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1. Seniūnijos
aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 6995 ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 70,20 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis – 634, iš jų: vaikai – 74, darbingo
amžiaus gyventojai – 423, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 137.
2019 m. gimė 1 naujagimis, mirė 8 seniūnijos gyventojai.
1.4. Kaimų, viensėdžių skaičius – 43 vnt.
1.5. Seniūnijoje veiklą vykdo Šv. Lauryno parapija, Vienuolyno muziejus, Molėtų
kultūros centro Videniškių kultūros namai, Molėtų viešosios bibliotekos Videniškių
filialas, Videniškių bendruomenės centras, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio –
darželio Videniškių skyrius, 2 parduotuvės, maitinimo įstaiga, 2 autoserviso
įmonės, vaistažolių fasavimo cechas „Herba Humana“, medžio dirbinių cechas UAB
„Roberto laiptai", šiltnamiai. Įsikūrę 3 kaimo turizmo sodybos: „Siesarties sodyba“ ir
„Liepa“ Petrauskų kaime bei „Vila Diana“ Palainio kaime.
2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 3,25.

2. Seniūnijos
vidinė struktūra 2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Videniškių I, Videniškių II ir
Varniškių-Kuršiškių.
3. Socialinis
darbas

3.1. Specialistė darbui su šeimomis lankė 1 šeimą.
3.2. Lankomosios priežiūros darbuotoja prižiūrėjo 9 seniūnijos gyventojus.
3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 8.
3.4. Organizuota socialinės paramos komisijos posėdžių – 4.
3.5. Gauta prašymų dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 43.
3.6. Socialiai remtiniems asmenims išdalinta maisto produktų iš ES davinių - 320.
3.7. Visuomenei naudingą veiklą atliko 20 asmenų, su kuriais metų eigoje sudarytos
66 sutartys, atidirbo 5634 val.
3.8. Policija siuntė dirbti 3 asmenis, kurie atliko 200 val. nemokamų viešųjų darbų.
3.9. Priimta prašymų-paraiškų vaiko išmokai, kompensacijoms už šildymą kietu
kuru, dėl paramos mokiniams, vienkartinei pašalpai gauti – 96.
4. Užimtumo
4.1. Įdarbinti 5 asmenys, kurie atidirbo 814 val.
4.2.Panaudota lėšų viešųjų darbų organizavimui – 3,0 tūkst. eur.
programos
4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkyti 4 paveldosauginiai ir kultūros objektai (~7 ha),
įgyvendinimas
muziejaus ir mokyklos aplinka(~1,5 ha), gatvės ir šaligatviai(~6 km.), 1 veikiančios
kapinės ir jų aplinka (~3 ha), 2 neveikiančios kapinės(~1 ha).
5. Kelių
5.1. Greideriu profiliuota vietinės reikšmės vidaus keliai 3 k.– 230 km. ( 3,2 tūkst.
priežiūros darbai eur.).
5.2. Užtaisyta asfalto duobių Videniškių kaime Šilelio, Baltadvario, Ramybės,
Smėlinkos ir kt. gatvėse -50 m2 (1,1 tūkst. eur.).
5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelių su žvyro danga ( Pumpučių -Varniškių,
Videniškių - Baltadvario, Videniškių - Steponavos ir kt. keliuose) ruožuose – 695
kub. m. ( 11,1 tūkst. eur.).
5.4. Žiemos kelių priežiūros darbai (3,7 tūkst. eur.)
6. Gatvių
6.1. Apšviečiama Videniškių gyvenvietė - įrengta 131 šviestuvas.
6.2. Gatvių apšvietimui sunaudota lėšų – 1,1 tūkst. eur.
apšvietimas ir
6.3. Elektros tinklų remontui bei apšvietimo įrangai panaudotos lėšos – 0,9 tūkst.
elektros tinklų
eur.
remontas

7. Sanitarija ir
7.1. Kapinių priežiūra (konteinerių ir žalios masės išvežimo, smėlio atvežimo,
aplinkos apsauga vandens tiekimo, infrastruktūros tvarkymo išlaidos) – 3,8 tūkst. eur.
7.2. Videniškių kapinių skaitmeninimo sistemos CEMETY aptarnavimo išlaidos –
0,2 tūkst. eur.
7.3. Pasiruošimo birželio 22 d. iškilmėms išlaidos – 1,6 tūkst. eur.
7.4. Medžių šalinimo kapinėse ir miestelyje darbai - 3,5 tūkst. eur.
7.5. Bendrųjų teritorijų priežiūros ir medžiagų įsigijimo išlaidos (benzinas, gėlių
sodinukai, pasiruošimas Rudens mugei, pakelių krūmų kirtimas, viešojo tualeto
aptarnavimas ir kt. einamosios išlaidos) – 2,8 tūkst. eur.
8. Seniūnijos
8.1. Išsiųsta, išduota ir gauta dokumentų – 225.
8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 20.
veiklos
8.3. Išduota leidimų ( laidoti ir medžių pašalinimui) –27.
užtikrinimas
8.4. Gyvenamosios vietos deklaravimo srityje atlikta rašytinių veiksmų – 166.
8.5. Seniūnijos veikla viešinama socialiniuose tinkluose bei spaudoje.
9. Gyventojų
9.1. Įvyko gyventojų susirinkimai - 2, kultūros tarybos posėdžiai - 4, seniūnaičių
sueigos - 7, išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiai – 3, jungtiniai kultūros tarybos
laisvalaikio ir
ir seniūnaičių posėdžiai – 2.
poilsio
9.2. Seniūnijų rudens mugėje ir jos pasiruošimo darbuose dalyvavo Videniškių
organizavimas
krašto kaimų gyventojai, kultūros, seniūnijos darbuotojai – ~60 žmonių.
9.3. Seniūnijoje vyko 11 reikšmingų tarpinstitucinių ir 16 kultūrinių renginių.
9.4. Videniškių liaudiškos muzikos kapela „Šilas“ koncertavo Molėtų, Ukmergės,
Utenos rajonų renginiuose – 14 išvykų.
9.5. Bendruomenės centro gautos lėšos:
a) projektai – 3238 eur.
b) 2 proc. pajamų mokesčio - 122 eur.
c) rėmėjų lėšos – 690 eur.
10. Iniciatyvos ir 10.1. Pasiruošta 2019-06-22 Palaimintojo Mykolo Giedraičio beatifikacijos padėkos
iškilmėms.
spręstos
10.2. Įrengti Liesėnų – Bendrų piliakalnio laiptai.
problemos
10.3. Kapinėse ir miestelyje iškirsta 20 peraugusių, pažeistų medžių.
10.4. Sutvarkytos konteinerių ir vandens kolonėlės aikštelės prie Videniškių
kapinių.
10.5.Visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų jėgomis nugriautas
bešeimininkis pastatas Kuršiškių k., išvežtos statybinės atliekos.
10.6. Likviduoti bešeimininkiai Pumpučių fermos pastatų griuvėsiai, atlikta
rekultivacija.
11. Keliami nauji 11.1. Organizuoti kultūros paveldo objektų priežiūrą ir tvarkymo darbus.
11.2. Inicijuoti Videniškių k. Klevų g. asfaltavimo darbus.
uždaviniai ir
11.3. Bendradarbiauti su Molėtų rajono policijos komisariatu, siekiant mažinti
iššūkiai
nusikalstamumą ir kuriant saugią aplinką seniūnijos teritorijoje.
11.4. Organizuoti Jubiliejinį 5-ąjį Kraštiečių susitikimą.
11.5. Videniškių k. sutvarkyti aplinką prie renovuoto bendruomenės poreikiams
skirto pastato.
11.6. Inicijuoti koplyčios Videniškių kapinėse kapitalinį remontą.
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