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Meškuičių seniūnija įsikūrusi 1995 m., seniūnijos plotas užima 10400 ha. 2017 m. sausio
1d. duomenimis yra 2067 gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Meškuičių seniūnijoje,
kurie sudaro 843 šeimas. Išskirsčius gyventojus pagal amžių grupes, seniūnijoje didžiąją dalį
sudaro darbingo amžiaus gyventojai – 1359 gyventojų. Garbingo amžiaus gyventojų (nuo 85 metų
amžiaus) turime seniūnijoje 42. Meškuičių miestelyje gyvena 1018 gyventojų. Seniūnijos
teritorijoje yra 29 kaimai. Meškuičių seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Meškuičių, Nikančių,
Naisių, Sereikių.
Seniūnijos teritorijoje veikia 2 pašto skyriai, 2 kultūros centro filialai, Naisių mokykla
( 82 moksleiviai), Meškuičių gimnazija ( 215 moksleivių), muziejus, sporto salė, Meškuičių
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, vaistinė, med. punktas, ambulatorija, Meškuičių vaikų
lopšelis-darželis ( 76 vaikai). Gyventojus aptarnauja 6 parduotuvės. Veikia kaimo turizmo
sodyba, 2 kavinės – svetainės. Seniūnijoje yra 19 ūkininkų, dirbančių daugiau nei 100 ha žemės.
Meškuičių seniūnijoje yra susikūrusios 8 visuomeninės organizacijos.
Meškuičių seniūnijos gyventojus aptarnauja seniūnijos kolektyvas: seniūnė – Jolanta
Baškienė, pavaduotoja – Virginija Remeikienė, žemės ūkio specialistė – Virginija Pukienė,
specialistė – Emilija Vitkauskienė, socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis – Lina Maižiuvienė,
kūrikas-darbininkas Arvydas Levickas, darbininkas-Stasys Vitkauskas, valytoja – Sigutė Šukienė.
2016 metų Meškuičių seniūnijos veiklos prioritetas
Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą modernią infrostruktūrą – atnaujinti
viešąsias erdves, užtikrinti jų priežiūrą, plėtoti bendruomeniškumą, bendradarbiaujant su visomis
seniūnijoje esančiomis įstaigomis bei organizacijomis
Trumpa veiklos apžvalga
Per 2016 metus gimė 16 vaikų, mirė 31 gyventojas. 2015 metais: gimė – 21, mirė- 21.
Lyginant praėjusių metų rodiklius, pastebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas seniūnijoje.
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1 pav. Gyventojų kaita Meškuičių seniūnijoje 2014-2016 metais

2016 metais buvo vykdomas darbas su DVS ( dokumentų valdymo sistema) ,,@vilys“
elektronine archyvo informacine sistema EAIS (dokumentų valdymas elektroninėje erdvėje),
sudarytas ir patvirtintas registrų sąrašas, 2017 metų dokumentacijos planas.
2016 metais pradėti projektiniai darbai ( gyventojų apklausa, pateikti statistiniai duomenys,
projektinių sprendinių svarstymas) ruošiamuose projektuose iš ES fondų ,,Šiaulių rajono Meškuičių
miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas, rekonstravimas
ir statyba“ ir ,,Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime“.

Socialinis darbas
Per 2016 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 12
socialinės rizikos šeimų. Šiais metais į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtrauktos 2 šeimos ir 5
šeimos buvo išbrauktos. Šiose šeimose buvo 23 suaugę asmenys (tėvai, partneriai), kurie augino 8
mažamečius ir 23 mokyklinio amžiaus vaikus. Keturiems vaikams nustatyta laikinoji globa. Viso,
ataskaitiniu laikotarpiu, socialinės rizikos šeimose augo 31 vaikas.
Teikiant socialines paslaugas šiose šeimose lankytasi 292 kartus. Lankant šeimas buvo
nuvažiuoti 1102 km. Šeimose du kartus buvo organizuojamas prevencinis apsilankymas vakare.
Išmokas maisto kortelėmis gavo 3 šeimos už 14 vaikų. Socialinės rizikos šeimose augantiems
vaikams (10 mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų) nupirkti pratybų sąsiuviniai ir mokymosi
reikmenys.
Socialinės rizikos šeimoms teiktos bendrosios socialinės paslaugos. Esant poreikiui
šioms šeimoms buvo organizuojamos transporto, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, asmens
higienos paslaugos.
SOCIALINĖ PARAMA IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
Eil.Nr.

