymų
savininkams

apie
pažymų
Išduota
deklaruotą gyvenamąją vietą

Išduota pažymų juridiniams
faktams patvirtinti

Surinkta įmokų

Leidimai
kasinėjimo
darbams

išduota leidimų

Surinkta įmokų

Leidimai
prekybai

Išduotų leidimų

Atlikta notarinių veiksmų

naujagimių gyvenamoji vieta. 2017 metais vykdytos šios paslaugos gyventojams:

25

153

336,70

18

1437,00

27

133

79

58

14

153

131

Gyvenamąją vietą deklaravusių Kužių seniūnijos gyventojų demografinė padėtis:
Eil.
Nr.
1

Grupė

Vyrų

Moterų

Viso

Iki 7 metų

108

83

199

2
3
4
5
6
7
8

Nuo 7 iki 16 metų
Nuo 16 metų iki 18 metų
Nuo 18 metų iki 25 metų
Nuo 25 metų iki 45 metų
Nuo 45 metų iki 65 metų
Nuo 65 metų iki 85 metų
Nuo 85 metų
Iš viso

155
38
155
524
580
210
9
1779

135
40
148
424
547
343
46
1766

290
78
303
948
1127
553
55
3545

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Darbai, veiklos
I . Gatvių apšvietimas - Kužių mstl.,
Verbūnų k., Lukšių k., Noreikių k., Gilaičių k.,
Smilgių k., Sauginių k. Viso – 325 vnt.
šviestuvų (apmokamos išlaidos už elektros
sunaudojimą, galios dedamąją, eksploatacijos
darbus, smulkų remontą ir autobokštelio
paslaugas)
II. Atliekų tvarkymas - 10 772,69 Eur:
2.1. Kužių miestelio kapinių, Kužių sentikių
kapinių, Smilgių kaimo sentikių kapinių
atliekos, Verbūnų k., Sauginių k. bendro
naudojimo konteinerių atliekos
2.2. Biotualetų kabinos aptarnavimo paslauga,
nuotekų išvežimas
Kužių mstl. centre, Smilgių sentikių kapinėse
yra pastatyti 2 biotualetai. Metų eigoje buvo
įsigytas 3 ir pastatytas Sauginių k. (prie
tvenkinio)
III. Bendros aplinkos politikos formavimas
(05.06.01.02):
3.1. Paslaugos:
3.1.1. Bendro naudojimo teritorijų valymo ir
tvarkymo darbai
3.1.2. Kapinių vanduo
3.1.3. Kitos paslaugos (krūmapjovių,
žoliapjovių, traktoriaus remonto paslaugos,
gesintuvų patikra, žemių lyginimas, skaldos

Rezultatai, rodikliai

Išlaidos, Eur

Gatvių apšvietimas vykdomas
nuo rugsėjo mėn. vidurio iki
balandžio mėn. vidurio

12 728,00

Išvežta 96,46 tonos atliekų iš
kapinių ir viešųjų erdvių

9 885,76

Biotualetų aptarnavimas
886,93
vykdomas 2 kartus per mėnesį,
kapinėse ir paplūdimyje pagal
poreikį ir sezono metu

11521,48
Darbuotojo DU
Sunaudota 174 m³
Krūmapjovių, žoliapjovių
remontui, smėlio – druskos
mišiniui, keliuko į žydų
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5 438,87
195,79
5 526,82

smėlio atvežimas, smėlio- druskos mišinio,
transporto ir smulkaus remonto paslaugų
pirkimas)
3.1.4. Kitos paslaugos
3.2. Prekės (Viso: 7 515,04 Eur):
3.2.1. Kuras (Dyzelinas ~ 860 l,
Benzinas ~ 750 l)

3.2.2. Kitos prekės

3.2.3. Ilgalaikis turtas – Krūmapjovė 345 FR
3.2.4. Žaidimų aikštelė vaikams

kapines sutvarkymui
Seniūnaičių veiklos išlaidos

360,00

Kuras naudojamas
1 436,65
krūmapjovėms ir žoliapjovėms
aplinkos tvarkymo darbams ir
šakų, lapų ir kt. atliekų
vežimui
Tvoros segmentai, kopėčios,
6 078,39
medžio tašai, sūpuoklės,
eglutės girliandos, dažai,
pigmentai, kelio ženklai, darbo
priemonės, įrankiai, atsarginės
dalys (krūmapjovėms,
žoliapjovėms, traktoriams),
statybinės, ūkinės, cheminės
medžiagos, dekoracijos ir
kitos smulkios prekės
Darbo našumui padidinti
750,00
įsigyta nauja krūmapjovė
Pastatyta aikštelė Sauginių k.
2 500,00
prie tvenkinio

2018 M. PLANUOJAMI DARBAI
1. Parengti ir koordinuoti seniūnijos 2018 metų veiklos programą, atsižvelgiant į skiriamus
asignavimus ir Šiaulių rajono savivaldybės 2017-2023 m. strateginį planą.
2. Kužių mstl. pastatyti paminklinį akmenį, skirtą Lietuvos šimtmečio paminėjimui.
3. Gulbinų miške sutvarkyti partizanų bunkerio teritoriją, pasodinti medžių ir pastatyti
atminimo ženklą. (kartu su Verbūnų bendruomene).

PRIDEDAMOS NUOTRAUKOS:
1. Liepos 6- osios minėjimas ant Luponių piliakalnio (su seniūnijos bendruomenių vadovais).
2. Kužių mstl. 365 jubiliejaus akimirka - šventinė eisena su pučiamųjų orkestru.

Kužių seniūnijos seniūnė

Jolanda Rudavičienė
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1. Liepos 6- osios minėjimas ant Luponių piliakalnio kartu su seniūnijos bendruomenių vadovais.

2. Kužių mstl. 365 jubiliejaus akimirka - šventinė eisena su pučiamųjų orkestru.
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