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Meškuičių seniūnija įsikūrusi 1995 m., seniūnijos plotas užima 10400 ha. 2015 m. sausio 1d.
duomenimis yra 2102 gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Meškuičių seniūnijoje, kurie sudaro
846 šeimas. Išskirsčius gyventojus pagal amžių grupes, seniūnijoje didžiąją dalį sudaro darbingo
amžiaus gyventojai – 1391 gyventojų nuo 18 metų iki 65 metų. Garbingo amžiaus gyventojų (nuo 85
metų amžiaus) turime seniūnijoje 34 . Meškuičių seniūnijos centre - Meškuičių miestelyje, įsikūrusiame
18 km. nuo Šiaulių, šalia Šiaulių – Rygos plento, gyvena 1022 gyventojų. Seniūnijos teritorijoje yra 29
kaimai. Didžiausi iš jų: Naisių k. – 500 gyventojų, Sereikių ir Daunorų kaimai – po 100 gyventojų.
Meškuičių seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Nikančių, Meškuičių, Naisių, Sereikių.
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Gyventojų skaičius

1 pav. Gyventojų skaičiaus kaita seniūnijoje 2012 – 2014 m.

Per 2014 metus gimė 11 vaikų, mirė 20 asmenų. Pastebimas seniūnijoje gyventojų
skaičiaus mažėjimas, lyginant su praėjusiais metais.
Meškuičių gimnazijoje mokosi 265, Naisių mokykloje – 92 moksleiviai, Meškuičių lopšelįdarželį lanko 74 vaikai.
Seniūnijos teritorijoje veikia 2 pašto skyriai, 2 kultūros centrai, Naisių pagrindinė mokykla,
Meškuičių gimnazija, 1 muziejus, sporto salė, Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė,
vaistinė, 1 med. punktas, 1 ambulatorija, 1 vaikų lopšelis-darželis. Gyventojus aptarnauja 6
parduotuvės. Veikia 1 kaimo turizmo sodyba, 2 kavinės – svetainės, 1 baras, 1 kavinė. Seniūnijoje yra
viena iš stambesnių Naisių žemės ūkio bendrovė ir ūkininko Č. V. Karbauskio ūkis, 21 ūkininkas,
dirbantis daugiau nei 100 ha žemės. Turime gyventojų, užsiimančių medienos perdirbimu, automobilių
remontu, statybų bei remonto darbais, gaminančių ir parduodančių ekologiškus miltus, gėles ir
sodinukus. Meškuičių seniūnijoje yra susikūrusios 10 visuomeninių organizacijų.
Per 2014 m. priimti ir užregistruoti DVS ( dokumentų valdymo sistemoje) ,,@vilys”: 84
prašymai dėl pažymų išdavimo, išduotos 84 įvairios paskirties pažymos, išsiųsti ir suregistruoti 66
siunčiami raštai, parašyti 92 tarnybiniai pranešimai. Per metus atlikti 321 notarinis veiksmas (kopijų,
įgaliojimų, parašų tvirtinimas), notariškai patvirtinti 3 testamentai. Meškuičių seniūnijoje išduota 520
leidimų prekybai ( už 59 432 Lt), iš jų – 130 vnt. prekiauti Kryžių kalno informacinio centro teritorijoje

(už 57 360 Lt). Priimti prašymai ir išduoti 42 leidimai laidojimui Meškuičių seniūnijos kapinėse, 5
leidimai atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos teritorijoje ( už 280 Lt). Surašyti 7 socialinės paramos
klausimams spręsti komisijos posėdžio protokolai
Meškuičių seniūnijoje per 2014 metus buvo įdarbinta 11 gyventojų viešuosiuose darbuose, 96
asmenys atliko visuomenei naudingos veiklos darbus.
Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo klausimų į seniūniją kreipėsi 336 gyventojai. Išduota 172
pažymos apie deklaruotą gyv. vietą, 111 gyventojų pildė atvykimo deklaracijas, 23 gyventojai deklaravo
išvykimą, 29 prašymai pateikti dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo, naikinimo. Į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą įtrauktas 1 gyventojas.
2014 metais buvo vykdomas darbas su elektronine archyvo informacine sistema EAIS (
dokumentų valdymas elektroninėje erdvėje), sudarytas ir patvirtintas registrų sąrašas, 2015 metų
dokumentacijos planas.
Socialinės paslaugos Meškuičių seniūnijoje:
Per 2014 metus įvairiais socialiniais klausimais kreipėsi 1248 asmenys
užregistruoti prašymai -1248 iš jų:
socialinės pašalpos ir kitos išmokos - 292,
šalpos išmokos (šalpos pensijos, priežiūros, slaugos išlaidų tikslinė kompensacija) – 23,
kieto kuro kompensacijos – 49,
II laipsnio Valstybinei Pensijos skyrimui daugiavaikėms mamoms -22
specialiųjų poreikių lygio nustatymas – 14,
techninės pagalbos priemonėms gauti (socialinių paslaugų centrui) – 10 (1 prašymai funkcinei lovai)
trumpalaikei socialinei globai institucijoje -1
socialinės paslaugos į namus (lankomoji priežiūra) -1
išmokos vaikui, vienkartinės išmokos gimus vaikui, trūkstami dokumentai, mokyklos pažymos, ir kiti
prašymai – 762
- paramos mokiniams (mokymo reikmenims ir nemokamam maitinimui) kreipėsi 74 šeimos.
Socialinę pašalpą gavo 78 šeimos (162 asmenys), išmokėta 171 tūkst. Litų.
Surašyta 80 buities tyrimo aktų, paruoštos ir surašytos 22 pažymos dėl Lietuvos Respublikos II
laipsnio valstybinės pensijos paskyrimo daugiavaikėms mamoms, parašyta 99
siuntimai atidirbti
visuomenei naudingus darbus, nustatyta turto vertė 77 šeimoms, iš kurių 3 šeimoms turto vertė viršijo
turto normą.
Seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisijos 7 posėdžiuose svarstyta 24 šeimos
socialinės paramos gavimui.
Socialinės rizikos darbas
2014 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 10 socialinės rizikos
šeimų. Šiais metais į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtraukta 1, tačiau išbrauktos 5 šeimos. Šiose
šeimose buvo 15 suaugusių asmenų (tėvai, partneriai), kurie augino 18 mokyklinio ir 3 ikimokyklinio
amžiaus vaikus. Vienam socialinės rizikos šeimos vaikui nustatyta laikinoji globa. Viso, per ataskaitinį
laikotarpį, socialinės rizikos šeimose augo 21 vaikas.

Šiose šeimose lankytasi 160 kartų. Lankant šeimas buvo nuvažiuoti 483 km. Išmokas maisto
kortelėmis gavo 3 socialinės rizikos šeimos už 12 vaikų. 5 socialinės rizikos šeimų (mokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus) vaikams buvo nupirkti pratybų sąsiuviniai ir mokymosi reikmenys.
Priimtas 201 prašymas dėl paramos maisto produktais iš intervencinių maisto atsargų labiausiai
nepasiturinčioms šeimoms. Per šiuos metus maisto gavo 290 asmenų.
Socialinės rizikos šeimoms teiktos bendrosios socialinės paslaugos. Esant poreikiui šioms šeimoms
buvo organizuojamos transporto, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, asmens higienos paslaugos.
Sprendžiant problemas buvo aktyviai bendradarbiaujama su Meškuičių gimnazija, Naisių pagrindine
mokykla, Meškuičių lopšeliu – darželiu, policija, Meškuičių ambulatorija ir Naisių medicinos punktu,
Meškuičių ir Naisių bendruomene.

Žemės ūkis.
]
1. Priimta prašymų iš gyventojų dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo – 236 .
2. Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už ž. ū. naudmenų ir pasėlių plotus gauti – 236 . Iš viso
Meškuičių seniūnijoje uždeklaruota 9739,93 ha žemės ūkio naudmenų.
3. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo – 13 .
4. Įregistruota naujų žemės ūkio valdų LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre – 11 .
5. Išregistruota žemės ūkio valdų – 5 .
6. Atnaujinta žemės ūkio valdų pasėlių deklaravimo metu – 209, metų bėgyje valdų atnaujinta – 104
7. Parengta pranešimų dėl žemės ūkio valdų perdavimo – 3 .
8. Pateikta ūkininkams žemės ūkio ir kaimo valdos ekonominio dydžio vieneto apskaičiavimas (EDV) –
28.
9. Patikrinti žemės plotai, rasta nedirbamos ir apleistos žemės – 35. Sąrašas perduotas žemės ūkio skyriui.
10. Surinktos nuimto derliaus, parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų kiekių ataskaitos – 144 .
(Iš 24 ūkininkų, kurie deklaruoja daugiau kaip 50 ha grūdinių ir aliejinių augalų).
11. Parengtos ir išsiųstos nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių
suvestinės-ataskaitos (GS-5) VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui – 6 .
12. Priimta tiesioginių pieno pardavimo ir realizavimo metinių deklaracijų išmokoms už kvotinį pieną
gauti (K-10) – 9 .
13. Įteikta gyventojams pieno gamybos, pardavimo, suvartojimo apskaitos žurnalų – 7 .
14. Parengta siunčiamų raštų dėl žemės ūkio ir kaimo valdų registro – 3 .
15. Parengta tarnybinių pranešimų – 4 .
16. Parengta siunčiamų raštų dėl paraiškų registracijos dokumentų perdavimo – 2 .
17. Informuoti asmeniškai privačios žemės savininkai apie žemės mokesčius, kurie iš VMI negavo
mokėjimo deklaracijų.
18. Informuoti 194 gyventojai, kurie laiko kiaules (dėl afrikinio kiaulių maro). 113 gyventojų auginamos
kiaulės užregistruotos ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje, kuriems išduotos deklaracijos ir
pranešimai apie ūkinių gyvūnų bandas.

Meškuičių seniūnijos 2014 metų veikla.
2014 metais aplinkos tvarkymui skirta 102 514 Lt.
Gatvių apšvietimui išleista 36 158 Lt., iš jų: už sunaudotą elektrą – 16 516 Lt., už eksploataciją – 13
643 Lt., už galią – 2 565 Lt., už naujus šviestuvus ,lempas, laikmačius, – 992 Lt., akcizui – 75 lt., remonto
darbai, autobokštelio nuoma – 2 367 Lt.

Atliekų tvarkymui, sanitarijai ir komunalinėms paslaugoms panaudota 8 000 Lt. Per metus išvežtos
32 tonos šiukšlių. Už paslaugas sumokėta: UAB ,,Kuršėnų komunalinis ūkis” – 4010 Lt. ŠRATC–ui už
atliekų priėmimą – 3 871 Lt., nuotekų valymui - UAB ,,Kuršėnų vandenys” –119Lt.,
Bendrosios aplinkos politikos formavimo viešajam ūkiui 2014metais skirta 43 356 Lt.
Už vandenį Meškuičių kapinėse – 232 kub. m. – 884 Lt., kapinių priežiūrai – 13 057 Lt., kurui – 780 l.
dyzelino ir 590 l. benzino - 5809 Lt., ūkinėms prekėms –533 Lt, atsarginėms dalims, tepalams – 1000 Lt.,
šventinių eglučių papuošimui ir nupuošimui – 1256 Lt., traktoriaus ir priekabos remontui –
904 Lt.,.,
technikos draudimui – 91 Lt; motopjūklo ir krūmapjovių remontui 366 Lt. 16 956 Lt. – kelių tvarkymui –
sutvarkyta 9 km. Domantų k. - Daugėlaičių k, Daugėlaičių – Norkūnų, Adomiškio – Karvazų kelio
atkarpos. 2 500 Lt. perkelta į savivaldybės biudžetą socialinių darbuotojų kabinetų baldų įsigijimui.
Per visus metus Kryžių kalne atliekami aplinkos tvarkymo darbai. Skirta 15 000 Lt. Išvežta 3,49 t.
šiukšlių. Už šiukšlių išvežimą sumokėta 426 Lt. UAB ,,Kuršėnų KŪ” ir 264 Lt ŠRATC už atliekų
priėmimą. Šienavimo darbams Kryžių kalno teritorijoje – 6035 Lt. Už elektros apšvietimą ir remontą –
1062 Lt, Kryžių kalno atlaidams apsauginių tvorelių ir biotualetų nuomai – 3 980 Lt., Kryžių kalno aikštės
skaldavim – 2233 Lt. Kalno tvarkymui, talkoms , šienavimui pirkta prekių ir kuro už 1000 Lt.
2014 metų lėšos iš kitų programų
Viešiesiems darbams ir ūkinėms prekėms iš savivaldybės ir darbo biržos lėšų skirta
32418 Lt.,
iš jų 880 Lt skirta ūkinėms prekėms įsigyti. Įdarbinta 11 žmonių. Jie tvarkė Meškuičių ir Naisių
gyvenviečių centrus, Meškuičių poilsio parką, skverą, Sereikių parką, prižiūrėjo rusų, vokiečių ir kt.
kapines, sodino gėles, genėjo medžių šakas. Sezono metu buvo prižiūrima Kryžių kalno teritorija.
Gatvių ir kelių tvarkymui bei priežiūrai seniūnija iš viso gavo 81726 Lt. Asfalto duobių remontui
skirta 40 000 Lt. Remontuotos Meškuičių miestelyje – Rupeikių, Taikos, Šiaulių, gatvės. Naisių
gyvenvietėje – Vaikų, Beržyniškės, Parko gatvės . Žiemos darbams pakako 232 Lt, skaldavimui ir
greideravimui – 21 700 Lt. Blogiausia gatvių būklė vis lieka Naisių gyv. Vaikųg., Mišeikių g., Meškuičių
mstl.- Rupeikių g., Pievų g. Labai prasta asfalto danga Nikančių ir Sereikių kaimuose.
Kelių, gatvių ženklų pagaminimui ir pastatymui skirta 3606 Lt. ( Įrengti 4 ženklai Nr. 201;
2 ženklai Nr.203; 3 ženklai Nr. 621 ir 1 ženklas Nr.620 su gatvių ir kaimų pavadinimais).
Iš aplinkos apsaugos programos už 4800 Lt, atlikti medžių pjovimo ir genėjimo darbai. Nupjauta
12 avarinių medžių ir nugenėti 69 medžiai Meškuičių mstl. ir Naisių gyv.
Nuo pavasario iki vėlyvo rudens buvo šienaujama ir tvarkoma visa Kryžių kalno teritorija., tam
buvo sirta 15 000Lt. Už 1 000Lt. pirkta darbo įrankių, pirštinių, šiukšlių maišų, kuro teritorijos tvarkymui.
Eelektrai ir galios dedamąjai skirta 1062 Lt. Atliekų tvarkymui skirta 690 Lt.. Kryžių kalno atlaidams
panaudota 3 980 Lt. biotualetų ir apsauginių tvorelių nuomai. Už 2 233 Lt. paskalduota kalno prieiga,
šienavimo darbams skirta 6 035 Lt.

Visuomeninė ir kultūrinė veikla.
Kultūrinėje veikloje aktyviai dalyvauja ir šventes ruošia Meškuičių bei Naisių kultūros centro
darbuotojos, bendradarbiaudamos kartu su visuomeninėmis organizacijomis. Kasmet dalyvauja akcijoje
,,Darom” Naisių jaunimo klubas, Naisių bendruomenė, asociacija ,,Sporto klubas ,,Naisiai”, Meškuičių
bendruomenė, Meškuičių gimnazija ir darželis. Meškuičiuose suorganizuota ir paminėta jubiliejinė 25-oji
prevencijos padalinių darbuotojų diena. Šventės metu seniūnei Jolantai Baškienei įteiktas padėkos ženklas
,,Už paramą policijai” .
Meškuičių bendruomenės nariai dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia
Grybauskaite, kuris vyko Kryžių kalne.
Meškuičių moterų vokalinis tercetas minėjo 15 – os metų sukaktį, o moterų vokalinis ansamblis
,,Smiltelė” – 45 metų sukaktį. ,,Smiltelė” ir Meškuičių liaudiškos muzikos kapela ,,Vygė” dalyvavo

jubiliejinėje Dainų šventėje Vilniuje. Naisių mokykla paminėjo 110 metų jubiliejų. Meškuičių lopšelis
darželis minėjo savo gyvavimo 50 metį.
Aktyviai darbavosi visus metus VO ,,Meškuičių bendruomenė” nariai. Jų prisidėjimu Meškuičių
miestelio šventes tapo linksmesnės ir įdomesnės. 2014 metais Meškuičių bendruomenė dalyvavo
Šiupyliuose vykusiame tradiciniame Šiaulių rajono bendruomenių sąskrydyje, kuriame buvo paminėtas ir
Šiaulių rajono VVG 10-metis. Meškuitiečius aplanko kas ketvirtį leidžiamas laikraštis ,,Meškuitietis” 350
egzempliorių tiražu, kuriame patalpinami svarbiausi seniūnijos, kitų įstaigų pranešimai, apžvelgiami
nuveikti darbai, įvykę renginiai. Meškuičių bendruomenė įgyvendino sveikatingumo projektą ,,Būk
sveikas”.
Naisių bendruomenė dalyvavo ,,Žinių radijo” organizuotame konkurse ,,Šauniausia bendruomenė”
ir tapo nugalėtoja. Naisiškiai įgyvendino LR kultūros ministerijos finansuotą projektą ,,Muzikiniai
penktadienio vakarai Naisiuose”. Gavus valstybės paramą, skirtą kaimo bendruomenių veiklai remti,
įsigyti biuro baldai bendruomenės patalpoms. Jau penktus metus vykusiame ,,Naisių vasaros” festivalyje
Naisių bendruomenės nariai buvo aktyvūs pagalbininkai ir dalyviai
2014m. vietos bendruomenių savivaldos programai įgyvendinti Meškuičių seniūnijai skirta iš viso
6000 Lt. Vietos bendruomenių tarybos sprendimu lėšos paskirstytos Meškuičių bendruomenei 3000 Lt. ir
Naisių bendruomenei 3000 Lt. Panaudojus šias lėšas, sutvarkyta vaikų žaidmo aikštelė Naisiuose,
nupirktas tinklas ir stulpai apsauginei tvorai Daunorų kaimo tvenkinio ir Dakčių kaimo neveikiančių
kapinaičių aptvėrimui, nupirkti baldai Meškuičių bendruomenės kabinetui , apsauginiai grindų kilimėliai
seniūnijos kabinetams ir žvirgždas Meškuičių miestelio alpinariumų tvarkymui.
Meškuičių kultūros namuose vyko jau aštuntasis diskotekų vedėjų konkursas ,,DJ fiesta”,
instrumentinės gyvos muzikos festivalis ,,Rūsys”, šokių šventė ,,Atvira erdvė”, kalėdinė vakaronė ,,Ne
vien tik retro”. Meškuičiuose yra 12 meno mėgėjų kolektyvų, Naisiuose-5.
Meškuičių gimnazijoje organizuota Šiaulių rajono mokinių sporto šventė ,, Olimpinis ruduo 2014”.
Meškuitiškiai moksleiviai tapo Lietuvos čempionai jaunimo grupėje virvės traukimo čempionate.
Meškuičių gimnazijoje vyko renginys-viktorina, skirta lietuvių poeto Kristijono Donelaičio 300 – osioms
gimimo metinėms paminėti, kuriame dalyvavo seniūnijos, bendruomenės, senjorų, moterų klubo
komandos.
Meškuičių seniūnijoje vyko tradiciniai renginiai: Kaziuko mugė, Juozapėlio jomarkas, Motinos
dienos šventė,vaikų gynimo diena, edukacinės popietės, Joninės, sporto šventės,
Z. GėlėsGaidamavičiaus premijos įteikimas, Šv. Baltramiejaus atlaidai rudenėlio šventės, advento ir naujametinės
vakaronės. Bibliotekos ir kultūros namų darbuotojai gyventojus kvietė į valstybinių, proginių švenčių
minėjimus, tokius kaip: Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos – pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva,
nes liudija”, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Užgavėnių, Velykų, Gedulo ir vilties dieną. Naisių
muziejuje vyko literatūriniai renginiai ir adventinė popietė. Meškuičių biblioteka organizavo renginį
,,Nedvejok! Švęsi, sužinosi, laimėsi” paminėti Europos dienos 10 metį. Meškuičių seniūnijos kolektyvas
dalyvavo Meškuičių kultūros centro surengtoje rudenėlio parodoje ir Kuršėnų mieste vykusioje rudens
gėrybių mugėje (12 pav.), kurios metu pynė kilimą iš rudeninių gėlių.
Meškuičių seniūnijos renginiuose aktyviai dalyvauja moterų klubai “Austėja”, “Seklyčia”, žmonių,
turinčių negalią, draugija. Naisiuose naujai įsikūrusi kūrybinė studija ,,Ieva” stebina savo pagamintų
darbelių gausa ir įvairove. Meškuičių senjorų klubas ,,Pasagėlė” taip pat naujai susibūręs džiugina savo
darbais: pasodina gėlių parke, prižiūri gėlynus, aktyviai dalyvauja organizuojamuose renginiuose, talkose.
Seniūnija glaudžiai bendradarbiaujama su įvairiomis Meškuičių įstaigomis: Meškuičių vaikų
lopšeliu darželiu, Meškuičių gimnazija, Naisių mokykla, bibliotekomis, pirminės sveikatos priežiūros
įstaigomis, Naisių žemės ūkio bendrove, medienos perdirbimo, prekybos įmonėmis, ūkininkais.
Seniūnė Jolanta Baškienė