Vykdomi darbai

2015m. 2016m. Terminai

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.

Aptarnautų klientų skaičius (priimta prašymų, dokumentų,
suteikta informacija) iš jų:
Socialinės pašalpos
Šalpos išmokos
Kieto kuro kompensacijos
II laipsnio Valst. Pensijos daugiavaikėms mamoms
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas
Techninės pagalbos priemonės
Išmokos vaikui, vienkartinės išmokos gimus vaikui ir kitos
Parama mokiniams
Buities tyrimo aktai

3.
4.
5.

II laipsnio Valstybės pensijos pažymos
Siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą
Komisijos posėdžiai socialinės paramos klausimais

2
99
3/3

1
64
5/7

6.

Parama maisto produktais

299

243

1.

1124

872

258
21
42
2
11
6
712
66
92

220
9
20
1
9
6
614
60
80

nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
Pagal
poreikį
nuolat
nuolat
Pagal
poreikį
nuolat

Mažėjantys socialinės paramos rodikliai rodo, kad mažiau šeimų ir asmenų kreipiasi
socialinės pašalpos, išmokų bei kompensacijų. Bendras gyventojų skaičiaus mažėjimas seniūnijoje
taip pat įtakoja šiuos rodiklius. Sprendžiant problemas buvo aktyviai bendradarbiaujama su
įvairiomis įstaigomis, institucijomis, organizacijomis: 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.

Žemės ūkis
Vykdomi darbai
Žieminių pasėlių iššalimo informacijos teikimas:
1. Surinkta ataskaitų (iš 22 seniūnijos ūkininkų)
2. Parengta metinė statistinė ataskaita 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. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo
5. Seniūnijoje deklaruota
Žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimas, atnaujinimas,
išregistravimas, perdavimas LR ŽŪIKVC 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
Pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 20152016 m. apskaitos laikotarpį:
1. Priimta deklaracijų
2. Įteikta pieno pardavimo, suvartojimo žurnalų
3. Parengta tarnyb. pranešimų dėl dokum. perdavimo
Paraiškų rinkimas iš gyventojų dėl paramos skyrimo už
pieno, parduoto perdirbti, kiekio sumažinimą
Duomenų teikimas apie mėsinių galvijų, avių, pieninių bulių
ir oškų augintojus, galinčius pretenduoti gauti (de minimis):
1. Priimta paraiškų (de minimis) pagalbai gauti
2. Parengta suvestinė
Pateikta informacija ūkininkams, užsiimantiems ž. ū. veikla:
1. Apie ekonominį dydžio vienetą (EDV)
2. Išreikšta produkcija standartine veikla (VED)
Apleistų žemių tikrinimas seniūnijos teritorijoje:
1. Nustatyta apleisti sklypai
2. Parengtas apžiūros aktas
Nuimto derliaus, parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų
ataskaitos iš ūkininkų ( daugiau kaip 50 ha):
1. Grūdų kiekių ataskaitos (iš 25 ūkininkų)
2. Parengtos suvestinės - ataskaitos (GS-5)
Kiaulių registravimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje
sistemoje (dėl afrikinio kiaulių maro):
1. Užregistruota ir išduoti pranešimai apie bandas
2. Ataskaitų teikimas valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai dėl prevencinių priemonių taikymo
3. Apsilankymas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir
klausimynų užpildymas
4. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo
Pažymos dėl žemės ūkio veiklos:
1. Priimta prašymų
2. Parengta pažymų

2015 m.

2016 m.

Nebuvo
Nebuvo

22 vnt.
1 vnt.

227 vnt.
2066 vnt.
22 vnt.
2 vnt.
9839,27 ha

225 vnt.
2029 vnt.
16 vnt.
2 vnt.
9685,85 ha

6 vnt.
8 vnt.
79 vnt.
190 vnt.
1 vnt.
4 vnt.

13 vnt.
5 vnt.
199 vnt.
106 vnt.
5 vnt.
2 vnt.

9 vnt.
24 vnt.
1 vnt.

47 vnt.
45 vnt.
1 vnt.

Nebuvo

2 vnt.

Terminai
2016-04-012016-04-10

2016-04-11 2016-06-06

Visus metus

2016-04-15 2016-06-06
2016-09-012016-09-21
2016-11-012016-12-10

Nebuvo
Nebuvo

26 vnt.
1 vnt.

32 vnt.
28 vnt.

26 vnt.
28 vnt.

Visus metus

32 vnt.
1 vnt

9 vnt.
1 vnt.

2016-08-01 2016-08-18

132 vnt.
6 vnt.

150 vnt.
6 vnt.

Visus metus

144 vnt.

235 vnt.

4 vnt.

12 vnt.

Nebuvo
Nebuvo

71 vnt.
6 vnt.

0
0

1 vnt.
1 vnt.

Visus metus

Visus metus

Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas, specialistė konsultuoja žemdirbius įvairiais paramos
gavimo klausimais, informuoja apie vykstančius seminarus savivaldybėje, platina ūkininkams
gautas naujienas.
Kultūrinė, visuomeninė, sporto veikla
Kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje aktyviai dalyvauja ir šventes ruošia Meškuičių bei
Naisių kultūros centro darbuotojos, bendradarbiaudamos kartu su visuomeninėmis organizacijomis.
Meškuičiuose yra 11 meno mėgėjų kolektyvų, Naisiuose-4.
2016 metais jau aštuntą kartą vykusiame ,,Moters Saulės” 2015 rinkimuose Šiaulių rajonui
atstovavo Meškuičių gimnazijos istorijos – geografijos mokytoja, Meškuičių bendruomenės
valdybos narė Rasa Kelpšienė. Meškuičių bendruomenės ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime
išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė – Danutė Navickienė. Naisių bendruomenės bei seniūnijos
kolektyvo nariai dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, policijos rėmėjų sąskrydyje,
vyko dalyvauti Joniškio rajono kaimo bendruomenių festivalyje.
Meškuičių bendruomenė kartu su Dienos centro darbuotojais suorganizavo šventę, skirtą
Tarptautinei šeimos dienąi paminėti. Buvo sukviestos sunkiai besiverčiančios, socialiai remtinos
šeimos. Rajoninėje šeimų šventėje ,,Dora ir morale – tvirtos šeimos pagrindas” Meškuičių seniūniją
atstovavo Olgos ir Arūno Karalių šeima.
Atsižvelgus į Lietuvos hieraldikos komisijos teikimą, Lietuvos Respublikos prezidentės dekretu
patvirtintas Naisių herbas.
Naisių bendruomenė aktyviai dalyvavo kasmetiniame festivalyje ,,Naisių vasara 2016”.
Meškuičių seniūnijoje vyko tradiciniai renginiai: Kaziuko mugė, Juozapėlio jomarkas,
Motinos dienos šventė,vaikų gynimo diena, edukacinės popietės, Joninės, sporto šventės, Šv.
Baltramiejaus atlaidai rudenėlio šventės, advento ir naujametinės vakaronės. Bibliotekos ir
kultūros namų darbuotojai gyventojus kvietė į valstybinių, proginių švenčių minėjimus, parodas.
Meškuičių seniūnijos renginiuose aktyviai dalyvauja moterų klubai “Austėja”, “Seklyčia”,
kūrybinė studija ,,Ieva”, žmonių, turinčių negalią, draugija, senjorų klubas ,,Pasagėlė“. Seniūnija
glaudžiai bendradarbiaujama su įvairiomis Meškuičių įstaigomis, verslininkais, ūkininkais.
Administravimas, gyventojų aptarnavimas:
Vykdant gyventojų
aptarnavimą

2015 m.

2016 m.

Priimti prašymai,
išduotos pažymos
Siunčiami raštai
Tarnybiniai pranešimai
Gyventojų prašymai

57

53

50
93
5

55
95
4

Notariniai veiksmai

87

46

Patvirtinti testamentai
Išduoti leidimai
prekybai
Iš jų:
-prie Kryžių kalno

3
436 vnt.
(17 300 Eur)

4
438 vnt.
(17 615 Eur.)

94 vnt.
(16 717 Eur)

124 vnt.
(16 934 Eur)

Leidimai laidojimui

37

40

Leidimai atlikti
kasinėjimo darbus

7
(234 Eur)

8
(174 Eur)

Vykdant gyvenamosios
vietos deklaravimo
funkciją
Pažymos apie deklaruotą
gyv. vietą
Atvykimo deklaracijos
Išvykimo deklaracijos
Deklaravimo duomenų
keitimas, naikinimas
Įtraukta gyventojų į
GVNA apskaitą

2015
m.

2016 m.

149

173

123
26
24

127
30
24

6

0

Lėšų panaudojimas Meškuičių seniūnijoje 2015/2016 metai
Darbai, veiklos
Gatvių apšvietimas:
Elektra ir akcizas
Eksploatacija
Galios dedamoji

Rezultatai, rodikliai

389804/44256 kWh
218/224 šviestuvai
93 kW

Gatvių apšvietimas ir el. tinklų
amortizacinės lėšos
Kita
Lempos (19), remonto darbai

Išlaidos, Eur
2015m.
10 000
4 733
3 941
743

1 048
311

752

Atliekų tvarkymas:
Už paslaugas
Už atliekų priėmimą
Už nuotekų valymą
Bendrosios aplinkos politikos
formavimo viešasis ūkis:

Išvežtos 56/43 tonos atliekų
UAB “Kuršėnų komunalinis ūkis”
ŠRATC - ui
UAB “Kuršėnų vandenys”

Vanduo Meškuičių kapinėse

Sunaudota 393/224 kub.m.

631

Kapinių priežiūra
Kuras

1 etatas II - IV ketv
Sunaudota 940/900 L dyzelino ir 590/788 L
benzino

4 050
1 617

Ūkinės prekės, tepalai
Eglučių papuošimas,
nupuošimas, girliandos
Technikos remontas
Nauja krūmapjovė
Seniūnaičių veikla
Kryžių kalno aplinkos
tvarkymas

2016 m.
12 151
5 552
3 988
810

3 113
1 645
1 302
60

2 829
1 507
1 322
-

8 205

8 672
248
4 662
1 712

Meškuičių mstl. ir Naisių gyvenvietėje

372
392

243
361

Traktorius T-25, priekaba

415

406

1vnt. 345 FR
I – IV ketvirčiai 4 seniūnaičiai

728
240
4 344

Šiukšlių išvežimas – 4,17 t.
šienavimo darbai,
elektros apšvietimas ir remontas,
Kryžių kalno atlaidams ( biotualetų ir
apsauginių tvorelių nuoma)
Laiptų remontas
Kitos prekės

Iš viso panaudota:

800
240
7 244
272
977
430
1 150
4 350
65

32 002

30 896

2015/2016 metų lėšos iš kitų programų
Viešiųjų darbų programa
Darbo užmokestis
Ūkinės prekės
Aplinkos apsaugos programa

Įdarbinta 11/10 žmonių viešiesiems darbams
atlikti
Pirktos pirštinės, darbo įrankiai, šiukšlių maišai
Medžių kirtimo paslaugos
Nukirsti 2 medžiai ir sutvarkytos šakos
Sereikiuose ir Naisiuose

9 534

10 383

9 275

10 100

259

283

-

105

Kelių direkcijos programa

Savivaldybės kelių programa

Savivaldybės turto valdymo
programa

Gatvių ir kelių tvarkymas ir priežiūra
Gatvių asfalto dangos remontas (358m² Naisių
gyvenv., 326m² Meškuičių mstl.)
Žiemos tarnybai
Skaldavimui (132 m³), žvyravimui (147m³) ir
greideravimui
Kelių, gatvių ženklinimas ( 9 kelio ženklai,
stovai, įrengimas)
Suprofiliuota 2,6 km Daunorų – Dakčių kelio,
skalduoti Bagdongirio, Naisių, Sereikių,
Karvazų kaimų keliai (163,5 m³ skaldos)
Nugreideruota 68 km. seniūnijos kelių
Naujos technikos įsigijimas
Traktorius BELARUS 820
Priekinis buldozeris Agromasz
Žolės smulkintuvas Pomarol

23 670

24 421
12 000
100
11617
704

12 085

6 800

27 350
21 500
1 600
4 250

UAB ,,Bageta” suteikė paramą – sutvarkė Meškuičių mstl. Šiaulių gatvės atkarpą už
15 468 Eur.
2017 metais planuojami darbai
1. Įgyvendinti seniūnijos veiklos planą, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
sprendimu 2016 m. lapkričio 15 d. Nr. T-298 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros
plano 2017-2023 metams patvirtinimo“
2. Prisidėti prie projektų įgyvendinimo (Meškuičių mstl. centras, Naisių gyvenvietė)
3. Tinkamai pasiruošti Lietuvos atkūrimo šimtmečiui (renginiai, jų viešinimas)
4. Dalyvauti organizuojant renginius, skirtus paminėti: Šv. Stanislovo bažnyčios 120 metines,
Meškuičių miestelio 460 metų jubiliejų, Meškuičių kultūros namų įkūrimo 70 – metį.
Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė

