Bendra informacija. Kužių seniūnijos plotas užima 173,54 km². Seniūnijos teritorijos
centre yra Kužių miestelis, o abiejose magistralinio kelio A11 pusėse išsidėstę 46 kaimai.
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis seniūnijoje deklaravę gyvenamąją vietą yra 3576
gyventojai. Išskirsčius gyventojus pagal amžiaus grupes, seniūnijoje didžiąją dalį sudaro darbingo
amžiaus gyventojai – 2378 (18-65 metų). Garbingo amžiaus gyventojų (nuo 85 metų amžiaus)
seniūnijoje yra 55. Kužių miestelyje gyvena 1109 gyventojai. Gyventojų skaičius seniūnijoje yra
kintantis rodiklis.
2018 m. seniūnijos veiklos prioritetas.
Parengti ir koordinuoti seniūnijos 2018 metų veiklos programą, atsižvelgiant į skiriamus
asignavimus ir Šiaulių rajono savivaldybės 2017-2023 m. strateginį planą. Kužių mstl. pastatyti
paminklinį akmenį, skirtą Lietuvos šimtmečio paminėjimui. Gulbinų miške sutvarkyti partizanų
bunkerio teritoriją, pasodinti medžių ir pastatyti atminimo ženklą.
Trumpa veiklos apžvalga.
Kužių mstl. buvo pastatytas paminklinis akmuo su kryžiumi, skirtas Lietuvos 100- mečiui
pažymėti. Vasario 16-ąją šis istorinis akmuo buvo kunigo palaimintas ir pristatytas visuomenei.
Šventės metu koncertavo svečiai iš Ukrainos, kurie šiltu žodžiu, melodingomis dainomis ir trankiais
šokiais sveikino visus Lietuvius su Lietuvos 100- mečiu. Renginyje dalyvavo savivaldybės meras,
dėkodamas svečiams iš Ukrainos už sveikinimus ir už dėmesį mūsų rajonui.
Atlikti darbai 2018 m:
• Pavasarį seniūnija nupirko 100 medžių (lapuočių ir spygliuočių) ir perdavė 7 kaimo
bendruomenėms.
• Buvo nupirkta ir pastatyta vaikų žaidimų aikštelė Gilaičių k. prie kultūros namų.
• Seniūnija prisidėjo prie Kužių bendruomenės
projekto „Laisvalaikis vasaros
slėnyje“ rengimo.
• Visose veikiančiose Kužių seniūnijos kapinėse buvo pakabinti laistytuvai, grėbliukai ir
šluotelės. Kužių kapinių paradiniai vartai buvo papuošti metaliniais puošybos elementais.
• Smilgių ir Gilaičių kaimuose esantys paminkliniai akmenys papuošti metalo darbais.
• Spalio mėnesį Gulbinų miške prie partizanų bunkerio buvo pasodinti 5 ąžuolai ir pastatyti 2
nauji suoliukai.
• Metų eigoje nuolat buvo tvarkomi seniūnijos keliai ir gatvės, atlikti griovių profilio bei kelio
atstatymo darbai Amalių, Jakštaičiukų ir Briešlaukės kaimuose.
Kelių priežiūra.
1 lentelė. Atlikti kelių priežiūros darbai 2017–2018 m.
Darbai, veiklos

Rezultatai, rodikliai

2017 m., Eur

2018 m., Eur

Kelių direkcijos
programa

Gatvių ir kelių tvarkymas ir priežiūra
Duobių lopymas, skaldavimas,
žvyravimas, grederiavimas – 152,24 km
kelių ir gatvių

36 665,00

38 250,00

Savivaldybės
kelių programa

Atlikti darbai
Skaldavimas, žvyravimas, kelio
pagrindo atstatymo darbai, pralaidų
įrengimas ir griovių profilio atstatymo
darbai – 152,24 km kelių ir gatvių

Kelių direkcijos

11 000,00

18 805,41

Savivaldybės
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1 pav. Kelių direkcijos, savivaldybės skirtos lėšos keliams prižiūrėti ir viešųjų darbų programai 2016–2018 m

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.
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.
Kultūrinė, visuomeninė, sporto veikla.
Kužių seniūnijos sportininkai dalyvavo žydų bendruomenės organizuojamajame Taico
Liovos sporto turnyre Šiaulių mieste ir atstovavo Šiaulių rajoną, kuriame stalo teniso rungtyje buvo
laimėta 1- oji vieta. Gegužės mėnesį ta pati komanda atstovavo Kužių seniūniją Šiaulių rajono sporto
žaidynėse.

1 pav. Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečio šventės akimirka Kužiuose (Nuotrauka V. Kavuolienės)

Sauginių kaime vasaros metu vyko rajoninė bendruomenių šventė, kitose seniūnijos vietose
vyko tradiciniai renginiai ir šventės - Oninės, Šilinės, buvo pagerbti vyriausi mūsų seniūnijos
gyventojai.
Lėšų panaudojimas.
2 lentelė. Lėšų panaudojimas
Darbai, veiklos

Rezultatai, rodikliai

GATVIŲ APŠVIETIMAS
Gyvenviečių gatvių
Gatvių apšvietimas vykdomas nuo
apšvietimas (328
rugsėjo mėn. vidurio iki balandžio mėn.
šviestuvai)
vidurio
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išvežtos atliekos iš kapinių ir viešųjų
Už atliekų priėmimą
erdvių (2017 m.-96,46 t., 2018 m,ŠRATC
75,50 t.)
Išvežtos atliekos iš kapinių ir viešųjų
Atliekų išvežimo
erdvių (2017 m.-96,46 t., 2018 m,paslaugos
75,50 t.)
Biotualetų aptarnavimas vykdomas 2
Biotualetų aptarnavimas
kartus per mėnesį, kapinėse ir prie
(3 vnt.)
tvenkinio pagal poreikį ir sezono metu.
BENDROS APLINKOS POLITIKOS FORMAVIMAS:
viešasis ūkis
Bendro naudojimo
Darbuotojo darbo užmokestis
teritorijų valymo ir
(1 asmuo)
tvarkymo darbai
Kapinių vanduo
Sunaudoto vandens kiekis (2017 m.(Kužių mstl.)
174m3, 2018 m.-198 m3)
Kitos paslaugos ( Atramų
perstatymas, tranšėjų
Atlikti darbai Kužių mstl, suremontuota
kasimas, remonto ir kitos
seniūnijos technika
paslaugos)
Kitos prekės
Traktoriams T-25 ir Belarus 422.1,
Kuras (dyzelinas ir
krūmpjovėms (2017 m.: dyzelinas benzinas)
860 l., benzinas - 750 l.; 2018 m.:
dyzelinas -1072 l, benzinas – 692 l.)
Želdiniai, vamzdžiai, elektrodai, dažai,
Ūkinės ir kitos prekės
tinklas, viela, atsarginės detalės ir kitos
prekės.
Ilgalaikis turtas
Vaikų žaidimų aikštelės
Įsigytas ilgalaikis turtas
(2017 m. - 1 vnt., 2018 m. - 1 vnt. ),
2017 m. įsigyta krūmapjovė 345 FR
Kitos paslaugos
Seniūnaičių veikla
Seniūnaičių veiklos išlaidos (6

Išlaidos, Eur.
2017 m.
2018 m.
12 728,00
13 000,00
12 728,00

13 000,00

10 641,00

10 686,00

3 942,00

2 797,00

5 942,00

6 711,00

755,00

1 177,00

11 261,00

13 565,00

5 438,00

8 797,00

195,00

217,00

5 626,00

4 550,00

7 055,00

7 309,00

1 435,65

2 327,42

5 619,35

4 981,92

3 250,00

2 500,00

3 250,00

2 500,00

360,00
360,00

350,00
350,00

asmenys)
Iš viso panaudota seniūnijos veiklos programos lėšų:

45 295,00

47 412,00

Planuojami darbai 2019 m.
1.
2.
3.
4.

Planuojame įsigyti garažą technikos laikymui.
Įsigyti vaikų žaidimo aikštelę.
Sutvarkyti Kužių miestelio viešąsias erdves (pasodinti naujų želdinių).
Prisidėti prie Kužių bendruomenės projekto „Laisvalaikis vasaros slėnyje“ įgyvendinimo.

Kužių seniūnijos seniūnė

Jolanda Rudavičienė

