ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJA

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Meškuičių seniūnijos veiklos ataskaita už 2020 metus
Seniūnija įkurta 1995 metais. 2021 m. sausio 1 d. duomenimis, Meškuičių seniūnijoje
deklaravę savo gyvenamąją vietą yra 1939 gyventojai. Lyginant su praėjusiais metais, pastebimas
gyventojų skaičiaus mažėjimas (2018 m. -1993, 2019 m. – 1962). Teritorija apima 10 400 ha,
susideda iš 1 miestelio ir 29 kaimų. Seniūnijos centras - Meškuičiai, 18 km iki Šiaulių, vykstant
Ryga-Šiauliai plentu. Teritorija suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Meškuičių, Nikančių, Naisių ir
Sereikių. Seniūnijoje veikia 2 bendruomenės-Naisių ir Meškuičių, bei šešios visuomeninės
organizacijos.
Seniūnijoje yra Meškuičių gimnazija, Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius, lopšelis-darželis,
Šiaulių rajono PSPC socialinės globos padalinys, ambulatorija, Naisių medicinos punktas, dveji
ŠRSKC filialai, dvejos bibliotekos, Zigmo Gėlės muziejus, bažnyčia.
Pagrindinė seniūnijoje vykdoma veikla yra žemės ūkis, 19 ūkininkų dirba daugiau nei 100 ha
žemės.
Seniūnija bendradarbiauja su Šiaulių vyskupija, Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriumi.
2021 m. sausio 1 d. nedarbo lygis Meškuičių seniūnijoje siekė 13 proc. ( vidutinis metinis 10 proc.)
Meškuičių seniūnijos gyventojus aptarnauja 8 seniūnijos kolektyvo darbuotojai ir Socialinių
paslaugų centro darbuotoja.

Socialinis darbas
Sprendžiant problemas buvo aktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis įstaigomis:
Meškuičių gimnazija, Naisių mokykla, Meškuičių lopšeliu – darželiu, dienos centru „Mūsų
draugas“, policija, probacijos tarnyba, Meškuičių ambulatorija, Naisių medicinos punktu,
Meškuičių ir Naisių bendruomenėmis, Šiaulių APGV.
Per 2020 metus atvejo vadybos procesas - socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugos buvo teikiamos 10 socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Šias paslaugas teikia
Socialinių paslaugų centro darbuotoja.
Vykdomi darbai
Priimta prašymų socialinei paramai gauti
Išduota siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą
Priimta prašymų kompensacijai už šildymą (vandenį) gauti
Priimta prašymų vienkartinei (tikslinei) pašalpai gauti
Priimta prašymų išmokai vaikui skirti: išmoka vaikui, gimus
vaikui, dovana kūdikiui ir kt.
Surašyta buities tyrimo aktų
Priimta prašymų šalpos išmokoms gauti
Priimta prašymų paramai mokiniams
Priimta prašymų paramai maisto produktais ir higienos
reikmenimis iš Europos sąjungos intervencinių atsargų
labiausiai skurstantiems gyventojams:
Asmenų skaičius, kuriems skirta parama
Organizuoti posėdžiai socialinei paramai gauti/prašymų
skaičius
Priimta prašymų dėl techninės pagalbos priemonių
Priimta prašymų dėl socialinių paslaugų
Aptarnautų klientų skaičius

2019 m.
rodikliai
183
60
44
15
106

2020 m.
rodikliai
131
62
20
8
66

62
17
43
126

57
17
61
114

306
6/12

264
5/6

9
14
670

5
20
426

Kelių priežiūra
Meškuičių seniūnijai priskirti 106,63 km vietinės reikšmės viešųjų, vietinės reikšmės
vidaus kelių ir gatvių. Kelių direkcijos lėšos skiriamos gatvių asfalto duobių lopymui,
greideriavimui, skaldavimo darbams. Savivaldybės lėšos skiriamos kelių greideriavimui,
skaldavimui, profiliavimui.
Darbai, veiklos

Rezultatai, rodikliai

Kelių direkcijos
programa

Gatvių ir kelių tvarkymas ir priežiūra
Gatvių asfalto dangos remontas ( Naisių gyvenv.,
Meškuičių mstl ) 761 m²/
Žiemos tarnybai
Skaldavimui (362 m³/180 m³), ir greideravimui (163
km/118 km.)
Kelio ženklų įrengimas 52/8 vnt.

Savivaldybės kelių
programa

2019m.

Greideravimas - 108 km/57km
Skalduoti (287/731 m³) Daugėlaičių k., Nikančių k.,
Karvazų k., Adomiškio k., Daunorų k., Sereikių k.,
Dapkūnų g., Mišeikių g. keliai
Žvyravimas (51 m³)– Domantų k.

2020 m.

28 796
16 000

28 250
18 250

10 563

10 000

2 233
13 184
4 871

435
22 284
2 358

7 468

19 008

-

918

Žemės ūkis
Vykdomi darbai
Žieminių pasėlių iššalimo informacijos teikimas:
1. Surinkta ataskaitų (iš seniūnijos ūkininkų)
2. Parengta metinė statistinė atskaita GS-8
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
tiesioginėms išmokoms gauti:
1. Priimta paraiškų
2. Įbraižyta laukų
3. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo
4. Seniūnijoje deklaruota

Rodikliai
2019 m.

Rodikliai
2020 m.

Terminai
2020 m.

22 vnt.
1 vnt.

22 vnt.
1 vnt.

2020-04-012020-04-10

194 vnt.
1869 vnt.
10 vnt.
10263,50 ha

185 vnt.
1861 vnt.
16 vnt.
10120,86 ha

2020-04-202020-07-17

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas,
išregistravimas, ūkių atnaujinimas LR ŽŪIKVC registre:
1. Valdų įregistruota
2. Valdų išregistruota
3. Valdų atnaujinta deklaravimo metu
4. Valdų atnaujinta metų bėgyje
5. Ūkininkų ūkių atnaujinta

5 vnt.
4 vnt.
140 vnt.
167 vnt.
117 vnt.

5 vnt.
6 vnt.
164 vnt.
135 vnt.
117 vnt.

Visus metus

Pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už
2019-2020 m. apskaitos laikotarpį:
1. Priimta deklaracijų
2. Parengta tarnybinių pranešimų dėl perdavimo

31 vnt.
1 vnt.

24 vnt.
1 vnt.

25 vnt.
29 vnt.

24 vnt.
22 vnt.

Pateikta ūkininkams informacija, užsiimantiems ž. ū.
gamyba:
1. Apie ekonominį dydžio vienetą (EDV)
2. Išreikšta produkcija standartine veikla (VED)
Nuimto derliaus bei sandėliuose laikomų grūdų kiekių
ataskaitos iš ūkininkų (turinčių daugiau kaip 50 ha):
1. Grūdų kiekių ataskaitos (iš ūkininkų)

120 vnt.

132 vnt.

2020-04-202020-07-31

Visus metus

2020-08-102020-09-15
kas savaitę,

2. Parengtos suvestinės-ataskaitos (GS-5)
Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje kiaulių,
paukščių, triušių ir kitų ūkinių gyvūnų registravimas:
1. Užregistruota ir išduoti pranešimai apie bandas

5 vnt.

6 vnt.

205 vnt.

233 vnt.

po to kas
pusmetį
Visus metus

Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas, specialistė konsultuoja žemdirbius paramos gavimo
klausimais, informuoja apie vykstančius seminarus savivaldybėje, platina ūkininkams gautas
naujienas.
Aplinkos tvarkymas
Visą vasarą tvarkomi žalieji plotai: šienaujama, renkamos šiukšlės, sodinamos gėlės.
Seniūnija prižiūri ir tvarko 32 ha viešųjų erdvių ir 6,50 ha Kryžių kalno teritorijos.
Kultūrinė, visuomeninė, sporto veikla






Seniūnija bendradarbiauja ir rengia projektus kartu su Meškuičių bei Naisių
bendruomenėmis. Meškuičių bendruomenė parengė ir įgyvendino 5 projektus. Projektas
,,Bendruomenės stiprybė-tradicijų puoselėjimas“ laimėtas ir skirta 1 500 Eur iš NMA prie
ŽŪM. Lėšos ir numatytos veikos projekte buvo skirtos tradicinei Meškuičių vasaros šventei
ir Meškuičių bendruomenės 15-os metų sukakčiai paminėti. Rezultatas – skirtingų kartų
bendravimas, bendruomeniškumo stiprinimas. Dalyvavo apie 300 dalyvių. Sveikatingumo
projektui ,,Judėjimas-sveikata“ skirta 200 Eur. – įsigyti masažiniai treniruočių volai.
Neprojektinėms veikloms iš savivaldybės biudžeto Meškuičių bendruomenė gavo 273,39
Eur, nupirkti: kazanas ir krosnelė, kurie bus naudojami renginių metu, organizuojant dalyvių
maitinimą . Lėšos – 650 Eur, kurios buvo gautos įgyvendinus projektą ,,Tvarkome, kuriame,
saugome“ panaudotos įsigyjant medinę meškos skulptūrą ir informacines-prevencines
iškabas parkui. Pagal priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Meškuičių
bendruomenei skirta 1528,67 Eur. projektui ,,Meškuičių parke – Meškučių alėja“.
Įsisavinant šio projekto lėšas, Meškuičių parke ir centre pastatytos 4 medinės meškų
skulptūros.
Naisių bendruomenė įgyvendino 4 projektus: ,,Kalėdinis miestelis Naisiuose“ – skirta 600
Eur, sveikatinimo projektas- 400 Eur, kurio metu buvo suorganizuotas nuotolinis seminaras
su vaistininku-žolininku M. Lasinsku apie sveiką gyvenimo būdą. Lėšos 290 Eur
neprojektinei veiklai finansuoti panaudotos Naisių tvenkinio įžuvinimui. Už 250 Eur įsigyta
dezinfekcinių ir apsaugos priemonių iš projekto ,,COVID-19 prevencija Naisių
bendruomenėje“. Kasmetinių švenčių organizavimas skatina tradicijų puoselėjimą,
tautiškumą, bendruomeniškumą, jaunimo įtraukimą į savanorišką veiklą.
Bendradarbiaujant su
kultūros, švietimo organizacijomis, organizuoti
kasmetiniai
valstybinių švenčių renginiai, šeimų bei sporto šventės Naisiuose ir Meškuičiuose.
Seniūnijos gyventojai nustebino išradingumu puošdami savo namus ir miestelį Kalėdinėmis
dekoracijomis, dalyvavo iniciatyvoje ,,Kalėdos-tai mes“. Aktyviausi gyventojai buvo
apdovanoti seniūnijos įsteigtais saldžiais prizais. Karantino sąlygomis organizuojami
renginiai ir parodos internetinėje erdvėje ,,Facebook“ paskyroje.
Seniūnijos kolektyvo nariai dalyvavo Kryžių kalno talkoje, Meškuičių miestelio sporto
šventėje, šeimų šventėje.


Meškuičių seniūnijos renginiuose dalyvauja moterų klubai “Austėja”, “Seklyčia”, kūrybinė
studija ,,Ieva”, žmonių, turinčių negalią, draugija, mezgėjų klubas, bendruomenės.

Administravimas, gyventojų aptarnavimas:
2020 metais buvo vykdomas darbas su DVS ( dokumentų valdymo sistema) ,,@vilys“,
elektronine archyvo informacine sistema EAIS (dokumentų valdymas elektroninėje erdvėje),
sudarytas ir patvirtintas registrų sąrašas, atrinktos naikinti bylos, kurių saugojimo terminai
pasibaigę, 2021 metų dokumentacijos planas, atliekama gyventojų deklaravimo funkcija,
papildomus duomenis apie gyventojų nuosavą turtą gaunant iš registrų centro.
Vykdant gyventojų
aptarnavimą
Priimti prašymai,
išduotos pažymos
Siunčiami raštai
Tarnybiniai
pranešimai
Gyventojų prašymai

2019 m.

2020 m.

5

5

23
85

19
83

18

8

Notariniai veiksmai

19

26

Notariškai patvirtinti
testamentai

1

0

Išduoti leidimai
prekybai

287 vnt.
304 vnt.
(17 407,70Eur) (14 498,20Eur)

Iš jų:
-prie Kryžių kalno

94 vnt.
117 vnt.
(16 857,10Eur) (13 978,40Eur)

Leidimai laidojimui

42

48

Leidimai atlikti
kasinėjimo darbus

6
(69,0Eur)

4
(248,0 Eur)

2019 m.

2020 m.

Pažymos apie
deklaruotą gyv. vietą
Atvykimo deklaracijos
Išvykimo deklaracijos

121

146

115
15

133
12

Deklaravimo duomenų
keitimas, naikinimas
Įtraukta gyventojų į
GVNA apskaitą

21

34

15
(galioja
8)
33

15
(galioja
8)

27

44

Keleivinio kelių
transporto patikrinimo
aktai
Paruoštos viešųjų
pirkimų tiekėjų
apklausos

Surašyti sueigų
protokolai

11

33

5

Lėšų panaudojimas Meškuičių seniūnijoje 2019/2020 metais
Darbai, veiklos
Gatvių apšvietimas:
Elektra ir akcizas
Eksploatacija
Galios dedamoji
Gatvių apšvietimo remontas ir
kalėdinių eglučių puošimas
Kita
Atliekų tvarkymas:
Už paslaugas
Už atliekų priėmimą
Bendrosios aplinkos politikos
formavimo viešasis ūkis:
Vanduo Meškuičių kapinėse
Kapinių priežiūra
Bendro naudojimo teritorijų
valymo ir tvarkymo darbai

Rezultatai, rodikliai

38 465/48 598 kWh
217/217 šviestuvai
88 kW

Išlaidos, Eur
2019 m.
11 400
3 268
5 664
945

2020 m.
15 163
6 462
5 603
1 214

1 400

1 706

Lempos (8/18), remonto darbai
Išvežtos 47/39 tonos atliekų
UAB “Kuršėnų komunalinis ūkis”
ŠRATC - ui
Biotualeto Naisiuose nuoma

123
4 234
2 524
1 640
70

178
3 755
2 080
1 156
519

Sunaudota 369/194 kub.m. ir abonentas

28 310
474

18 690
257

1 etatas II - IV ketv.
1 etatas

6 584
10 716

Kuras
Ūkinės prekės, tepalai,
atsarginės detalės, remontas
Paslaugų pirkimas
Kelių skaldavimas
Aplinkos tvarkymas
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto
įsigijimas
Seniūnaičių veikla
Kryžių kalno aplinkos
tvarkymas

Sunaudota 1064/945 L dyzelino ir 671/ 1061
L benzino
Tepalai, pjovimo galvutės, kompresorius,
grandinės, pjovimo lynas, traktoriaus T-25
remontas.
Bokštelio nuoma,stebėjimo kameros įrengimas,
skelbimo lentų gamyba
Skalda 227 kub.m./kalcio chloridas keliams

2 109

2 127

1 730

1 344

1 374

2 190

5 910

290

Įrankiai, pirštinės, šiukšlių maišai, darbo rūbai,
cementas, gėlės
Šienapjovė, krūmapjovė, šluota, lapų pūstuvas,
gyvatvorių žirklės/ Priekaba, vaizdo
stebėjimo kamera, motopjūklas
I – IV ketvirčiai 4 seniūnaičiai

350

688

5 542

4 490

105
3 000
144
814
140
520
1 344
38

720
3 000
133
313
172
460
1 857
65

Šiukšlių išvežimas – 2,7 t. /1,3 t.
šienavimo darbai, (617 L/700 L)
elektros apšvietimas ir remontas,
Kryžių kalno atlaidams ( biotualetų nuoma)
Apšvietimo remontas, kt. paslaugos
Kitos prekės

Iš viso panaudota:

46 945

40 608

2019/2020 metų lėšos iš kitų programų
Viešųjų darbų programa
Darbo užmokestis
Beglobių gyvūnų tvarkymas
Valstybės atkūrimo
šimtmečio programa
Aplinkos apsaugos programa

Įdarbinta 7/2 žmonių viešiesiems/laikinojo
pobūdžio darbams atlikti
3 / gyvūnai

4 790

-

Meškuičių seniūnijos herbo iškaba

496

-

Medžių pjovimas
Sosnovskio barščių naikinimas

309
17

97
56

2021 metais planuojami darbai
1. Karantino laikotarpiu įvairiais klausimais padėti vienišiems seniūnijos gyventojams
2. Pastatyti prie seniūnijos administracinio pastato garažą įsigytai technikai laikyti
3. Įrengti 1 vaizdo stebėjimo kamerą Meškuičių parke
4. Pagal gautus asignavimus vykdyti Meškuičių seniūnijos metinį planą
5. Kviesti gyventojus patikslinti pastatų adresus – atvykti į seniūniją arba pateikti prašymus
elektroninėmis priemonėmis.
Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė

