MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BALNINKŲ
SENIŪNIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-02-28 Nr. SB4-2
Balninkai
1. Seniūnijos
aplinka

1.1. Teritorijos plotas - 10586ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 92,20 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2019-01-01 duomenimis – 868, iš jų: vaikai – 78, darbingo
amžiaus gyventojai – 539, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 251.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 63 vnt.
1.5. Seniūnijoje veikė: VšĮ UDC ,,Kaimynystės namai“, Molėtų r. sav. viešosios
bibliotekos Balninkų, Dapkūniškių, Girsteitiškio padaliniai, Molėtų r. sav. PSPC
Balninkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, 3 Molėtų r. vartotojų
kooperatyvo parduotuvės, UAB ,,Dangrama“, UAB ,,Teblius“, 4 kaimo turizmo
sodybos, 3 bendruomenės centrai: Balninkų bc, Dapkūniškių bc, Girsteitiškio bc.

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 4,25 ( seniūnas, specialistė, 0,25 et. ūkio
2. Seniūnijos
vidinė struktūra plėtros specialistė, sargas, darbininkas), 2 sezoniniai kūrikai.
2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Balninkų, Dapkūniškių, Girsteitiškio.
Seniūnaičiai: Giedrius Tručinskas, Stasys Ažubalis, Natalija Paškevičienė.

3. Socialinis
darbas

3.1. Seniūnijoje 6 šeimos patiriančios sunkumus, kurioms teikiamos socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Šiose šeimose auga 12 nepilnamečių vaikų,
iš jų vienas pas budinčius globėjus. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 1 kartą į
savaitę, pagal poreikį ir dažniau.
3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 14 vienišų žmonių.
3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 37.
3.4. Gauta prašymų dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 82 ir suteikta
parama 122 asmenims.
3.5. Visuomenei naudingai veiklai pasitelkti 36 asmenys, 111 siuntimų.
3.6. Iš policijos ir probacijos siųsti 2 asmenys, atliko 273 val. nemokamų viešųjų
darbų.

4. Užimtumo
programos
įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 7.
4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui –6800,00 eur.
4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, bažnyčios teritorija,
4 veikiančios kapinės, senosios Balninkų miestelio kapinės, parkai ir pakrantės, trijų
bendruomenės centrų teritorija, buvusios Dapkūniškių mokyklos teritorija. Viso
11,6 ha. Valomos gatvės ir šaligatviai, kertami pakelių krūmai. Nugriauta ir
sutvarkyta Balninkų mokyklos valgyklos teritorija. Nufotografuotos Balninkų
kapinės, duomenys suvesti į Cemety sistemą.
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5.1. Metų eigoje du kartus greideruojami keliai (rudenį ir pavasarį) – 240 km
pravažiavimų, 3403,49 eur..
5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 250 m2 (Girsteitiškio k. - Saločio g., Ežero g.,
5. Kelių
Balninkų mstl. – Topolių g., Rūtų g., M. Dagilėlio g., Ežero g., Dapkūniškių k. –
priežiūros darbai Kalno g.). Viso lėšų - 6781,30 eur.
5.3. Lėšos išdaužom atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – 14788,32 eur.
5.4. Kelių priežiūra žiemą – 852,87 eur.
6. Gatvių
apšvietimas ir
elektros tinklų
remontas

6.1. Apšviečiamos 5 gyvenvietės. Šviečia 146 šviestuvai.
6.3. Pakeista 10 šviestuvų Dapkūniškių k. ir Balninkų mstl.
6.2. Gatvių apšvietimui ir remontui išleistos lėšos - 5000 eur.

7.1. Sanitarijai ir gamtos apsaugai išleistos lėšos – 12500 eur.:
7.2. Medžiagos darbams su atidirbančiais visuomenei naudingą veiklą – 5859,84
eur.
7.3. Kapinių aptarnavimas (vanduo, smėlis, programinės įrangos palaikymas) –
7. Sanitarija ir
859,09 eur.
aplinkos apsauga 7.4. Pamatų ardymo darbai – 277,08 eur.
7.5. Aplinkotvarkos darbai – 3860,11 eur.
7.6. Kapinių tvarkymas ekskavatoriumi – 1324,51 eur.
7.7. Kapinių skaitmeninimas – 319,37 eur.

8. Seniūnijos
veiklos
užtikrinimas

9. Gyventojų
laisvalaikio ir
poilsio
organizavimas

8.1. Išsiųsta ir gauta dokumentų – 359.
8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 15.
8.3. Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamą vietą – 74.
8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 225.
8.5. Atnaujinta žemės ūkio valdų – 211.
8.6. Išduota leidimų:
- laidoti – 30,
- medžių kirtimui – 7.
9.1. Įvyko 6 susirinkimai su gyventojais, 3 seniūnaičių susirinkimai, 2 kultūros
tarybos susirinkimas.
9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 14 seniūnijos gyventojų.
9.3.Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo– viso 35 žmonės.
9.4. Seniūnijoje įvyko 42 kultūrinių, sportinių, švietėjiškų renginių, (šventės,
minėjimai, varžybos, mokymai), kuriuose dalyvavo apie 1985 žmonių.
9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio,
parama): Balninkų bc – 5004,06 eur., Dapkūniškių bc – 6034 eur., Girsteitiškio bc
– 570,00 eur.

10.1. Organizuota kalėdinė akcija ,,Sušildyk gerumu“, kurios metu surinkta 700 eurų
iš kraštiečių, verslininkų ir suruošti 52 lauknešėliai labiausiai stokojantiems.
10. Iniciatyvos ir
10.2. Seniūnijos patalpose sudaryta galimybė vietiniams gyventojams dalintis
spręstos
daiktais, rūbais.
problemos
10.3. Dalyvauta TV3 išsipildymo akcijoje, organizuojant „Pyragų dieną“
seniūnijoje.
10.4. Uždėtas naujas Balninkų kapinių tvoros stogas, išimti iš kapinių betono luitai.
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10.5. Pakeista 10 apšvietimo šviestuvų Dapkūniškių kaime ir Balninkų miestelyje.
10.6. Išardytas buvusios Balninkų mokyklos bufetas ir sutvarkyta teritorija.
10.7. Prie Dapkūniškių kapinių pastatyta dėžė žaliai masei.
10.8. Organizuoti mokymai seniūnijos gyventojams žemės ūkio srityje.
10.9. Seniūnijos ir gyventojų dėka suremontuotas šeimos, patiriančios sunkumus,
būstas.
11. Keliami nauji 11.1. Inicijuoti 140 metrų tako nuo ežero pakrantės iki kapinių pratęsimą.
11.2. Pastatyti prie lauko scenos papildomai 4 suoliukus.
uždaviniai ir
11.3. Pakeisti 10 gatvių apšvietimo šviestuvų.
iššūkiai

Balninkų seniūnijos seniūnė

Virginija Pusvaškienė

