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Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. vasario 22 d.
sprendimu Nr. B1-3
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Ataskaitoje aptariami Savivaldybės administracijos padalinių 2010 metų veiklos rezultatai,
įgyvendinant valstybės deleguotas funkcijas bei vykdant Savivaldybės tarybos sprendimus, pateikiama
kuruojamų sričių apžvalga.

I. Bendrojo skyriaus veikla
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo sritis
Savivaldybėje taikoma decentralizuota asmenų aptarnavimo forma, kai prašymų ir skundų
priėmimą, jų tvarkymą ir nagrinėjimą „vieno langelio“ principu atlieka valstybės tarnautojai ir darbuotojai
kartu su kitomis teisės aktų ar institucijos vadovo jiems pavestomis funkcijomis. Siekiant pagerinti
asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu, parengtos ir paskelbtos interneto svetainėje daugelio
teikiamų paslaugų atmintinės interesantams, sudarytos sutartys gauti informaciją iš valstybės registrų ir
duomenų bazių, prašymą padavęs asmuo daugeliu atvejų įpareigojamas pateikti tik tokią informaciją ar
dokumentus, kurie yra jo žinioje, ir kurie negali būti įtraukti į registrus ir duomenų bazes.
Visi savivaldybėje rengiami ir gauti dokumentai buvo registruojami dokumentų valdymo sistemoje
„Kontora“. Šiais metais siekiant modernizuoti ir tobulinti šią sistemą, įdiegtas dokumentų skenavimo
modelis, kurį naudojant tapo efektyvesnė dokumentų paieška, operatyviau dokumentai nukreipiami
vykdytojams.
Per metus įregistruoti 9127 gyventojų prašymai socialinės paramos klausimais, 660 prašymų
išduoti archyvo pažymas, 76 prašymai vaiko teisių apsaugos klausimais, 707 – architektūros teritorijų
planavimo klausimais, 1348 Admininistracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, 45 - personalo ir
115 atostogų ir komandiruočių klausimais. Parengta 251 Tarybos sprendimas.
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Savivaldybės archyvas, vykdydamas teisės aktais priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą, per
metus išdavė 910 archyvo pažymų, priėmė saugoti 26 likviduotų įmonių archyvo dokumentus.
Personalo valdymo sritis
2010 m. Savivaldybės administracijoje patvirtintas 150 didžiausias leistinas valstybės tarnautojų, ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičius. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 60
karjeros valstybės tarnautojų ir 89 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių. Iš jų šiuo metu
užimta 141 pareigybė.
Visi Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, duomenys tvarkomi Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje VATARAS.
Per metus organizuoti konkursai į laisvas Molėtų kultūros centro ir Alantos senelių globos namų
direktorių vietas bei konkursas į laisvą valstybės tarnautojo - Statybos, komunalinio ūkio ir ekologijos
reikalų skyriaus pareigybę. Valstybės tarnautojai kėlė kvalifikaciją pagal Vidaus reikalų ministro įsakymu
patvirtintas kvalifikacijos kėlimo programas. Taip pat buvo įgyvendintas Europos Sąjungos socialinio
fondo paramos lėšomis finansuotas projektas „Molėtų rajono savivaldybės ir jos įstaigų kvalifikacijos
tobulinimas, įgyvendinant rajono strateginius tikslus“. Vykdant šį projektą, kvalifikaciją bendrosios
kompetencijos srityse kėlė 80 Savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų
darbuotojų.
Teisės aktų teisėtumo užtikrinimas, pirminė teisinė pagalba
Molėtų rajono savivaldybė informaciją apie galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą
ir jos teikimo sąlygas visuomenei pateikė Savivaldybės internetiniame puslapyje, rajoniniuose
laikraščiuose „Vilnis” ir „Molėtų žinios”, Savivaldybės skelbimų lentoje, seniūnijų skelbimų lentose,
Savivaldybės patalpose visiems prieinamose vietose paliekami Teisingumo ministerijos išleisti
lankstinukai, taip pat suteikta informacija Savivaldybės darbuotojams, seniūnijų seniūnams, advokatams,
Molėtų rajono apylinkės teismo darbuotojams ir teisėjams apie galimybės gauti pirminę teisinė pagalbą
Savivaldybėje. Pirminė teisinė pagalba teikiama darbo valandomis Savivaldybės patalpose. Toks pirminės
teisinės pagalbos teikimo būdas pasirinktas todėl, kad kiekvienas asmuo, atėjęs bet kuriuo darbo valandų
metu, operatyviai gautų reikiamą informaciją.
Pirminės teisinės pagalbos pobūdis pagal klasifikatorių:
1. Šeimos teisė - 36.
2. Darbo teisė - 13.
3. Socialinės apsaugos teisė - 5.
4. Žemės teisė – 0.
5. Nuosavybės teisių atkūrimas – 0.
6. Administracinė teisė ir administracinis procesas -10.
7. Civilinė teisė ir civilinis procesas -12.
8. Baudžiamoji teisė – 1.
9. Baudžiamasis procesas – 6.
35 pareiškėjams surašyta ar padėta surašyti prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Informacinės technologijos ir informacijos apie savivaldybę teikimas
Informacinių technologijų specialistai nuolat vykdė įrangos priežiūros organizacinius ir
vykdomuosius darbus. Administravo žemės nuomos mokesčio administravimo informacinę sistemą
„Masis“, socialinių paslaugų informacinę sistemą „Spis“, biudžeto apskaitos informacinę sistemą
„Finnet“, buhalterinės apskaitos informacinę sistemą „Stekas“, dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.
Vykdomi internetinio tinklalapio www.moletai.lt programinių modulių administravimo ir informacijos
atnaujinimo darbai.
Informacija apie savivaldybės veiklą nuolat teikiama rajoniniuose laikraščiuose „Vilnis“ ir
„Molėtų žinios“, regioniniuose ir respublikiniuose leidiniuose. Rengiami ir publikuojami pranešimai
spaudai, savivaldybės sprendimų komentarai, atsakymai ir komentarai apie spaudoje pareikštą kritiką.
Laikraščiams pateikti 107 skelbimai, informacijos ir pranešimai apie savivaldybės veiklą. Bendroji
informacija apie Molėtų rajoną teikiama informacinių katalogų leidykloms.
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Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai, informacijos ir
pranešimai, kitos naujienos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.moletai.lt.
Bendradarbiaujama su Valstybine mokesčių inspekcija, skelbiamos mokesčių aktualijos. Skelbiama
įvairių rengėjų informacija apie teritorijų planavimą Molėtų rajone. Siekiant priimamų sprendimų
skaidrumo ir sudarant visuomenei galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procese, Tarybos sprendimų
projektai, sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai internete publikuojami su
galimybe komentuoti. 2010 m. skelbta informacija apie viešuosius pirkimus, savivaldybės darbuotojų
darbo užmokestį, Administracijos finansinių ataskaitų rinkiniai. Nuolat atnaujinami Savivaldybės
interneto svetainės dalių „Struktūra ir kontaktai“, „Taryba“, „Administracija“, „Veikla“, „Atmintinės“,
„Planavimo dokumentai“, „Nuorodos“, „Kultūra“, „Švietimas“, „Sveikata“, „Teisės aktai“, „Teisės aktų
projektai“, „Naujienos ir aktualijos“, „Rengiami (parengti) detalieji planai“ puslapiai. Atnaujintos
Socialinės paramos skyriaus, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, Turto skyriaus, Civilinės
metrikacijos skyriaus atmintinės gyventojams ir prašymų formos.
„Naujienų ir aktualijų“ skiltyje paskelbta 140 pranešimų, Rengiamų teritorijų planavimo
dokumentų puslapyje – 76 skelbimai. Lankytojai 80 kartų komentavo esančius dokumentus ar atsakymus.
Piliečiai 2010 m. 96 kartus pasinaudojo Molėtų savivaldybės el. paslauga „Klausiate – atsakome“.
Savivaldybės specialistai el. būdu dažniausiai teikė atsakymus apie teritorijų planavimą, statybų leidimus,
projektų rengimą, socialinę paramą ir pašalpų teikimo atvejus, daugiabučių eksploatavimą ir jų aplinkos
tvarkymą, asbesto šalinimo programą, gatvių, kelių priežiūrą, teikė bendrąją informaciją arba nurodė
kompetentingas įstaigas. Savivaldybės interneto svetainės lankytojai pasiūlė 15 apklausų temų „Savaitės
klausimo“ skyriuje, diskutavo 58 temomis Diskusijų“ skyrelyje. Savivaldybės naujienos el. paštu buvo
siunčiamos 260 jas užsisakiusių lankytojų.
Savivaldybės interneto svetainėje 2010 m. užregistruota 66651 apsilankymų (vidutiniškai 5554 per
mėnesį). Labiausiai lankomi puslapiai „Naujienos ir aktualijos“, „Diskusijos“, „Savivaldybės struktūra“,
„Klausimai-atsakymai“, „Teisės aktų projektai“, „Atmintinės“, „Renginiai“, vasaros mėnesiais „Turizmas“.
2010 m. pasirašyta finansavimo sutartis ir pradėtas vykdyti ES ir Lietuvos valstybės lėšomis
finansuojamas projektas „Molėtų rajono savivaldybės elektroninės demokratijos priemonių sistemos
plėtra“. Projekto vertė 173 tūkst. Lt. Šio projekto metu (pagrindinė veikla 2011 m.) numatyta suteikti
piliečiams daugiau galimybių gauti išsamesnės informacijos apie savivaldybės veiklą, klausytis
tiesioginių savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų, peržiūrėti posėdžių vaizdo įrašus, dalyvauti
tiesioginėse vaizdo konferencijose. Interneto svetainėje identifikuotų vartotojų pateikti paklausimai bus
prilyginti teikiamiems raštu (registruojami, atsakoma per nustatytus terminus ir t.t.). Bus atnaujinta
Savivaldybės interneto svetainės programinė įranga, Savivaldybės salės įgarsinimo, posėdžių filmavimo,
vaizdo demonstravimo techninė įranga, fojė įrengus „elektroninio vestibiulio“ kompiuterizuotas vietas,
lankytojai galės jose susirasti ar pasitiksinti norimą informaciją, užpildyti ir išsispausdinti reikiamas
formas, pateikti pasiūlymus savivaldybės darbui gerinti. Elektroninė informacinė lenta savivaldybės
pastate rajono gyventojams ir svečiams pateiks savivaldos aktualijas. Taip pat numatyta parengti
Savivaldybės teisės aktų korekcijas, kurios įtvirtins el. demokratijos priemonių naudojimą savivaldybės
veikloje ir piliečių galimybę įtakoti valdžios sprendimus.
Molėtų savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų lygiai:
I lygis (informacinio pobūdžio viešosios paslaugos): Naujienos, aktualijos; Veikla; Struktūra,
kontaktai, informacija; Teisės aktai, projektai (Komentavimo galimybė); viešieji pirkimai; Privatizavimo
objektai; Paslaugos; Atmintinės; Renginiai; Naudingos nuorodos; kita informacija.
II lygis (dalinė transakcija. Institucija pateikia vartotojui savo tinklalapiuose iš dalies
automatizuotas formas ir anketas, kurias užpildęs ir išspausdinęs vartotojas gali jomis naudotis):
Paslaugos; Paraiškų, prašymų formos.
III lygis (dalinis interaktyvumas. Vartotojo tapatybė nustatoma sistemoje. Jis gali pateikti
paklausimus, ir institucija elektroninio paklausimo pagrindu atsako į šį paklausimą. Tačiau viešoji
paslauga (pvz., pažyma) teikiama neelektronine forma.): Viešosios paslaugos; klausimai-atsakymai;
naujienų prenumerata.
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2010 m. pasirašius sutartį su VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“, Lietuvos paslaugų ir gaminių
kontaktinio centro portalui „www.verslovartai.lt“ pateikti Molėtų savivaldybėje nustatytų leidimų
išdavimo procedūrų aprašai, sudaryta galimybė verslininkams per šį portalą pateikti elektroninius
dokumentus leidimams ir licencijoms gauti. 2011 m. pradžioje patikslintos pirmosios licencijos,
naudojant elektroninius dokumentus. Procedūrų aprašai nuolat bus atnaujinami ir papildomi.

II. Finansai
2010 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 98,4 proc., tai yra
nepanaudota 793,0 tūkstančio litų planuotų išlaidų, iš kurių 67,1 proc.(532,3 tūkstančio litų) sudaro
įstaigų specialiųjų programų lėšos.
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas 2010 metais (tūkst. litų)

Asignavimų valdytojų pavadinimas
Molėtų vaikų darželis ,,Saulutė”
Molėtų vaikų darželis ,,Vyturėlis“
Molėtų gimnazija
Alantos vidurinė mokykla
Giedraičių A Jaroševičiaus vidurinė mokykla
Joniškio vidurinė mokykla
Molėtų pagrindinė mokykla
Suginčių vidurinė mokykla
Balninkų pagrindinė mokykla
Dubingių pagrindinė mokykla
Inturkės pagrindinė mokykla
Kuolakasių pagrindinė mokykla
Videniškių pagrindinė mokykla
Molėtų pradinė mokykla
Molėtų menų mokykla
Molėtų sporto centras
Švietimo centras
Kijėlių specialusis ugdymo centras
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba
Molėtų viešoji biblioteka
Molėtų krašto muziejus
Savivaldybės administracija
Socialinės paramos skyrius
Ugniagesių tarnyba
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyrius
Alantos senelių namai
Molėtų kultūros centras
Savivaldybės administracijos Statybos skyrius
Lėšos paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui

1182,9
1925,4
3702,8
2257,7
1862,1
1414,8
3615,9
1854,4
860,4
872,3
891,3
445,0
829,6
2140,6
1006,5
701,8
526,0
665,2
266,2
959,5
313,1
9576,8
739,1
816,6

Neįvykdyta
planuotų išlaidų
Įvykdyta
Iš jų spec.
Viso
programų
1107,2 -75,7
-75,4
1838,3 -87,1
-85,5
3691,6 -11,2
-11,2
2255,4 -2,3
-2,2
1850,7 -11,4
-1,0
1409,0 -5,8
-5,8
3604,9 -11,0
-10,6
1852,6 -1,8
-1,8
858,3
-2,1
-1,4
860,9
-11,4
-11,4
890,9
-0,4
-0,3
428,9
-16,1
829,4
-0,2
2139,5 -1,1
-0,2
989,2
-17,3
-10,6
697,5
-4,3
-4,0
487,0
-39,0
-39,0
664,3
-0,9
-0,6
265,5
-0,7
959,3
-0,2
311,9
-1,2
-0,9
9352,9 -223,9
-164,4
736,5
-2,6
-0,8
816,3
-0,3
-0,3

4459,8

4453,3

-6,5

808,0
874,8
2974,4
632,2

701,8
857,0
2952,9
519,2

-106,2
-17,8
-21,5
-113,0

Metinis
patikslintas
planas

-103,6
-1,3
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Iš viso

49175,2

48382,2 -793,0

-532,3

Į valstybės biudžetą grąžinta 11,6 tūkstančio litų nepanaudotų specialiųjų dotacijų, iš jų mokinio
krepšeliui finansuoti-6,2 tūkstančio litų, valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti-5,4 tūkstančio litų
ir socialinei paramai skirti tiksliniai asignavimai-4,1 tūkstančio litų. Liko nepanaudota 113,0 tūkstančių
litų paskolų aptarnavimo lėšų, kadangi paskolos investicinių projektų finansavimui lėšos pradėtos naudoti
tik lapkričio mėnesį ir jų įsisavinta tik apie pusę milijono litų, todėl palūkanų mokėjimui ir panaudota
mažesnė negu planuota lėšų suma.
Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos planinės
lėšos yra nedidelės. Kadangi įvykdytas 2010 m. pajamų surinkimo planas, buvo galimybė pilnai
finansuoti patvirtintus biudžetinių įstaigų išlaidų planus, liko nepanaudota tik netekę paskirties planiniai
asignavimai
532,3 tūkstančiais litų mažiau, negu planuota panaudota biudžetinių įstaigų specialiųjų programų,
gamtos apsaugos fondo ir negyvenamų patalpų nuomos sąmatos lėšų , kurių dalis yra įstaigų gautos ir bus
jų naudojamos 2011 biudžetiniais metais.
2010 m. ketvirtame ketvirtyje kitoms bendroms biudžeto reikmėms (įsiskolinimams dengti) buvo
perskirstyta 11,8 tūkstančio litų savivaldybės administracijos nepanaudotų specialios tikslinės dotacijos
valstybės funkcijoms (perduotos savivaldybėms) lėšų.
116,4 tūkstančio litų, įvykužius ugdymo planus, nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų buvo
panaudota mokymo priemonių įsigijimo įsiskolinimui dengti.
Dėl moksleivių išvykimo į kitų savivaldybių mokyklas moksleivio krepšelio lėšos sumažėjo 19,3
tūkstančio litų, dėl atvykusių iš kitų savivaldybių moksleivių padidėjo 22,3 tūkstančio litų.
Molėtų rajono savivaldybės išlaidų vykdymas 2008-2010 metais (tūkstančiais litų)

Asignavimų valdytojų pavadinimas
Molėtų vaikų darželis ,,Saulutė”
Molėtų vaikų darželis ,,Vyturėlis“
Molėtų gimnazija
Alantos vidurinė mokykla
Giedraičių A Jaroševičiaus vidurinė mokykla
Joniškio vidurinė mokykla
Molėtų pagrindinė mokykla
Suginčių vidurinė mokykla
Balninkų pagrindinė mokykla
Čiulėnų pagrindinė mokykla
Dubingių pagrindinė mokykla
Inturkės pagrindinė mokykla
Kuolakasių pagrindinė mokykla
Videniškių pagrindinė mokykla
Žalvarių pagrindinė mokykla
Molėtų pradinė mokykla
Molėtų menų mokykla
Kūno kultūros ir sporto centras
Švietimo centras
Kijėlių specialusis ugdymo centras
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba

2010 m.
Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta
lyginat
2008
2009
2010
su
metais metais metais
2009 m.
1022,4 1088,5 1107,2 +18,7
1873,2 1872,9 1838,3 -34,6
2926,9 3591,7 3691,6 +99,9
2101,1 2563,7 2255,4 -308,3
1776,2 2072,1 1850,7 -221,4
1319,0 1548,9 1409,0 -139,9
3351,7 3846,7 3604,9 -241,8
1933,9 2201,5 1852,6 -348,9
1058,6 1109,1 858,3
-250,8
718,6
748,3
-748,3
880,0
1026,1 860,9
-165,2
955,6
1104,6 890,9
-213,7
569,3
566,3
428,9
-137,4
866,2
1008,7 829,4
-179,3
437,1
2072,4 2389,4 2139,5 -249,9
862,5
1064,4 989,2
-75,2
625,8
676,8
697,5
+20,7
787,0
661,7
487,0
-174,7
636,6
728,5
664,3
-64,2
269,5
313,2
265,5
-47,7

2010 m
lyginant
su
2008 m.
+84,8
-34,9
+764,7
+154,3
+74,5
+90,0
+253,2
-81,3
-200,3
-718,6
-19,1
-64,7
-140,4
-36,8
-437,1
+67,1
+126,7
+71,7
-300,0
+27,7
-4,0
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Molėtų viešoji biblioteka
Molėtų krašto muziejus
Savivaldybės administracija
Savivaldybės administracijos socialinės paramos
skyrius
Ugniagesių tarnyba
Socialinės paramos centras
Alantos senelių namai
Molėtų kultūros centras
Lėšos paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui
Grąžinama bendrosios dotacijos kompensacija
Iš viso

1059,0 1084,4 959,3
-125,1
343,7
316,2
311,9
-4,3
14807,1 12022,1 12305,8 +283,7
1438,0

2168,7

4453,3

1078,4
701,3
817,1
1147,6
207,0
1728,0
50370,8

883,3
864,9
780,4
978,9
501,3
137,0
49920,4

816,3
736,5
701,8
857,0
519,2

-99,7
-31,8
-2501,3
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Lyginant 2009-2010 metų rajono savivaldybės faktines išlaidas, matyti kad jos mažėja 3,1
procento (1538,2 tūkstančio litų) . Kaip matyti iš lentelės mažėja beveik visų biudžetinių įstaigų
finansavimas, tiesa šiek tiek jis didėja Molėtų gimnazijai, kūno kultūros ir sporto centrui ir truputį
,,Saulutės“ vaikų lopšeliui darželiui. 283,7 tūkstančio litų padidėjo savivaldybės administruojamos
finansavimo sumos nes 2010 m. savivaldybei vykdant vis daugiau iš ES struktūrinių fondų finansuojamų
projektų, išaugo lėšos skirtos projektų rengimui, kofinansavimui ir iš ES nefinansuojamų darbų
apmokėjimui, taip pat reikia įvertinti ir tai , kad 2010 m. pradžioje buvo dengti 2009 m. įsiskolinimai.
2010 m. gautos lėšas 2009 m. negautoms pajamoms iš dalies padengti, leido skirti įstaigoms papildomas
lėšas projektų parengimui, kad galėtų teikti paraiškas ES fondų paramai, ir tai keitė išlaidų struktūrą bei
sąlygojo nevienodą jų mažėjimą.
Ypač, tiek lyginant su 2009 m., tiek su 2008 m., 2010 m. išaugo lėšos socialinei paramai.
Taip pat 2010 m. nebuvo planuotos išlaidos bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimui į
valstybės biudžetą, nes mūsų savivaldybės pajamos lyginant su 2009 m. mažėjo sparčiau negu nustatytas
savivaldybėms vidurkis.

III. Turto valdymas
Molėtų rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2010 m. pajamos 62,7 tūkst. Lt (už privatizuotus
objektus -28,6 tūkst. Lt, socialinio būsto nuoma - 32,1tūkst. Lt, kitos pajamos -1,8 tūkst.Lt).
Iš privatizavimo fondo panaudota 191,6 tūkst. Lt (socialinio būsto remontui – 64,6 tūkst. Lt, turto
inventorizacijai, teisinei registracijai – 49,2 tūkst. Lt, turto vertintojų paslaugos - 76,5 tūkst. Lt, kitos
išlaidos- 1,3 tūkst. Lt).
Negyvenamųjų patalpų nuomos pajamos 75,2 tūkst. Lt, (2009 m.-67,3 tūkst. Lt).
Už negyvenamųjų patalpų nuomą nuomininkai skolingi 31,2 tūkst. Lt (2009 m.-39,0 tūkst. Lt).
Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto fonde yra 166 butai, kurių naudingasis plotas 8567,73 kv. m. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2010 metų asignavimų Socialinio būsto
fondui plėtoti nebuvo skirta lėšų, todėl neįsigytas nė vienas butas.
Į asmenų (šeimų), pageidaujančių išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą, sąrašus įrašytos 247
šeimos. Per 2010 metus sąrašai pasipildė 38 šeimoms. 11 šeimų buvo išnuomotas socialinis būstas.
Už socialinio būsto nuomą gyventojai skolingi 31,2 tūkst. Lt (2009 m. -33 tūkst. Lt, 2008 m. skola
sudarė -38, 9 tūkst. Lt).
2010 m. Molėtų rajono savivaldybei nebuvo skirta lėšų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš
bankų kredito išteklių, piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą gyvenamajam būstui įsigyti.
Valstybės subsidija (19,0 tūkst. Lt) kredito dengimui įsigijus būstą pasinaudojo tik viena šeima.
Išduota 10 neterminuotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais(2009 m. -6),
5 - tabako gaminiais (2009 m. -4), 14 vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, 5 kelių transporto veiklos licencijų kortelės, 40 leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo
kelių transporto maršrutais, 2 licencijos supirkti metalo laužą.
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2010 metais atlikti 27 valstybinės žemės sklypų kadastriniai matavimai, sudarytos 25 valstybinės
žemės sklypų panaudos sutartys.
Problemos:
Įsiskolinimai už negyvenamųjų patalpų ir socialinio būsto nuomą .
Visiškai sustojo socialinio būsto fondo plėtra.
Nenaudojamų patalpų priežiūra.

IV. Investicijų specialistų veikla
Specialistų veiklos sritys - projektų idėjų generavimas; projektinių pasiūlymų rengimas; paraiškų
rengimas ir teikimas; projektų administravimas; nuolatinis bendravimas su ES paramą
administruojančiomis institucijomis ir VRM Regionų plėtros skyriaus Utenos regiono poskyriu bei
Regiono plėtros taryba; aktyvus darbas vietos veiklos grupėje; turizmo klausimų sprendimas;
dalyvavimas NVO projektų atrankos komisijoje; įvairių dokumentų rengimas; projektų dokumentacijos
bylų tvarkymas; savivaldybės atstovavimas įvairiuose renginiuose ir dalykiniuose susitikimuose.
Specialistai investicijoms dalyvavo įvairiuose seminaruose, susijusiuose su ES fondų parama
Lietuvai ir įgyvendinamais projektais taip tobulindami profesinę kvalifikaciją. Įvertinus smarkiai
išaugusią darbų apimtį 2010 m. palyginant su ankstesniais metais, buvo įgyta daug projektų rengimo ir
administravimo patirties.
Pagrindinė investicijų specialistų veikla 2010 metais pasižymėjo aktyviai rengiant projektinius
pasiūlymus ir projektų paraiškas ES fondų paramai gauti. Investicijų specialistai administravo 19 projektų
(2009 – 4 projektai), finansuojamus Europos Sąjungos. Du projektai buvo administruojami kartu su
melioracijos specialistais. Dalis projektų yra stambios apimties ir įgyvendinami ne vienerius
kalendorinius metus, todėl dalis duomenų atskirais metais dubliuojasi siekiant pateikti faktinį tų metų
projektų skaičių, su kuriais dirba investicijų specialistai. Taip pat pateikiama atitinkami preliminarūs
numatomi 2011 m. duomenys.
2010 m. buvo pateikta 15 paraiškų:
1. Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“;
2. Molėtų r. Mindūnų m-klos pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės senųjų žvejybos
amatų edukacinei –kultūrinei veiklai;
3. Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija;
4. Molėtų rajono savivaldybės elektroninės demokratijos sistemos plėtra;
5. Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos pastato Molėtų rajone,
Giedraičių miestelyje, Širvintų g. 16, renovacija;
6. Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas molėtų rajono kaimiškose
vietovėse;
7. Bendrabučio, ambulatorijos ir bibliotekos pastato Joniškyje renovacija (pritaikant bendruomenės
poreikiams);
8. Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie VšĮ "Alantos technologijos ir verslo
mokykla" rekonstrukcija;
9. *Bendro naudojimo teritorijos prie Kreivosios g. molėtų mieste kompleksiškas sutvarkymas ir
pritaikymas poilsio ir aktyvaus turizmo paslaugų reikmėms. I etapas;
10. Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato renovacija;
11. Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Alantos ir
Girsteitiškio kaimiškose vietovėse;
12. Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Ambraziškių ir
Žalvarių kaimiškose vietovėse;
13. Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Inturkės ir
Miežonių kaimiškose vietovėse;
14. Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Mindūnų ir
Šeštokiškio kaimiškose vietovėse;
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15. Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos
gyventojų bendruomeniniams poreikiams.
* - Atsiimta paraiška, nes pasikeitus finansavimo sąlygų aprašui, nebeatitiko tinkamų finansuoti
veiklų sąrašo
Pate iktų paraiškų dė l projektų finansav imo skaičius
25
21
20
15

15

Pateiktų paraiškų
kiekis

12

Atsiimtų paraiškų
kiekis

10

5
1

1
0
2008

2009

2010

2011*

2010 m. buvo įgyvendinama 19 projektų, 3 iš jų buvo užbaigti per 2010 metus.
Projektų administravimas
20

19

18
16
14

14

Pasirašytos finansavimo
sutartys

12

Baigti įgyvendinti projektai

10
8
6

Administruoti projektai
5

5

4

3

2
0
2009

2010

9

Projektų administravimo krūvis pagal mėnesius 2010 nuolatos didėjo:
Įgyvendinamų projektų skaičius, 2010 m.
18
16

16

16

16

16

14

14
12

12

11

10

9

8
6

16

Vykdomi projektai
Užbaigti projektai

7
5

5

4

3
2

2

1

1

0
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

2010 m. ruošiant ir įgyvendinant projektus jautėsi vidinės komunikacijos tarp skyrių trūkumas.
Ateityje reiktų didinti informacijos pateikimą ir apsikeitimą tarp projekto administravimo grupės asmenų:
investicijų specialistų, viešuosius pirkimus vydančiųjų bei atskirų sričių specialistų, siekiant prevenciškai
išvengti papildomų rūpesčių, pagrindžiant kai kurių veiklų pagrįstumą ar veiksmų teisėtumą. Ypatingai
reiktų atkreipti dėmesį į parengtus techninius projektus ir nurodomus duomenis. Atskirų sričių specialistai
turi tiksliai ir laiku suderinti visus techninius dokumentus ir duomenis (energetinius auditus, techninius
projektus ir kt.), kad būtų išvengta papildomų rūpesčių keičiant projektų finansavimo ir administravimo
sutartis ir rengiant projektų įgyvendinimo ataskaitas.
Atsižvelgiant į smarkiai išaugusį specialistų investicijoms darbo krūvį, kurio didėjimo tendencijos
numatomos nuolat ir ateityje, bei žinant, kad 2011 m. savivaldybei teks administruoti iš viso 26 Europos
Sąjungos finansuotinus projektus, visų šių projektų administravimą nuo projektinio pasiūlymo iki
projekto įgyvendinimo pabaigos patikėti 2-iems investicijų specialistams nėra racionalu. Todėl investicijų
specialistų komandą būtina papildyti kvalifikuotais specialistais.

V. Statybos, komunalinio ūkio ir ekologijos reikalų skyriaus veikla
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo
sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai
naudojant tam skirtas lėšas. Siekdama šio tikslo ir laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, Molėtų rajono savivaldybės administracija
per 2010 metus atliko 145 viešųjų pirkimų konkursus (2009m. - 97 konkursus).
Pagal pirkimo objektų rūšis atlikti pirkimai pasiskirstė taip:
Pirkimo objekto rūšis
Darbai

47

Atlikta pirkimų
2009 m
2010 m
77

10
Paslaugos
Prekės

43
7

51
17

Pagal pirkimo būdus pirkimai pasiskirstė taip:
Pirkimo būdas
Atviri tarptautiniai konkursai
Supaprastinti atviri konkursai
Supaprastinti pirkimai apklausiant vieną tiekėją
Supaprastinti pirkimai apklausiant visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus
Mažos vertės pirkimai

Atlikta pirkimų
2009 m 2010 m
1
22
30
7
13
1
2
66
100

Supaprastinti atviri konkursai:
• Socialinių paslaugų centro renovacijos užbaigimas Balninkų bendruomenėje, rekonstruojant
vaikų darželio pastatą (DARBAI) (Pirmas) (Šis pirkimas, pareikalavus agentūrai, dėl techninio projekto
trukumų buvo nutrauktas);Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija.
• Aktyvaus, gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste (I etapas) (Šis
pirkimas dėl projekte esančiu Agentūros nefinansuojamų darbų, pareikalavus agentūrai buvo nutrauktas).
• Projekto „Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“ techninė
priežiūra bei laboratoriniai tyrimai ir bandymai.
• Balninkų vaikų lopšelio-darželio rekonstrukcija į socialinių paslaugų centrą (Pakartotinis
pirkimas) (Rangovui atsisakius sudaryti sutartį, pirkimas buvo nutrauktas).
• Projekto „Siesarties upės baseino dalies, esančios Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas,
gamtosauginis sutvarkymas (Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerai)“ - techninė priežiūra.
• Molėtų lopšelio darželio "Vyturėlis" vidaus patalpų remontas.
• Projekto „Molėtų rajono Bijutiškio, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių kadastro vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo–projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
• Aktyvaus, gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste - I etapas
(Pakartotinis pirkimas).
• Statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas - Aktyvaus, gamtą tausojančio turizmo
infrastruktūros plėtra Molėtų mieste (I etapas).
• Statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas - Molėtų rajono Giedraičių A.
Jaroševičiaus vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija.
• Statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas - Molėtų darželio - lopšelio „Vyturėlis“
vidaus patalpų remontas.
• Statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas - Molėtų rajono Mindūnų mokyklos
pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės, senųjų žvejybos amatų, edukacinei – kultūrinei
veiklai, Mindūnų k; Mindūnų sen. Molėtų r..
• Statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas - Centralizuotai tiekiamo vandens
nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse: Arnionyse, Bekupėje, Bijutiškyje,
Dapkūniškėse, Dubingiuose, Joniškyje, Levaniškiuose, Luokesoje, Sidabrinėse.
• Projekto „Molėtų rajono Bijutiškio, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių kadastro vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija“ techninio - darbo projekto ekspertizės paslauga.
• Ilgalaikės banko paskolos paslaugų pirkimas.
• Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos pastato Molėtų rajone,
Giedraičių mstl., Širvintų g. 16, rekonstravimas.
• Projekto „Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ baldai su baldų
surinkimo ir išdėstymo darbais.
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• Projekto „Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ kompiuterinė, garso,

vaizdo įranga su sumontavimu ir pajungimu prie esamų tinklų.
• Projekto „Balninkų vaikų lopšelio-darželio rekonstrukcija į socialinių paslaugų centrą“ baldai su
baldų surinkimo ir išdėstymo darbais.
• Projekto „Molėtų rajono Mindūnų mokyklos pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas
bendruomenės, senųjų žvejybos amatų, edukacinei – kultūrinei veiklai“ baldai su baldų surinkimo ir
išdėstymo darbais.
• Projekto „Molėtų rajono savivaldybės elektroninės demokratijos sistemos plėtra“ informacinių
sistemų kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas.
• Projekto „Molėtų rajono Bijutiškio, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių kadastro vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija“ rangos darbai ir projekto viešinimo paslauga (Visi pasiūlymai buvo atmesti).
• Molėtų rajono Mindūnų mokyklos pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės, senųjų
žvejybos amatų, edukacinei – kultūrinei veikla (Visi pasiūlymai buvo atmesti).
• Projekto „Molėtų rajono Bijutiškio, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių kadastro vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija“ rangos darbų techninės priežiūros paslauga.
• Interaktyvios lentos pirkimas.
• Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato renovacija.
• Socialinių paslaugų centro renovacijos užbaigimas Balninkų bendruomenėje, rekonstruojant
vaikų darželio pastatą (Trečias).
• Aktyvaus, gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste (I etapas).
• Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų rengimo, konsultavimo
paslaugų pirkimas (Šis pirkimas buvo pradėtas 2010 metų pabaigoje. Pirkimo procedūros tęsiamos 2011
metais).
Supaprastinti pirkimai apklausiant vieną tiekėją:
• Molėtų rajono „Balninkų vaikų lopšelio-darželio rekonstrukcijos į socialinių paslaugų centrą“
projekto koregavimas.
• Alantos vid mokyklos pastatų renovacijos energetinio audito koregavimas.
• Aktyvaus, gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste (I etapas)_techninio
projekto korektūra.
• Molėtų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vidaus patalpų remonto projekto vykdymo priežiūra.
• Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių asfaltuotos dangos duobių užtaisymo papildomi darbai.
• Alantos vid mokyklos pastatų renovacijos papildomi darbai.
• Darželio rekonstrukcija į Molėtų socialinės paramos centro Inturkės skyrių papildomi darbai.
• Molėtų rajono Giedraičių A.Jaroševičiaus vidurinės mokyklos rekonstravimo projekto vykdymo
priežiūra.
• Molėtų vaikų lopšelio darželio "Vyturėlis" vidaus patalpų remonto papildomi darbai.
• Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcijos investicinio projekto
koregavimo paslauga.
• Programinės įrangos pirkimas.
• Projekto "Aktyvaus, gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste (I etapas)"
projekto vykdymo priežiūra.
• Molėtų rajono Balninkų vaikų lopšelio-darželio rekonstrukcijos į socialinių paslaugų centrą
projekto vykdymo priežiūra.
Supaprastinti pirkimai apklausiant visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus:
• Projekto „Molėtų rajono Bijutiškio, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių kadastro vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija“ rangos darbai ir projekto viešinimo paslauga.
• Molėtų rajono Mindūnų mokyklos pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės, senųjų
žvejybos amatų, edukacinei – kultūrinei veikla.
Supaprastinti viešieji pirkimai vykdomi pagal parengtas ir pasitvirtintas supaprastintų viešųjų
pirkimų taisykles, kurios yra paskelbtos viešai CVP IS. Pagal šias taisykles pirkimų procese dalyvauja
pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų komisija.
Nauji uždaviniai
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• Pradėti vykdyti elektroninius pirkimus (kai elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas

apie pirkimą, kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai). Pagal VPĮ 15 str. elektroniniai
pirkimai kiekvienais kalendoriniais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
• Atnaujinti supaprastintų pirkimų taisykles. Šiuo metu VPT ruošia pasikeitusį viešųjų pirkimų
įstatymą atitinkančias supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdines taisykles. Jau yra paskelbtas šių taisyklių
projektas. Šias pavyzdines taisykles patvirtinus turėsime nedelsiant keisti savo Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisykles.
• Parengti Viešųjų pirkimų organizavimo taisykles.
• Daugiau pirkimų vykdyti iš socialinių įmonių (pagal VPĮ 91str). Pagal Viešujų pirkimų įstatymą
ne mažiau kaip 5% visų supaprastintų viešųjų pirkimų vertės turi būti perkama iš socialinių ir Viešųjų
pirkimų įstatymo 91 str. nurodytų įmonių. Tokie pirkimai turi būti numatyti viešųjų pirkimų planuose.
Statyba, rekonstrukcija ir remontas
Skyriaus specialistai vykdė lentelėje pateiktų objektų techninę priežiūrą, rengė savivaldybės biudžeto
lėšomis finansuotų darbų sąmatinius skaičiavimus.
Programos ir fondai
Nr. Paskirtis arba objekto pavadinimas
Valstybės
ES lėšos, Lt
lėšos, Lt
1. ES ir valstybės finansavimas:
1.1. Alantos vidurinė mokykla
3083946,00
215000,00
1.2. VšĮ Molėtų ligoninė
831780,00
1.3. Inturkės socialinės paramos centras
623806,00
1.4. Molėtų „Vyturėlio“ vaikų l.d.
554527,00
1.5. Molėtų gimnazija
450000,00
Iš viso: 5094059,00
665000,00
2. Savivaldybės biudžetas:
2.1. VšĮ Molėtų ligoninės remontas
VšĮ Molėtų rajono greitoji medicinos
2.3.
pagalba
2.4. UAB „Molėtų knygynas“
Dubingių pagrindinės mokyklos
2.5.
remontas
2.6. Molėtų pradinės mokyklos stogas
2.7. Giedraičių apšvietimo tinklas
2.8. Videniškių apšvietimas
Iš viso: 3. Privatizavimo fondas:
3.1. Inturkės g. 64-1
3.2. Bijutiškio k.
3.3. Dariaus ir Girėno g. 8-2
3.4. Gališkių k.
3.5. Ūtos k. butų remontas
3.6. Amatų g, 10A buto durys
Iš viso: Iš viso per metus: 5094059,00
665000,00

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
Lt

Sąmatinė
vertė

715246,00
5865,00
110084,00
162790,00
993985,00

4014192,00
837645,00
733890,00
717317,00
450000,00
6753044,00

179502,00

179502,00

88265,00

88265,00

17700,00

17700,00

24387,00

24387,00

1900,00
29504,00
133540,00
474798,00

1900,00
29504,00
133540,00
474798,00

14801,00
20334,00
3024,00
9761,00
16544,00
100,00
64564,00
1533347,00

14801,00
20334,00
3024,00
9761,00
1654400
100,00
64564,00
7292406,00
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Palyginimui – 2009 m. rezultatai. Statybai, rekonstrukcijai ir remontui panaudota 843889 Lt, iš
jų: Rajono biudžeto lėšos – 291181 litas, Rajono privatizavimo fondo lėšos – 52708 litai, Valstybės
investicijos – 500000 litų.
Melioracijos specialistų veikla
Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje 2011-01-01 d. pagal visas nuosavybės formas esančių
melioracijos statinių vertė 84579,9 tūkst. Lt. Kiekvienais metais ženkliai mažinamas finansavimas ypač
priežiūros darbams.
Paprastosios lėšos (perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti)
2008
2009
2010
266,0 tūkst. Lt
68,5 tūkst. Lt
68,5 tūkst. Lt
Priežiūros darbai
2009
652,0 tūkst. Lt

2008
652,0 tūkst. Lt

2010
167,0 tūkst. Lt

Rajone yra 3 polderių siurblinės, kurios aptarnauja 480 ha nusausinto ploto. Sumažėjus
finansavimui, mašinistų darbo laikas sumažintas. Siurblinių eksploatacijai išleista 53,0 tūkst. Lt.
2010m toliau buvo vykdomi tęstiniai Šeštokiškių polderio siurblinės rekonstrukcijos darbai ir
Skudutiškio k.v. melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai.
Daug kruopštaus darbo melioracijos specialistų buvo įdėta, ruošiant projektavimo sąlygas kaimo
plėtros žemėtvarkos projektams rengti, specialiųjų bei detaliųjų planų rengimui - per metus paruošta 270
vnt., suderinta: virš 300 topografinių nuotraukų, 35 vnt. miško įveisimo žemės sklypų, 40 vnt. projektų.
Melioracijos specialistai taip pat dalyvauja ir rengiant melioracijos projektų paraiškas projektams
finansuojamiems iš ES fondų :
Alantos, Balninkų, Inturkės seniūnijų sausinimo sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos
projektas baigtas vykdyti ir perduotas eksploatuoti.
Projektas „Molėtų rajono Bijutiškio, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių kadastro vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija“ pradėtas vykdyti.
Problemos:
Fiziškai nusidėvėjęs drenažas pavasarį ir rudenį sukelia didelius nepatogumus rajono gyventojams,
todėl reiktų spręsti klausimą dėl lėšų skirimo iš savivaldybės biudžeto.

VI. Civilinės metrikacijos skyriaus veikla
Civilinės metrikacijos skyrius, atlikdamas valstybės deleguotąsias funkcijas, registruoja gimimą,
santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės)
nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį, įtraukia į apskaitą bažnyčios nustatyta
tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, papildo, pakeičia,
ištaiso, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų
įregistravimo liudijimus, įrašų nuorašus ar kopijas, pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems
registruoti santuoką užsienio valstybėje, tvarko skyriaus archyvą, išduoda skyriuje saugomų aktų įrašus
patvirtinančius liudijimus.
Civilinės būklės aktų registravimas
1. Įregistruota naujagimių
1.1 Pagal prašymus tėvystei pripažinti
1.2 Pagal vienišų motinų prašymus

2008
m.
146
24
8

2009
m.
187
47
13

2010
m.
169
44
9

14
1.3 Užsienio valstybėse gimę vaikai
6
2. Susituokė porų
103
2.1 Bažnyčioje sudarytų santuokų apskaita
31
2.2 Užsienio valstybėse sudarytų santuokų apskaita
4
3. Įregistruota ištuokų
44
4. Sudaryta mirties įrašų
406
4.1 Civilinės metrikacijos skyriuje
125
Pastaba: skyriuje daugėja mirties registravimo atvejų, kadangi į skyrių kreipiasi ir
dėl rajono seniūnijose gyvenusių asmenų mirties registravimo
4.2 Rajono seniūnijose
281
4.3 Užsienio valstybėse mirę rajono gyventojai
1
5. Vardo, pavardės pakeitimas
2
6. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašai
(sudaromi dėl ištuokos, įvairių įrašų ištaisymo, dėl asmenų vardo, pavardės ar
98
tautybės pakeitimo, dėl tėvystės pripažinimo, nustatymo ar nuginčijimo teismine
tvarka)
7. Prašymai pakeisti, ištaisyti, papildyti civilinės būklės aktus
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8. Prašymai išduoti kartotinius civilinės būklės akto įregistravimo liudijimus (juos
praradus, po įrašų keitimo, ištaisymo, papildymo), įrašų kopijas, pareiškimų tėvystei 535
pripažinti kopijas
Skyrius vykdo savivaldybei perduotą funkciją - tvarko Molėtų miesto gyventojų
vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Gyvenamosios vietos deklaravimas
1. Užregistruota gyvenamosios vietos deklaracijų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą
Molėtų m., atvykus gyventi į Molėtų m. iš kitų respublikos vietovių bei užsienio
2. Gauta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (asmenų
sugrįžusių iš įkalinimo įstaigų, socialiai remtinų asmenų, deklaravimo vietos
neturinčių asmenų)
3. Gyvenamosios vietos deklaracijos, pildomos asmeniui išvykstant iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam kaip šešerių mėnesių laikotarpiui
4. Piliečių prašymai išduoti pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
(gydymo įstaigoms, mokykloms, socialinės paramos ir kt. įstaigoms)
5. Išduota pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
(pakeitus gyvenamąją vietą Molėtų m., įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą, turintiems asmens tapatybės korteles, naujo pavyzdžio pasus, esant
išvykimo spaudui seno pavyzdžio pasuose)
6. Gauta piliečių prašymų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo (
neteisingų gyvenamosios vietos duomenų taisymo, naikinimo pakeitus gatvės
pavadinimą, namų numeraciją )
7. Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius (Molėtų
mieste ir seniūnijose).
Iš jų:
7.1. Deklaravo atvykimą
7.2. Deklaravo išvykimą
7.3. Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

VII. Architektūra ir teritorijų planavimas

23
83
24
3
40
405

10
101
30
2
59
399

106

128

299
1
2

271
1
5

95

123

11

13

350

286

gyvenamosios

2008 2009 2010
m.
m.
m.
338

270

130

18

17

23

14

13

55

287

286

213

652

501

279

38

18

15

2456 2112 2104
914
26
55

816
25
34

641
161
58
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Skyriaus pagrindinis metų veiklos uždavinys buvo darbas su konkrečiais piliečių prašymais:
išduoti sąlygų sąvadus statinių projektavimui, išduoti sąlygų sąvadus detaliųjų planų rengimui, specialiųjų
planų rengimui, kaimo plėtros žemėtvarkinių projektų rengimui, organizuoti nuolatinės statybos
komisijos darbą ir išduoti leidimus statinių statybai, bei griovimui, derinti nesudėtingų statinių projektus,
rengti projektavimo užduotis Savivaldybės objektų statybai ir rekonstrukcijai.
Buvo užbaigtas miesto teritorijos bendrojo plano korektūros sprendinių rengimas, svarstymas su
visuomene. Planas pateiktas tvirtinti rajono tarybai. Toliau vykdomas Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių
adresų suteikimas, numerių suteikimas, pateikimas ar panaikinimas gyvenamosiose vietovėse. Vykdant
Dubingių miestelio bendrojo plano parengimo projektą, parengta koncepcija ir sprendiniai, kurie
artimiausiu metu bus teikiami tvirtinti rajono tarybai. Parengta Molėtų rajono teritorijos, esančios
magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpos zonoje, specialiojo plano koncepcija bei pristatyta rajono
tarybai ir visuomenės svarstymui. Šiuo metu yra parengti šio plano sprendiniai ir pristatyti visuomenės
svarstymui.

Gauta raštų iš institucijų
Gauta raštų iš piliečių
Piliečiams ir institucijoms išsiųsta raštų
Nuolatinės statybos komisijos projektų derinimo protokolai
Leidimai statybos darbams vykdyti
Nesudėtingų statinių, kuriems nereikia leidimo statybai derinimas
Topografinių nuotraukų ir išpildomųjų nuotraukų derinimas
Išduota sąlygų (specialieji, detalieji, bendrieji planai)
Pateikta tvirtinti tarybai arba administracijos direktoriui detaliųjų ar specialiųjų
planų
Užregistruota teritorijų planavimo dokumentų registre teritorijų planavimo
dokumentai
Perduota planavimo organizatoriaus teisių (įsigaliojus rajono teritorijos
bendrajam planui)
Projektavimo sąlygų sąvadų statinių statybai išdavimas
Raštai atitinkamoms tarnyboms dėl projektavimo ir techninių sąlygų išdavimo
Prašymų specialiesiems architektūros reikalavimams gauti priėmimas (nuo
2010.10.01.)
Direktoriaus įsakymų dėl specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo
parengimas (nuo 2010.10.01.)
Specialiųjų architektūros reikalavimų parengimas (nuo 2010.10.01.)
Direktoriaus įsakymai dėl adresų suteikimo
Tarybos sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo /pakeitimo
Gatvių pavadinimai pagal seniūnijas
Išduota
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sąvadai ūkininko sodybos
kūrimui (miško įveisimui ne miško žemėje):
Neišduota
Suderinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai
Patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai
Direktoriaus įsakymai dėl žemės sklypų prilyginamų detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui (leidžiantys rengti) (nuo 2010.10.01.)
Patvirtinti žemės sklypų naudojimo dydžiai ir naudojimo sąlygos, kurie bus
parduodami ar nuomojami, suteikiami neatlygintinai fiziniams ar juridiniams
asmenims
Suderintos žemės sklypų ribos žemėtvarkiniuose padalijimo projektuose

2010m. 2009m. 2008m.
2 023 2 787 2 971
707
786
812
931
1 230 1 599
190
290
350
138
198
274
259
313
277
400
123
141
262
21

23

24

72

125

102

67

75

36

161
600

258
600

409
700

22

__

___

6

__

___

22
835
12
62
28
22
18
12

__
36
12
301
66
11
55
55

___
82
__
__
_
_
__
__

4

__

__

6

13

14

38

33

58
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Statinių naudojimo priežiūra
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą Molėtų rajone 2010 m. buvo atlikti šie darbai:

Nustatytos statinių buvimo vietos orto-foto žemėlapiuose
Pagal orto-foto žemėlapius nustatyti apleistų statinių sklypų unikalūs numeriai
ir nustatyti statinių savininkai
Vykdant statinių naudojimo priežiūra, surašyti statinių techninės priežiūros
patikrinimo aktai
Vykdant statinių naudojimo priežiūra, nustatyti pažeidimai
Sudarytas ir nuolat papildomas statinių ir statinių naudotojų sąrašas
Nustatyta apleistų pastatų savininkų gyvenamoji vieta
2 kartus spaudoje paskelbtų statinių skaičius, atliekant statinių pripažinimo
bešeimininkiais procedūrą
3 kartus spaudoje paskelbtų statinių skaičius, atliekant statinių pripažinimo
bešeimininkiais procedūrą
Paruošti dokumentai VSTT, reikalingi apleistų statinių likvidavimui saugomose
teritorijose.

2008m 2009m 2010m
310
232 163
79

10

30

133

147

34

417
550
50

587
411
12

72
179
20

178

178

184

88

86

70

6

7

0

Kultūros paveldo vertybių tvarkymas
Molėtų rajone 478 kultūros paveldo vertybės įrašytos į registrą: 48-kultūros paminklai, 191valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, 239- kiti kultūros paveldo objektai.
2010 metais 14-ai objektų patikslinti duomenys Kultūros vertybių registre. 3 nauji piliakalniai
įrašyti į kultūros vertybių registrą.
2010 metais 183-iose kultūros vertybėse patikrinta būklė ir paruošti 183 patikrinimo aktai.
2010 metais buvo vykdomas projektas „Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas
turizmo reikmėms“. Projekto metu sutvarkyti 3 piliakalniai: Maišiakulės, Liesėnų ir Kertuojos. Vyko
archeologiniai tyrinėjimai Dubingių piliavietėje. Buvo tvarkomi Dubingių piliavietės laiptai, dvaro rūmų
rūsiai, vykdomas piliavietės šienavimas ir kertami menkaverčiai krūmokšniai. Tvarkytos 22 senosios
neveikiančios kapinės (šienaujama ir iškertami menkaverčiai krūmokšniai). Nuolat tvarkomos 12
savanorių ir 12 partizanų kapavietės. Sutvarkytos 5 archeologinės vertybės. Buvo suorganizuotos Europos
paveldo dienos Dubingiuose, Giedraičiuose ir Videniškyje. Archeologiniai tyrinėjimai vyko Luokesos
polinėje gyvenvietėje. Reikšmingi vidaus tvarkymo darbai buvo vykdomi Videniškių bažnyčios vidaus
patalpose. Sutvarkytas Arnionių dvaro rūmų stogas, fasadai ir buvo vykdomi vidaus tvarkymo darbai.
2010 metais kultūros vertybėms skirtos lėšos: Dubingių piliavietės tvarkymas – 40 000 Lt
(Aplinkos ministerija), Dubingių piliavietės rūmų rūsių tvarkymas – Kultūros paveldo departamentas,
Videniškių bažnyčios vidaus tvarkomieji darbai – 107 000 Lt (Videniškių parapija, Luokesos senovės
gyvenvietės archeologiniai tyrinėjimai – 10 000 (Rėmėjai), Arnionių dvaro rūmų restauracija – (Privatus
asmuo), senųjų kaimo kapinių tvarkymas – 15 000 Lt. Iš viso: 172 000 Lt. (2009 metais – 1 042 193 Lt,
2008 metais - 2 874 997 Lt).
Problemos:
Pažymėtina, kad vykdant bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų dokumentų rengimo procedūras yra
labai mažas piliečių dalyvavimas šiuose procesuose, dažniausiai problemos keliamos, kada jau būna
teritorijų planavimo dokumentai patvirtinti.
Pastaruoju metu iš didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas) plūsta piliečių prašymai gauti žemės sklypus
Molėtų mieste už turėtą žemę minėtuose miestuose, todėl negalime formuoti sklypų aukcionams.
Topografinių nuotraukų sisteminimui reikalinga įsigyti programinę įrangą.
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Pagrindiniai laukiantys darbai:
1. Tęsti rajono gyvenviečių koncepcijų ir detaliųjų planų rengimą.
2. Rengti Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūrą ir parengti projektinę dokumentaciją
Žvyrakalnio kvartalo infrastruktūros įrengimui (gatvės, inžinieriniai tinklai, apšvietimas).
3. Rengti detaliuosius planus Molėtų mieste tikslu formuoti sklypus gyvenamąjai ir komercinei
paskirčiai, kurie būtų parduodami aukciono tvarka ( to pasekoje atsirastų lėšų teritorijų planavimo
dokumentams rengti). Šiems tikslams realizuoti didžiulis trukdis žemės nuosavybės atkūrimas.
4. Toliau tęsti sklypų formavimus ir geodezinius matavimus prie visuomenei priskirtų teritorijų, ir
prie savivaldybės tarybai priklausančių objektų.
5. Rajono rekreacinių teritorijų sistemos ir jos dalių specialiųjų planų rengimas. (Pagal teritorijos
bendrojo plano sprendinius).
6. Rajono perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų specialusis planas. (Pagal teritorijos
bendrojo plano sprendinius).
7. Būtina užbaigti Videniškių vienuolyno vidaus patalpų restauravimą ir atlikti teritorijos
archeologinius tyrimus, po to organizuoti projektą teritorijos sutvarkymui. Būtų reikalinga prisidėti
finansiškai prie atliekamų Luokesos ežero polinės gyvenvietės archeologinių tyrinėjimų, organizuoti
galimybių studiją dėl šio objekto, kaip turistinio objekto lankomumo ir pažintinio tako įrengimo, bei
numatyti prieigas prie jo.
8. Reikalinga kurti GIS duomenų bazę.
9. Ieškoti galimybių dailininkų, (skulptorių) kūrybinėms stovykloms (dirbtuvėms) organizuoti,
kurių atlikti darbai puoštų miesto viešąsias erdves.
10. Konkretizuoti miesto ir rajono viziją.
11. Siekti, kad Molėtų rajono seniūnijų teritorijose esantiems daugiabučiams namams būtų
paskirta administruojanti įmonė arba sudarytos jungtinės veiklos sutartys pastatų techninei priežiūrai.
12. Dėti pastangas, kad Molėtų miesto daugiabučiai namai būtų renovuojami arba atliekamas
remontas, siekiant išsaugoti pastatų eksploatacines savybes ir atitikimą statinio esminiams reikalavimams.
13. Pradėti taikyti nuobaudas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1893 ir 1894
punktus dėl statinių techninės priežiūros nevykdymo.
14. Siekti, kad Molėtų rajono savivaldybei priklausantiems pastatams būtų paskirti techniniai
prižiūrėtojai.
15. Dėti pastangas, kad Molėtų miesto daugiabučiai namai kauptų lėšas remontui.
16. Tęsti statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras tiems statiniams, kurių nuosavybės
juridinis faktas neįregistruotas VĮ Registrų centro duomenų bazėje.

VIII. Švietimas
Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius 2010 metais įgyvendino valstybinę
kultūros ir švietimo politiką, organizavo ir prižiūrėjo pavaldžių švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir
priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą,
vaikų ir suaugusiųjų švietimą bei vaikų užimtumą.
Kultūros ir švietimo skyriaus specialistai tyrė ir vertino rajono švietimo būklę analizuodami, kaip
tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai savivaldybės teritorijoje, pavaldžiose
mokyklose ir įstaigose, koordinavo pavaldžių mokyklų veiklą, konsultavo mokyklų vadovus ir
mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo
klausimais.
2010 metais Kultūros ir švietimo skyrius vykdė švietimo stebėseną, organizavo mokyklų vadovų ir
mokytojų atestaciją, koordinavo pavaldžių švietimo įstaigų veiklą, teikė konsultacinę pagalbą mokyklų
vadovams, mokytojams, tėvams, vertino pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus, organizavo
ir tvarkė Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, vedė mokyklos nelankančių vaikų apskaitą,
užtikrino Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo
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programas, organizavo, vykdė, prižiūrėjo Savivaldybės teritorijoje esančių pagrindinių mokyklų mokinių
pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus.
Kultūros ir švietimo skyrius inicijavo, teikė sprendimų projektus rajono Savivaldybės tarybai dėl
tęstinės mokyklų tinklo pertvarkos, prižiūrėjo sprendimų įgyvendinimą.
Kultūros ir švietimo skyrius reguliariai organizavo švietimo įstaigų vadovų pasitarimus, kuriuose
buvo aptarti švietimo prieinamumo, kokybiško ugdymo, mokyklos nelankymo prevencijos, mokinių
pasiekimų, pasiekimų pažangos vertinimo, užsienių kalbų mokymo pasiūlos mokyklose, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo kokybės ir plėtros, specialiojo ugdymo paslaugų teikimo rajono švietimo
įstaigose, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, mokinių pilietinio, patriotinio ugdymo, mokyklų
veiklos programų kokybės, mokyklų tinklo pertvarkos, mokyklų dalyvavimo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų projektuose, mokinių maitinimo, pavėžėjimo, švietimo įstaigų bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais, mokinių kūrybiškumo, savarankiškumo ugdymo, mokyklų finansavimo, remontų
ir kiti aktualūs švietimo plėtotės klausimai.
Kultūros ir švietimo skyrius du kartus per metus vykdė praleistų pamokų rajono mokyklose
apskaitą, analizavo mokyklos nelankymo priežastis. 2010 m. gegužės mėnesį organizavo konferenciją „
Mokyklos lankymas: problemos ir galimybės“, kurios metu rajono švietimo bendruomenė tarėsi, ką
daryti, kad pagerėtų mokinių lankomumas.
Kultūros ir švietimo skyrius 2010 metais tyrė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų
poreikį rajone, vertino ugdymo paslaugų kokybę., analizavo brandos egzaminų rezultatus, neformaliojo
ugdymo pasiūlą, užsienio kalbų mokymo galimybes ir kt.
Kultūros ir švietimo skyrius koordinuoja ir analizuoja rajono mokyklų įsivertinimo organizavimą
ir vykdymą. Apibendrinus ir išanalizavus duomenis, nustatomi rajono mokyklų privalumai, trūkumai,
tobulintinos sritys.
Švietimo įstaigų remontas bei turto įsigijimas
Remontui skirtos lėšos, tūkst. litų
Iš savivaldybės biudžeto
Iš valstybės biudžeto
Iš viso
2008
614,3
483
1097,3
2009
57,4
715
772,4
2010
847,0
4318,5
5165,5
2010 metais tęsiama Molėtų gimnazijos priestato statyba, atlikta Alantos vidurinės mokyklos
pastatų renovacija, pradėta Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos pastatų renovacija,
atliktas Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio vidaus patalpų remontas. Dubingių pagrindinėje
mokykloje pakeistas kieto kuro katilas. Kitose švietimo įstaigose vyko mažos apimties remontai,
ruošiantis mokslo metams.
Mokinių vežiojimas
Metai

2008 metais
2009 metais
2010 metais

Iš viso
16
17
17

Mokyklos autobusų skaičius
Iš jų geltonųjų
7
8
9

2010 metais Molėtų rajono savivaldybei buvo paskirtas vienas geltonasis 19 vietų autobusas ir
perduotas Molėtų pradinei mokyklai.
Metai
2008

Maršrutiniu
transportu
721

Pavežama mokinių
Mokyklos
Kitais
autobusu
būdais
466
64

Iš viso (2+3+4
eil.)
1251

Nepavežama
mokinių
6

19
2009
2010

773
483
84
1196
1
734
393
114
1212
1
Mokyklinių autobusų maršrutai ir visuomeninio transporto maršrutai pritaikyti mokinių važiavimo
poreikiams tenkinti. 1 mokinys, gyvenantis toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, pasirinkęs tokią
mokyklą, į kurią pavežti nėra galimybės.
Mokinių apgyvendinimas mokyklų bendrabučiuose
Metai
2008
2009
2009

Joniškio vid. m.
16
0
0

Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, skaičius
Inturkės pagr. m.
Molėtų pagr. m.
12
14
12
11
14
0

Nuo 2010 m. lapkričio 1 d. veikia tik vienas Inturkės pagrindinės mokyklos bendrabutis.
Mokinių nemokamas maitinimas
Nemokamas maitinimas
Metai
2008
2009
2010

Skirtos lėšos,
tūkst. litų
672,4
691,3
721,8

Mokinių
skaičius
1471
1143
1221

Aprūpinimas mokinio
reikmenimis
Skirtos lėšos,
Mokinių
tūkst. litų
skaičius
135,0
865
180,5
1157
194,2
1245

Administravimo lėšos,
tūkst. litų
25,3
30,2
0

2010 m. pirmą pusmetį 252 mokiniai gavo nemokamus pusryčius ir pietus, tačiau dėl lėšų stokos
nuo 2010 m. rugsėjo mokiniams buvo skirti tik pietūs. 74 mokiniai gavo nemokamą maitinimą vasaros
poilsio stovyklose. Visos mokinių socialinei paramai skirtos lėšos buvo panaudotos maisto produktų
įsigijimui ir mokinių aprūpinimui mokinio reikmėmis, o šios paramos administravimui lėšų nepakako.
Kultūros ir švietimo skyrius organizavo vaikams ir jaunimui skirtus vaikų socializacijos projektų
konkursus.

Vaikams ir jaunimui skirtiems konkursams
gautų projektų skaičius
Savivaldybės skirto lėšos projektų finansavimui
Kokią dalį reikalingų finansavimui lėšų
sudarė savivaldybės lėšos
Švietimo ir mokslo ministerijos skirtos lėšos
projektų finansavimui
Kokią dalį reikalingų finansavimui lėšų
sudarė ŠMM skirtos lėšos

2008 m.

2009 m.

2010 m.

50

44

22

30,0 tūkst. Lt

30,0 tūkst. Lt

10,0 tūkst. Lt

12,05 proc.

15,3 proc.

9,7 proc.

75,5 tūkst. Lt

30,0 tūkst. Lt

0 Lt

30,33 proc.

15,3 proc.

0 proc.

Kultūros ir švietimo skyrius koordinuoja rajono bendrojo lavinimo mokyklų dalyvavimą iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamuose projektuose „Iškritusių iš mokyklos mokinių
grąžinimas“ ( gauta 168,8 tūkst. litų vaikų užimtumo grupės veiklai Molėtų pagrindinėje mokykloje
organizuoti), „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (Alantos vidurinė mokykla, Molėtų
gimnazija, Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų pagrindinė mokykla), „Bendrojo
lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ (Alantos vidurinė mokykla, Molėtų pagrindinė mokykla),
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„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ (Molėtų gimnazija, Suginčių vidurinė
mokykla), „PPT infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ (Pedagoginė psichologinė tarnyba, Molėtų
pagrindinė mokykla), „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (Molėtų „Saulutės“ vaikų
lopšelis-darželis, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis). Minėtuose projektuose dalyvaujančios
švietimo įstaigos gavo įrangos, modernių mokymo priemonių, baldų už 323,0 tūkst. litų, dalyvavo
mokymuose, stažuotėse užsienyje. Kultūros ir švietimo skyrius koordinuoja patyčių ir smurto prevencijos
programą Olweus (Molėtų pagrindinė mokykla). Programos įgyvendinimui gauta 20,4 tūkst. litų
Kultūros ir švietimo skyrius 2010 metais parengė 14 sutarčių projektus su švietimo įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis dėl projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, finansavimo.
2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija konkursų finansavimui lėšų neskyrė. 2010 m. savivaldybė
skyrė 10,0 tūkst. litų vaikų ir jaunimo socializacijos programoms. Pateiktų projektų finansavimui buvo
prašoma 103,0 tūkst. litų. Iš 22 pateiktų projektų 14 buvo finansuota dalinai. Vaikų vasaros poilsio
projektuose dalyvavo 174 vaikai ( iš jų 99 iš socialinės rizikos šeimų ). Vaikų socializacijos programose,
vykdomose visus metus, dalyvavo 1900 vaikų.
Buvo parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai mokyklų vadovų ir
mokytojų atestacijos, brandos egzaminų vykdymo, vaikų ir jaunimo socializacijos ir kitais klausimais,
vykdytas įsakymų įgyvendinimas bei priežiūra.
Kultūros ir švietimo skyriaus specialistai nuolat tobulina kvalifikaciją, kompetencijas. Aktyvai
dalyvavo savivaldybės administracijos organizuotose strateginio planavimo, komandinio darbo, anglų
kalbos mokymuose, respublikiniuose kursuose ir seminaruose. Kultūros ir švietimo skyriaus specialistai
įsitraukė į Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomą ES SF projektą „Apskrities viršininkų ir
savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“, tobulino
kvalifikaciją Estijoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

IX. Žemės ūkis ir kaimo plėtra
Rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriuje ir seniūnijose dirbantys specialistai vykdo valstybės
deleguotas savivaldybei žemės ūkio ir kaimo plėtros funkcijas. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
m. programą, 2010m. buvo administruojamos pagrindinės programos kryptys ir priemonės joms
įgyvendinti.
Administruojant ūkininkų ūkių registrą, 2010 metais registre įregistruoti 123 nauji ūkiai,
išregistruoti 96 ūkiai.
2010 metų darbo su ūkininkų ūkiais rodikliai
Rodikliai
Įregistruota naujų ūkių
Atstatyta ūkių
Išregistruota ūkių
Perkelta ūkių į kitus rajonus
Atkelta iš kitų rajonų
Pakeisti ūkių duomenys
Įregistruota partnerių į jau registruotus ūkius
Išregistruota partnerių iš ūkių
Viso:

Skaičius vnt.
Pastabos
123
11
96
3
Utenos, Trakų, Širvintų
1
Zarasų
17
6
1
258

Administruojamas žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registras. 2011 m. sausio 01 d. registre buvo
įregistruota 4473 žemės ūkio valdų. Per 2010 metus iš pareiškėjų buvo gauti 143 prašymai, nustatyta
tvarka įregistruoti naujas žemės ūkio valdas ir atnaujinti 4374 žemės valdų duomenis. Gauti 44 prašymai
išregistruoti žemės ūkio valdas.
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Vykdant tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių administravimą, pagal Lietuvos
Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos
ūkininkams vietovėse kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos su
direktyva 2000/60 EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ bei kompensacinės išmokos už
saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas, buvo konsultuojami pareiškėjai paramos teikimo klausimais,
buvo vykdomas paraiškų bei dokumentų priėmimas, sutikrinimas, registravimas.
Siekiant tikslo palengvinti pasėlių deklaravimą ir sumažinti administravimo naštą pareiškėjams,
2010 metais įgyvendintas visuotinis elektroninis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių sklypų įbraižymas
informacinėje pasėlių deklaravimo programoje.
Per 2010 metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo laikotarpį buvo priimta 4141
paraiškų, kurių pagrindu elektroniniu būdu buvo įbraižyti sklypai ir suformuotos pareiškėjų bylos.
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
Priemonių pavadinimas
Priimta paraiškų ir suformuota bylų
Deklaruotas ž.ū.n. plotas (ha)

2008 metai
4351
33042

2009 metai
4247
35723

2010 metai
4141
35589

2010 metais administruojant pieno kvotas, buvo priimamos pieno gamintojų paraiškos,
deklaracijos, atliekamas pieno ūkių vertinimas, teikiama informacija ir konsultuojami pieno gamintojai.
Įvairi informacija ir kita techninė dokumentacija buvo teikiama žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos bei pieno gamintojams.
Pieno gamybos kvotų administravimas
2008
metai
1500
40

Veiklos pavadinimas

Pranešimų pateikimas gamintojams apie paskirtą pieno kvotą
Paraiškų priėmimas kvotai perduoti ( perimti )
Paraiškų priėmimas kvotos keitimui iš tiesioginio vartojimo į pardavimo
14
perdirbti
Deklaracijų priėmimas tiesioginio pardavimo ataskaitų
94
Paraiškų priėmimas dėl pranešimo apie atnaujintą pieno kvotą
23
Paraiškų priėmimas kvotos keitimui iš pardavimo perdirbti į tiesioginį
11
vartojimą
Paraiškų priėmimas pieno gamybos kvotai išnuomoti
8
Pranešimai apie kvotos pakeitimą
28
Pranešimai apie kvotos perdavimą - priėmimą
65
Pranešimai apie kvotos paėmimą
130
Priimta iš pieno gamintojų prašymų ir skundų
150
Išsiųsta klaidų ataskaitų
73
2136
Iš viso:

2009
metai
1333
37

2010
metai
993
25

8

10

90
15

95
17

25
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1
33
59
115
170
67
1953

2
46
42
105
183
34
1573

Pieno kvotų aukcionai
Veiklos pavadinimas
Priimta paraiškų parduoti pieno kvotą
Priimta paraiškų pirkti pieno kvotą

2008 metai
73
10

2009 metai
79
2

2010 metai
59
1

Skyrius administruoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą.
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Traktorių ir traktorių priekabų atliktų operacijų duomenys
Rodikliai
Įregistravimo ir duomenų keitimo operacijų skaičius ( vnt.)
Atlikta techninių apžiūrų skaičius (vnt.)

2008 metai 2009 metai 2010 metai
150
116
136
1431
1377
330

Pasikeitus traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo tvarkai nuo 2009
m. balandžio 1dienos techninės apžiūros bus atliekamos kas dveji metai.
Už technikos registravimą ir techninės apžiūros darbus surinkta valstybinės rinkliavos : 2008 m. 26500 Lt ; 2009 m.- 25575 Lt ; 2010 m – 15530 Lt.
Registruota žemės ūkio technika
Rodikliai
Iš viso traktorių skaičius ( vnt. )
t.sk. naujų
Iš viso traktorinių priekabų ( vnt. )

2008 metai
1724
12
266

2009 metai
1772
11
280

2010 metai
1838
24
316

X. Socialinė parama
Molėtų rajono savivaldybėje socialinę politiką vykdo ir įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės
administracija per Socialinės paramos skyrių, Molėtų socialinės paramos centrą ir kitas socialines
paslaugas teikiančias įstaigas bei asociacijas.
Molėtų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pagrindinis uždavinys - teikti Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir rajono tarybos sprendimais numatytą socialinę paramą
ją turintiems gauti savivaldybės gyventojams, administruoti socialinių paslaugų teikimą rajone.
Socialinės paramos srityje savivaldybė vykdo:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas:
1.1. Savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos):
1.1.1. socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas,
išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis;
1.1.2. sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į
bendruomenę sudarymas;
1.1.3. socialinės raidos planavimas, strateginės plėtros ir veiklos planų sudarymas.
1.2. Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms):
1.2.1. kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir
mokėjimas:
1.2.2. nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybių
teritorijose, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;
1.2.3. socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas;
1.2.4. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas.
2. Kitas funkcijas:
2.1. vykdo Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo savivaldybėje programą, Socialinės paramos
šeimoms programą, Maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems asmenims
bendrijoje programą;
2.2. dalyvauja projektinėje veikloje.
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Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius 2010 m. skyrė ir mokėjo pašalpas,
pensijas, kompensacijas ir kitas išmokas, administravo bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, rengė ir
vykdė programas neįgaliesiems ir nepasiturintiems asmenims, koordinavo globos įstaigų darbą, teikė
konsultacijas gyventojams, gerino jų aptarnavimą, kėlė darbuotojų kvalifikaciją.
Per 2009 metus į socialinės paramos skyrių su prašymais kreipėsi 7 949 gyventojai, o per 2010
metus 10311.
Išmokos/paslaugos
Dėl socialinės pašalpos skyrimo
Būsto šildymo išlaidų
Išlaidų šaltam vandeniui kompensacijų
Dėl išmokų vaikams skyrimo
Socialinės paramos vaikams
Vienkartinės pašalpos skyrimo
Socialinių paslaugų teikimo
Paramos mirties atveju išmokų
Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo
Specialiųjų poreikių nustatymo
Slaugos ir priežiūros (pagalbos) kompensacijų skyrimo
Parengta raštų

Besikreipiančių šeimų/asmenų skaičius
2009 m.
2010 m.
918
3129
662
1840
437
21
2899
672
1157
1246
673
472
39
43
406
408
85
203
85
236
405
236
814
1024

Socialinės paramos skyrius priėmė sprendimus dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos
priemonių asmeniui ar šeimai skyrimo:
Sprendimai dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių
Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa
Socialinė
institucijoje
Pagalbos
Metai Iš
priežiūra
Paslaugų
namuose
Senyvo
viso Asmenims su
socialinės
nutraukimas
Vaikams Iš paslaugos
sunkia
amžiaus
rizikos šeimoms
su negalia viso
negalia
asmenims
2008 36 3
16
2
23 13
2009 39 9
14
22 11
2
4
2010 43 7
13
1
16 11
14
2
Socialinės paramos skyrius vertino asmenų, besikreipiančių dėl socialinės globos teikimo ar jau
gaunančių socialinę globą įstaigoje, finansinės galimybės mokėti už socialinę globą, nustatė asmens
mokėjimo už socialinę globą dydį, teisę į šalpos išmokas, rengė sutartis su socialinės globos namais dėl
socialinės globos lėšų kompensavimo bei susitarimus šių sutarčių pakeitimui ar papildymui:

Įvertintos asmenų finansinės galimybės mokėti už socialinę globą
Nustatytas asmens mokėjimo dydis už socialinę globą
Nustatyta teisė į šalpos išmokas
Socialinės globos lėšų kompensavimo sutartys su socialinės globos namais
Susitarimai dėl socialinės globos lėšų kompensavimo sutarties pakeitimo
Siuntimai į Alantos senelių globos namus

2008 m. 2009 m. 2010 m.
13
41
59
17
41
61
7
18
11
7
11
15
5
17
23
4
6
6
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Sumažėjus žmonių pajamoms, išaugus nedarbui 2010 m., žymiai išaugo socialinių išmokų gavėjų
skaičius dėl ko padidėjo socialinių darbuotojų darbo krūvis.

XI. Vaiko teisių apsauga
Vaiko teisių apsaugos skyriaus paskirtis yra pagal kompetenciją įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atstovauti vaiko
teisėms ir teisėtiems interesams ir ginti juos teisės aktų nustatyta tvarka.
Vykdant vaikų teisių ir interesų apsaugą, skyrius siekia užtikrinti visų savivaldybės teritorijoje
gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Vaiko teisių apsaugos darbuotojai, vadovaudamiesi
skyriaus nuostatais, vykdo visą eilę (40) funkcijų.
2010 metų pabaigoje rajone į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo, dėl tėvystės įgūdžių
stokos, dėl tėvų prievartos prieš vaikus, dėl netinkamo valstybės šeimai teikiamos paramos panaudojimo,
dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo ir kitų priežasčių Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu buvo įrašytos 144 šeimos, vaikų jose 319. Naujai įrašytų į apskaitą šeimų 2010
metais 11, vaikų jose 26 ( 2009 metais buvo 169 šeimos, vaikų jose 396, naujai įrašytos 9, jose 17 vaikų;
2008 metais buvo 161, vaikų jose 358, 2008 metais įrašyta 6 šeimos, vaikų jose 12, iš viso apskaitoje
buvo 169 šeimos, vaikų jose 396). 2010 metais šiek tiek sumažėjo socialinės rizikos šeimų.
Skyrius vykdo socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, įtraukia šeimas, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu įrašytas į apskaitą, į vieningą kompiuterinę sistemą SPIS (Socialinių
partnerių informacinė sistema). Išsiaiškinus pagerėjusią situaciją, šeima išrašoma iš apskaitos.
Vaiko teisių apsaugos darbuotojai ieško sąjungininkų dirbant su socialinės rizikos šeimomis,
altruistiškai siekia, kad nieks nepraeitų pro skriaudžiamą vaiką, kad kiekvienas vaikas gautų kokį
socializacijos elementą ( vaikų darželį, vaikų dienos centrą ar kita), kad šiose šeimose augantiems
vaikams būtų teikiama pagalba, ir nepakantumo atmosfera tiems, kas nesirūpina savo vaikais, kol
įstatyminėje bazėje nepakankamai reglamentuojama tėvų atsakomybė už pasirūpinimą savo vaikais, jų
poreikių tenkinimu, rūpinimąsi sveikata, mokymosi reikalais ir kita. Skyriaus darbuotojai kuria
nepakantumo atmosferą tiems, kas nesirūpina savo vaikais, teikia administracinei nuobaudai girtaujančius
tėvus, neužtikrinančius savo vaikų priežiūros. 2010 metais skyriaus teikimu administracinėmis
nuobaudomis buvo nubausti 33 vaikų tėvai.
Skyrius bendradarbiauja su seniūnijų socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos
šeimomis. Socialiniai darbuotojai padeda šeimoms išspręsti kylančias problemas. Būtina plėtoti šį darbą,
plėsti pagalbą šeimai, nesugebančiai pasirūpinti savo vaikais, vykdyti jos priežiūrą – visa tai mažina
poreikį paimti vaikus iš šeimos, kai jais nesirūpinama, įkurdinti kitoje šeimoje ar institucijoje. Darbe su
rizikos šeimomis nestinga problemų: socialiniai darbuotojai ne visada laiku praneša apie susidariusią
situaciją rizikos šeimoje. Kartais nelengva nuvykti į toliau gyvenančią šeimą, nes socialiniai darbuotojai
neturi transporto, negauna priemokų už vykimą į įtrauktas į apskaitą šeimas, kai naudojasi nuosavu
automobiliu.
Stokojama priemonių, suteikiančių galimybę apginti rizikos šeimose augančius vaikus nuo
priklausomų nuo alkoholio, sutrikusios psichikos tėvų, kurie nesirūpina nei savo, nei savo vaikų sveikata,
trikdo jų ramybę, ir labai sunku užkirsti kelią tokiai girtaujančių tėvų savivalei, nes sveikata yra kiekvieno
asmens reikalas, todėl tik pats pilietis gali pareikšti norą gydytis nuo priklausomybės alkoholiui.
Kitas svarbus vaiko teisių apsaugos darbuotojų darbo baras – pasirūpinimas be tėvų globos
(rūpybos ) likusiais vaikais. Skyrius organizuoja vaiko globą ir rūpybą, jos priežiūrą ir įvaikinimą. Teisės
aktų numatyta tvarka skyrius kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba teismą dėl vaiko
globėjo (rūpintojo) skyrimo, taip pat jo atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų. 2010 metais, esant
ekstremaliai situacijai, kai tėvai neužtikrina savo vaikų priežiūros, nesirūpina jų gyvybiškai svarbių
poreikių tenkinimu ( namuose šalta, nėra maisto, jau nekalbant apie pagamintą maistą), 29 vaikams buvo
nustatyta laikinoji globa: iš jų 11 – šeimose, 18 – institucijose, ( iš jų 5 vaikai grįžo į biologinę šeimą, kai
joje pagerėjo gyvenimo sąlygos).
Iš viso 2010 metais skyrius vykdė 145 likusių be tėvų globos vaikų globos priežiūrą, valstybinėse
institucijose – 74, šeimose – 63 ( 2009 metais – 127 globojamų vaikų, 67 – institucijose, 60 - šeimose;

25
2008 metais - 136 globojamų vaikų, 80 – institucijose, 56 – šeimose). Skyriaus darbas buvo
orientuojamas į tai, kad netekęs tėvų globos vaikas greičiau patektų į šeimą. Tendencija nepasikeitė:
vaikų globa buvo nustatoma, kai tėvai nesirūpina vaikais, stokoja tėvystės įgūdžių, neužtikrina vaikų
priežiūros ir auklėjimo. 2010 metais 6 vaikams globa buvo nustatyta dėl tėvų mirties.
2010 metais skyriaus darbuotojai pirmiausia teikė apriboti valdžią tėvams, kurių mažamečiai
vaikai turi daugiau galimybių patekti į parengtų globėjų/įvaikintojų šeimą. 2010 metais skyrius 3 vaikų
globos namų ugdytiniams surado šeimas, vienas iš jų įvaikintas.
2010-10-14 rajone įkurta šeimyna, kurioje šeimos sąlygomis gyvena 7 tėvų globos netekę vaikai.
Teisės aktų numatyta tvarka vaiko teisių apsaugos darbuotojai kreipiasi į teismą dėl vaiko
nuolatinio globėjo skyrimo, jo atleidimo, ar nušalinimo nuo pareigų. Teisės aktų numatyta tvarka
kreipiasi į teismą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuo tėvų atskyrimo, vaiko
nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo atleidimo iš pareigų. Skyrius dalyvauja teismo
posėdžiuose, ir pateikia išvadą: dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko ( gyvenamosios vietos nustatymo,
tėvystės nuginčijimo, tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo, išlaikymo pakeitimo, bendravimo su
vaiku tvarkos nustatymo, dėl įvaikinimo ir kt. teisės aktuose numatytais atvejais.
2010 metais skyrius parengė teismams 82 išvadas dėl tėvų valdžios apribojimo, vaikų
gyvenamosios vietos nustatymo, gyvenamojo būsto pardavimo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo,
išlaikymo priteisimo, išlaikymo dydžio pakeitimo ir kt. klausimais. Vaiko teisių apsaugos darbuotojai
atstovavo vaikų teises ir jų teisėtus interesus 125 teismo posėdžiuose.
2010 metais skyrius gavo 76 raštu pateiktus skyriui piliečių prašymus, vykdė darbą tenkinant
pateiktus prašymus, konsultavo įvairiais klausimais: globos (rūpybos) nustatymo, globėjų (rūpintojų) bei
įvaikintojų atrankos klausimais; tėvystė nustatymo bei nuginčijimo, išlaikymo vaikui priteisimo
klausimais ir kita. Daugiau nei raštu pateiktų prašymų vaiko teisių apsaugos darbuotojai gavo žodinių
pranešimų apie vaiko teisių pažeidimus, kuriuos tikslinosi, vyko nurodytais adresais įvertinti vaiko padėtį,
teikė pagalbą vaikams, ėmėsi priemonių tėvų sudrausminimui ir kita.
2010 metais skyrius parengė 502 raštus įvairioms institucijoms, pagal savo kompetenciją teikė
metodinę paramą savivaldybės įstaigų, susijusių su vaiko teisių apsauga, darbuotojams, konsultavo tėvus,
mokytojus, vaikus jų teisių apsaugos (ir pareigų), globos (rūpybos), įvaikinimo, teisių pažeidimo
prevencijos ir kt. klausimais.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai dalyvavo savivaldybės komisijų darbe, bendradarbiavo
su bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėmis, Policijos komisariato pareigūnais, Pedagoginėspsichologinės tarnybos, Molėtų pirminės sveikatos priežiūros Psichikos sveikatos centro darbuotojais,
Alantos bendruomenės Vaikų dienos centru, nevyriausybinės organizacijos „Šviesos centras“ Molėtų
pradinės mokyklos patalpose įsteigtu Vaikų dienos centru, VšĮ "Skudutiškio akademija" įsteigtu Vaikų
dienos centru.

XII. Sveikatos priežiūra
2010 metais Savivaldybės administracija koordinavo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos finansuotus projektus: 10 iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (13415 Lt), ir 7 iš
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos ( 19120,2 Lt)
Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Nr.
1.

Programos pavadinimas
„Sveikatos ir socialinio atsparumo stiprinimas rajono
bendruomenėse“

2. „Kaip padėti vaikams tapti sėkmingais?“
3. „Gyvenu sveikai“

Įstaiga
Molėtų švietimo centras
„Vyturėlio“ vaikų lopšelis darželis
Alantos vidurinė mokykla

Skirta suma
Lt
4615
700
1500
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4. „Ateik su draugu“
5. „Gyvenkime sveikai“
6. „Mokykimės sveikai gyventi“
7. „Žinosiu – neklysiu“
„Alkoholio, narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų
8.
vartojimo prevencija“
9. „Smurto prevencija“
10. „Nedelsk“

Sporto klubas „Molėtai“
VO „Verbiškių bendruomenės
centras“
VO „Inturkės bendruomenės
centras“
Molėtų gimnazija

1000
500
500
500

Molėtų policijos organizacija 1600
Molėtų policijos organizacija 1000
VšĮ „Azzara“
1500
Iš viso
13415

Iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos
Nr. Programos pavadinimas

Įstaiga

„Molėtų rajono paplūdimių vandens kokybės monitoringo
programa“
„Molėtų rajono savivaldybės tyliųjų zonų monitoringo
2.
programa“
„Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir
3.
vykdymas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje“
„Ankstyvas kalio ir natrio koncentracijos pokyčių kraujyje
4. nustatymas ligoniams, kurie vartoja vaistus keičiančius kalio ir
natrio koncentraciją kraujyje“
1.

5. „Ankstyva inkstų funkcijos nepakankamumo diagnostika“
„Rota virusinės infekcijos prevencija VšĮ Molėtų šeimos
sveikatos centre“
„Tuberkuliozės profilaktinė programa VšĮ Molėtų šeimos
7.
sveikatos centre“
6.

Skirta
suma Lt

Molėtų rajono savivaldybė 1176
Molėtų rajono savivaldybė 799,20
Molėtų rajono savivaldybė 5000
VšĮ Molėtų rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centras
VšĮ Molėtų rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centras
VšĮ Molėtų šeimos
sveikatos centras
VšĮ Molėtų šeimos
sveikatos centras
Iš viso:

3000
3000
3765
2380
19120,2

XIII. Civilinė sauga
2010 metais Lietuvoje vyko civilinės saugos sistemos pertvarka, 2009 m. gruodžio 12 d. LR
Seimui priėmus naujos redakcijos civilinės saugos įstatymą ir 2010 metais panaikinus apskričių
administracijas su jose buvusiais civilinės saugos departamentais respublikoje, buvo keičiamas civilinės
saugos valdymo organizavimas, pakeisti arba priimti nauji beveik visi civilinę saugą reglamentuojantys
teisės aktai. Dabartiniu metu savivaldybės administracijos veiklą civilinės saugos srityje prižiūri ir
kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Utenos apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba.
Svarbiausia Molėtų rajono civilinės saugos darbo kryptis 2010 metais buvo gyventojų apsaugos
stichinių nelaimių, avarijų, branduolinių avarijų, gaisrų, epidemijų atvejais organizavimas ir parengties
gerinimas.
2010 metais civilinės saugos priemonės rajone buvo planuojamos ir vykdomos vadovaujantis
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau PAGD) įsakymais ir nurodymais,
Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau APGV) nurodymais ir Molėtų rajono
savivaldybės 2010 metų civilinės saugos darbo planu.
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Kiekvieną mėnesį pagal PAGD patvirtintą 2010 metų gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemos aparatūros periodinių techninės priežiūros darbų ir patikrinimų organizavimo grafiką
dalyvavome gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimo sistemos (toliau GPS) veikimo patikrinimuose, o
2010 m. balandžio 21 d. ir 2010 m. spalio 20 d. GPS patikrinimuose įjungiant elektros sirenas.
Vadovaujantis Savivaldybės civilinės saugos metiniu darbo planu buvo atliekami civilinės saugos
būklės kompleksiniai patikrinimai, teikiama metodinė pagalba rengiant ir derinant seniūnijų, įstaigų ir
ūkio subjektų civilinės saugos metinius darbo planus, tikslinant ir koreguojant minėtų organizacijų
parengties ekstremalioms situacijoms planus, gerinant pasirengimą ekstremalioms situacijoms.
2010 metais buvo atlikti sekantys civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai Čiulėnų,
Luokesos, Mindūnų seniūnijose, Inturkės pagrindinėje mokykloje ir Molėtų gimnazijoje.
Per 2010 metus buvo surengti du Rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro ir
Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai: „Molėtų rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo
centro veiksmai organizuojant gyventojų apsaugą ir švietimą vykstant pavasariniams žolės gaisrams“ ir
„Pasirengimo šaltajam metų periodui aptarimas“.
Surengtos Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro ir Alantos senelių globos namų
administracijos pratybos „Molėtų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro ir Molėtų
Alantos senelių globos namų administracijos veiksmai globos namų patalpose kilus gaisrui“. Pratybose
dalyvavo Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro nariai, Alantos senelių globos namų
administracija ir globotiniai, Molėtų PGT, Alantos ugniagesių komanda, Molėtų rajono policijos
komisariatas, Molėtų greitosios medicinos pagalbos centras.
2010 metams Molėtų rajono savivaldybei perduotoms civilinės saugos funkcijoms vykdyti pagal
patvirtintą metodiką paskaičiuotas išlaidų poreikis buvo 51,0 tūkst. litų. Iš valstybės biudžeto civilinės
saugos funkcijų finansavimui 2010 metams rajonui buvo skirta 37,1 tūkst. litų. Iš jų darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui 37,10 tūkst. Lt, gyventojų perspėjimo sistemos eksploatavimui ir techninei
priežiūrai vykdyti 0 tūkst. Lt, kai poreikis buvo 4425 Lt, ūkiui ir administravimui 0 Lt.
Civilinės saugos funkcijų finansavimo iš valstybės biudžeto per trejus metus palyginimas
Sirenų skaičius
Etatų
Skirta lėšų, Pagal metodiką lėšų poreikis,
Metai
centralizuoto valdymo/vietinio
skaičius
Lt
Lt
valdymo
2008 1
2/1
50500
50028
2009 1
2/1
41100
53340
2010 1
2/1
37100
51000
Molėtų rajone valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų nėra. Yra viena nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbi įmonė – UAB „Molėtų vanduo“. Taip pat yra 22 įstaigos ir ūkio subjektai, kuriuose
užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams: medicininis aptarnavimas, pagrindinių
maisto produktų gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, elektros, šilumos, dujų, vandens tiekimas, nuotekų
šalinimas ir kitos komunalinės paslaugos.
Ekstremalių situacijų atvejams Savivaldybėje yra parengti ir suderinti civilinės saugos parengties
ekstremalioms situacijoms, evakavimo ir veiksmų radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje
atveju planai. Tarp Savivaldybės administracijos ir įmonių yra sudarytos tarpusavio sąveikos sutartys dėl
technikos pasitelkimo likviduojant ekstremalių situacijų padarinius.
Pagrindinis rajono savivaldybės valdymo organas ekstremalių situacijų atvejais yra Savivaldybės
ekstremalių situacijų komisija. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos vadovas – Savivaldybės
administracijos direktorius. Komisiją sudaro 13 narių. Ekstremalių situacijų komisijos sprendimams
įgyvendinti, ekstremalių situacijų prevencijai vykdyti, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų
likvidavimui koordinuoti, padarinių šalinimui, gyventojų ir turto gelbėjimui yra sudarytas Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
Per 2010 metus Molėtų rajone ekstremalių įvykių neužregistruota.
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Šiuo metu Molėtų rajone yra 4 slėptuvės. Tinkama naudoti yra tik AB „Lietuvos energija“ poilsio
namų „Dubingiai“ patalpose Giraičių kaime, Dubingių seniūnijoje esanti slėptuvė. Ši slėptuvė yra
priskirta valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui kaip atsarginė slėptuvė.
Kitų slėptuvių būklė yra nepatenkinama, slėptuvės naudojimui netinkamos. Slėptuvėms, kurios
priklauso VšĮ „Molėtų ligoninė“, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriui ir
Luokesos kaime privačiam asmeniui, reikalingas kapitalinis remontas. Slėptuvių parengties patikrinimai,
vadovaujantis Savivaldybės civilinės saugos metiniu darbo planu, atliekami kartą per metus.
Rajono gyventojų apsaugai nuo radiacinio ir cheminio pavojaus numatoma panaudoti rūsius ir
pusrūsius, kuriuose galėtų pasislėpti visi rajono gyventojai.
Rajone valstybės rezervo civilinės saugos priemonių sandėlio ir saugomų priemonių nėra. Įmonėse
asmeninių apsaugos priemonių yra minimalūs kiekiai, reikalingi konkretiems potencialiai pavojingiems
darbams atlikti.
Savivaldybėje budėjimą darbo valandomis atlieka Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro narys atsakingas už informavimą, nedarbo valandomis Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
darbuotojas. Budėjimą prie perspėjimo aparatūros atlieka Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
darbuotojas.

XIV. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veikla
Vidaus auditai atliekami Molėtų r. savivaldybės administracijoje (viešajame juridiniame asmenyje)
bei visuose Molėtų r. savivaldybės administracijai pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose
viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
2010 metais Molėtų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (
toliau - CVAS) veikla buvo vykdoma vadovaujantis veiklos planu, kuris, vadovaujantis LR vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, buvo suderintas su Savivaldybės
administracijos direktoriumi.
2010 metais buvo atliktas:
- Apskaitos dokumentų, susijusių su darbo santykiais bei darbo užmokesčiu, vidaus auditas Molėtų
pradinėje mokykloje;
- Darbo užmokesčio lėšų panaudojimo Molėtų krašto muziejuje vidaus auditas .
Auditų tikslai - išanalizuoti įstaigų vidaus dokumentuose pateiktos informacijos atitikimą teisės
aktų nuostatoms, realiems faktams, įvertinti įstaigų vidaus dokumentuose atspindėtos informacijos
patikimumą. Išanalizuoti informacijos, pateiktos įstaigų vidaus dokumentuose, atitikimą tarpusavyje.
Nustatyti ar įstaigos vadovai buvo sukūrę ir įgyvendinę efektyvias vidaus kontrolės priemones, kurios
užtikrintų įstaigų vykdomos veiklos, audituotose srityse, atitikimą šią veiklą reglamentuojančių teisės
aktų nuostatoms. Įvertinti įstaigų viduje įstaigų vadovų sukurtą vidaus kontrolės sistemą.
Atlikus vidaus auditą Molėtų pradinėje mokykloje nustatyta, kad įstaigos vadovo sukurta vidaus
kontrolės sistema funkcionuoja nepakankamai, todėl buvo įvertinta patenkinamai. Vidaus audito
ataskaitoje buvo pateiktos 29 rekomendacijos įstaigos veiklai gerinti.
Atlikus vidaus auditą Molėtų krašto muziejuje nustatyta, kad įstaigoje egzistuoja aukšto lygio
rizika dėl įstaigos vadovo vykdomos veiklos; įstaigos darbuotojų sugebėjimo atlikti pagal pareigas
priklausančias darbo funkcijas (sekretorius – kasininkas); įstaigos darbuotojų tarpusavio komunikacijos ir
informacijos sklaidos įstaigoje nebuvimo.
Audito metu nustatyta, kad vidaus kontrolės sistema įstaigoje nesukurta, neveikia vidaus kontrolės
procedūros, vidaus kontrolės trūkumai yra akivaizdūs, darantys neigiamą įtaką įstaigos veiklos
rezultatams. Vidaus kontrolės sistema buvo įvertinta silpnai. Vidaus audito ataskaitoje buvo pateiktos 33
rekomendacijos įstaigos veiklai gerinti.
Pagrindinės problemos
CVAS dirba vienas valstybės tarnautojas. Šiuo metu CVAS vedėjas vykdo 2 –jų valstybės
tarnautojų pareigas: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme apibrėžtas vidaus audito tarnybos
vadovo ir vidaus auditoriaus funkcijas, t.y. atlieka vidaus auditus Savivaldybės administracijoje ir jai
pavaldžiuose ar jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
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Dėl teisės aktuose reglamentuotų skirtingų vidaus audito tarnybos vadovo pagrindinių funkcijų ir
vidaus auditoriaus kompetencijos, dėl skyriaus darbuotojų trūkumo nepakankamai darbo laiko skiriama
poauditinei (pažangos stebėjimo) veiklai.

XV. Seniūnijų veikla
Alantos seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.

Statistinis rodiklis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Išduota pažymų
Išsiusti dokumentai
Atlikti notariniai veiksmai
Priimta prašymų
Užregistruota mirčių
Gyventojų registras. Deklaravo gyvenamąją vietą gyventojų
Gyvenamosios patalpos savininkams išduota pažymų
Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita
Išvyko
Gyventojų duomenų keitimas, naikinimas
Gyventojų prašymai
Priimta pasėlių deklaracijų
Išdalinta ES produktai soc. remtiniems asmenims
13.
Užpildyta pareiškimų

2008
547
284
7
499
106

593
704
261

Metai
2009 2010
558 330
293 295
12
70
436 211
38
81
143
35
6
31
20
227
570 537
712 840
276 310

Darbai ir gautų lėšų panaudojimas
Atlikti darbai
1. Sanitarija ir gamtos apsauga (iš viso skirta)
1.1. Šiukšlių išvežimas
1.2. Sunaudota vandens kapinėse
1.3. Juodžemio ir smėlio atvežimas prie kapinių
1.4.Alantos seniūnijoje esančių kapinių priežiūrai
1.5. Maisto produktų soc. remtiniems asmenims atvežimas
1.6. Neveikiančių kapinių bei archeologinių paminklų tvarkymui
2. Gatvių apšvietimas ir tinklų remontas (iš viso skirta)
2.1. Elektros energija
2.2. Elektros tinklų remontas
3. Kelių priežiūra ir remontas
3.1. Kelių lyginimas greideriu
3.2. Kelių ir gatvių remontas (asfaltavimas)
3.3. Kelių žvyravimas
3.4. Sniego valymas
4. Viešieji darbai

2008
65000
12646
680
1980
10600
1000
7000
35000
23000
12000
81308
11912
28000
41396

Metai
2009
80400
17579
848
1612
13264
1600
5214
36000
21690
14310
125201
38638
32463
54100

18000 18000

2010
36000
19200
1300
1500
8000
1800
4200
28000
21500
6500
119961
21498
23055
53408
22000
28000
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Seniūnija glaudžiai bendrauja su Alantos šeimos veiklos namais, kaimo bendruomenėmis, kurių
yra trys: dvi Alantos miestelyje ir viena Naujasodžio kaime. Bendradarbiaujama su Alantos vidurinės
mokyklos bendruomene, vaikų dienos centru „Daigelis“ . Mokiniai padeda sutvarkyti kapines, renka
šiukšles. Per metus seniūnijoje vyko 5 gyventojų sueigos, sprendžiami aktualūs gyventojams klausimai:
šiukšlių išvežimas, kapinių priežiūra, kelių remonto darbai.
Problemos:
Trūksta lėšų pėsčiųjų takų Alantos miestelyje ir Naujasodžio kaime atnaujinimui.
Dėl pinigų stygiaus metai iš metų seniūnijos kelių būklė blogėja, nes skiriamų pinigų palaikyti
normaliai kelių būklei nepakanka.

Balninkų seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Statistinis rodiklis
Išduota pažymų
Išsiųsti dokumentai
Atlikti notariniai veiksmai
Deklaravo gyvenamąją vietą gyventojų
Priimta pasėlių deklaracijų
Išdalinta ES produktų soc. remtiniems žmonėms
Išrašyta mirties liudijimų
Susirinkimai su gyventojais

Metai
2008 2009
171
91
114
78
7
13
31
25
355
347
263
345
18
25
4
4

2010
62
55
75
43
335
367
21
3

Darbai ir gautų lėšų panaudojimas
Nr.

Atlikti darbai

Metai
2008 2009
2010
60000 58700 30000
14483 14582,86 14723,05
16667 13246,49 450,12

1. Sanitarija ir gamtos apsauga
1.1 Šiukšlių išvežimas
1.2 Medžių pjovimas ir genėjimas
Įrenginių priežiūra ir remontas (paveldo objektų, stendų, suolų, kelio ženklų
1.3
2054 1020,12 2116,60
ir kt.)
1.4 Smėlio ir juodžemio atvežimas prie kapinių
358 2316,82 2063,90
1.5 Maisto produktų soc. remtinoms šeimoms atvežimas
562 1915,80 2063,90
1.6 Kapinių vandens mokestis
1381 688,91 651,56
Medžiagų ir įrankių įsigijimas, įvairūs gerbuvio darbai ( žolės šienavimas,
1.7
24495 20742,09 9995,08
pakrančių tvarkymas ir kt.)
2. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas
20000 21000 19000
2.1 Elektros energija
11828 12820,58 7980,68
2.2 Elektros tinklų remontas
8172 8179,42 11019,32
3. Kelių priežiūra ir remontas
3.1 Žvyro dangos priežiūra ir asfaltavimas
28357 25156 38105,90
3.2 Kelių lyginimas greideriu
22804 20301 18301
3.3 Gatvių, vietinių kelių ir aikščių priežiūra žiema
2575
10800,06
Rėmėjų skirtos lėšos Balninkų seniūnijai
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2008 m.
2009 m.
15000 (kelio
34400 ( kelio remontas, seniūnijos salės remontas,
remontas)
treniruoklių įsigijimas, traktoriaus YANMAR įsigijimas)
Numatomi darbai:
1. Medžių prie Alaušų gatvės pjovimas.
2. Medžių Balninkų kapinėse pjovimas.
3. Seniūnijos pastato sienos šiltinimas ir apdaila.
4. Balninkų miestelyje Topolių gatvės remontas.
5. Girsteitiškio gatvės remontas.
6. Dapkūniškių kaime apšvietimo tinklo pratęsimas.

2010 m.
2146 (medžių genėjimas ir
kirtimas prie gatvių)

Čiulėnų seniūnija
Seniūnijos plotas yra 10388 ha. Gyventojų deklaravusių gyvenamąją vietą - 1580. Didžiausios
gyvenvietės yra Toliejų, Levaniškių, Šeštokiškių, Juodėnų. Yra penkios seniūnaitijos.
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.

Metai
2009

Statistinis rodiklis

2008
1. Išleista įsakymų veiklos klausimais
4
2. Gauta ir užregistruota dokumentų
54
3. Parengta ir išsiųsta dokumentų
114
Priimta iš gyventojų prašymų išduoti pažymas, kitus
4.
92
dokumentus
5 Išduota gyventojams pažymų, kitų parengtų dokumentų
95
6. Išduota mirties liudijimų
21
7. Surašyta mirties įrašų
21
8. Atlikta notarinių veiksmų
58
9. Išduota leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo darbams
5
Gauta ir užregistruota asbesto turinčių gaminių inventorizacijos
10.
ataskaitų
11. Surašyti susirinkimų ir sueigų protokolai
4
12. Surašyta buities tyrimo aktų
33
13. Priimta ir užregistruota prašymų paramai gauti
60
Sudaryti sąrašai ir išdalinti maisto produktai nepasiturintiems
166 (5
14.
asmenims
kartus)
15. Priimta atvykimo gyvenamosios vietos deklaracijų
53
16. Priimta išvykimo iš gyvenamosios vietos deklaracijų
1
17. Įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
7
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo ir
18.
1
naikinimo
19. Išduota pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
161
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių
20.
7
asmenų apskaitą
Priimta iš gyventojų prašymų gyvenamosios vietos deklaravimo
21.
159
klausimais
Gauta ir išsiųsta gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
22.
36
dokumentų

3
99
129

2010
2
163
126

115

120

114
22
22
20
11

101
20
20
77
5

-

53

8
33
143
376 (6
kartus)
61
1
1

4
35
150
374 (5
kartus)
50
10
4

4

6

157

109

2

8

162

92

26

19

32
23. Priimta pasėlių deklaracijų
25. Priimta prašymų dėl žemės ūkio valdų
26. Priimta ir išsiųsta žemės ūkio veiklos klausimais dokumentų

353
343
56

338
371
53

318
366
18

Darbai ir gautų lėšų panaudojimas
Atlikti darbai
1.Sanitarija ir gamtos apsauga
1.1. Rinkiminių stendų pastatymas (darbo ir transporto išlaidos)
1.2. Šiukšlių išvežimas
1.3. Medžių pjovimas ir genėjimas
1.4. Įrengimų priežiūra ir remontas (stendų, suolų, vartų, tvorų, ir kt.)
1.5. Seno tako rekonstrukcija prie seniūnijos pastato
1.6. Smėlio ir juodžemio atvežimas prie Kulinių kapinių
1.7. Dekoratyvinių augalų ir gėlių sodinimas, gazonų priežiūra
1.8. Maisto produktų nepasiturintiems asmenims atvežimas
1.9. Kitos išlaidos (įrankiai, pirštinės, šiukšlių maišai ir kt.)
1.10. Viešojo tualeto remontas
1.11. Pralaidos remontas
1.12. Smėlio dėžių įsigijimas
1.13.Malkų pervežimo transporto išlaidos
1.14. Kelio ženklų stovų betonavimas ir remontas
2.Gatvių apšvietimas ir tinklų remontas
2.1. Elektros energija
2.2. Elektros tinklų remontas
3.Kelių priežiūra ir remontas 58522 113707 74884
3.1. Kelių ir gatvių su žvyro danga remontas
3.2. Kelių lyginimas greideriu
3.3. Sniego valymas nuo kelių
3.4. Juodiškių kaimo gatvės asfaltavimas
3.5. Gatvių su asfalto danga duobių remontas

Skirtos lėšos (Lt.)
2008 2009 2010
40000 27000 14000
358
13898 8406 5857
17893 5706 4235
3964 105
833
1026 530
722
625
175
46
793
710
1461 1116
1468 584
541
126
4934 3840
720
210
118
18000 18700 15000
10120 9739 9800
7880 8961 5200
14212
23188
21122

7800
19855
1050
69875
15127

32460
17482
10039
14903

2010 m. seniūnijos teritorijoje įvykę teigiami pokyčiai:
1. Iškirsti avariniai medžiai Toliejų gyvenvietėje;
2. Tvarkomi kultūros paveldo objektai;
3. Suburta krepšinio komanda dalyvauti rajono seniūnijų sporto žaidynėse;
4. Viešųjų darbų darbininkai palaikė tvarką ir švarą pagrindinėse gyvenvietėse;
Seniūnija prisidėjo rengiant Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį, suburiant gyventojus ir
aprūpinant darbo priemonėmis akcijai “Darom 2010”;
Problemos, nauji uždaviniai:
1. Asfaltuoti žvyro dangos atkarpą Toliejų gyvenvietėje sujungiančią Malkesto ir Ramiosios
gatves;
2. Spręsti vandens kokybės gerinimą Šeštokiškių gyvenvietėje;
3. Asfaltuoti susidėvėjusias Levaniškių ir Juodėnų gyvenviečių gatvių kelio atkarpas;
4. Savivaldybės lygyje spręsti benamių palaidų šunų problemą;
5. Kulinių kapinėse įrengti aikštelę šiukšlių konteineriams pastatyti;
6. Gerinti seniūnijos kelių būklę;
7. Savivaldybės lygyje spręsti skubesnį Čiulėnų pagrindinės mokyklos pastato pardavimą;
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8. Savivaldybės lygyje spręsti gatvių pavadinimų lentelių nupirkimą.

Dubingių seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8
9.
10.

Statistinis rodiklis
Išduota pažymų
Išsiųsti dokumentai
Atlikti notariniai veiksmai
Priimta prašymų
Deklaravo gyvenamąją vietą gyventojų
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Priimta pasėlių deklaracijų
Išduota leidimų kirsti genėti medžius ir krūmus ne miško žemėje
Išduota mirties liudijimų
Išdalinta ES produktai soc. remtiniems asmenims

2008
174
68
13
137
49
115
334
4
20
328

Metai
2009 2010
127 61
86
79
11
1
121 146
37
41
98
86
318 306
2
16
28
411 460

Atlikti darbai ir gautų lėšų panaudojimas
Atlikti darbai

Metai
2008
2009
40000 33100
16630 163342
9784 3735
634
1190

1. Sanitarija ir gamtos apsauga (viso skirta Lt.):
1.1. Šiukšlių išvežimas
1.2. Medžių pjovimas ir genėjimas
1.3. Gazonų priežiūra
Įrengimų priežiūra, remontas ir gamyba (šulinių kapinėse, paveldo objektų,
1.4.
866
stendų, suolų, turėklų, vartų ir kt.)
Betoninių takų įrengimas ir senų takų rekonstrukcija kapinėse (medžiagos
1.5.
693
ir transporto išlaidos)
1.6. Smėlio ir juodžemio atvežimas prie kapinių
704
1.7. Medelių, dekoratyvinių augalų ir gėlių sodinimas
506
1.8. Smulkus patalpų remontas (medžiagos, transporto ir darbo išlaidos)
2350
1.9. Maisto produktų soc. remtinoms šeimoms atvežimas
1350
1.10. Kitos išlaidos (įrankiai, pirštinės, šiukšlių maišai ir kt.)
260
2. Gatvių apšvietimas ir tinklų remontas (viso skirta Lt.):
12 000
2.1. Elektros energija
6126
2.2. Elektros tinklų remontas
5874
3.Viešieji darbai (viso skirta Lt.):
8000
Viešųjų erdvių (gatvių, parkų, rekreacinių zonų ir kt.), archeologinių
3.1.
8000
paminklų, kapinių, pakelių, želdynų priežiūra ir tvarkymas
3.2. Įdarbinta gyventojų
8
Kiti darbai:
• Bendradarbiauta rengiant Dubingių miestelio bendrąjį planą;

2010
18000
12 506
960

932

1049

550

-

1063
424
768
1818
574
8 200
5402
2798
10000

813
383
1942
347
9 100
5222
3878
15000

10000

15 000

11

18
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• Parengtas numerių suteikimo seniūnijos teritorijoje esantiems namams projektas;
• Inicijuotas projektas „Dubingių administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos

gyventojų bendruomenės poreikiams“;
• Dalyvauta Molėtų rajono VVG organizuotuose mokymuose: „Vietos projektų bei paraiškų ir jų
priedų rengimas“ ir „Kaimo atnaujinimo projektų techninės projekto dalies rengimas. Reikalavimai
keliami statinių techniniams projektams“;
• Organizuota akcija „Darom 2010“;
• Užimta II-oji vieta rajono seniūnijų sporto žaidynėse. Dalyvauta II-jo etapo varžybose
Ignalinoje.
• Suburta vietinio jaunimo krepšinio komanda „Dubingiai“ dalyvauti rajono vyrų krepšinio
pirmenybėse;
• Prisidėta remontuojant Dubingių klebonijos pastatą ir tvarkant Dubingių bei Bijutiškio bažnyčių
aplinką.
Problemos, nauji uždaviniai:
• Dubingių mstl. susisiekimas su Vilniumi ir Giedraičiais;
• Asfaltuoti susidėvėjusią 0,5 km. gatvę Dubingių mstl. Kaštonų g.;
• Gatvių su žvyro danga Dubingių ir Bijutiškio gyvenvietėse asfaltavimas;
• Bijutiškio kapinių aprūpinimas vandeniu;
• Vietinių kelių būklės gerinimas.

Giedraičių seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Statistinis rodiklis

2008 m.
365
129
27
308
56
566
571
613
47

Išduota pažymų
Išsiųsti dokumentai
Atlikti notariniai veiksmai
Priimta prašymų
Deklaravo gyvenamąją vietą
Priimta pasėlių deklaracijų irdeklaravimo pakeitimų
Atnaujinta valdų
Išdalinta ES produktų soc. remtiniems asmenims
Išduota mirties liudijimų

2009 m.
373
125
59
313
81
536
552
777
33

2010 m.
114
75
68
195
57
575
586
827
26

Atlikti darbai ir gautų lėšų panaudojimas
Atlikti darbai
1. SANITARIJA, GAMTOS APSAUGA
1.1. Kapinių priežiūra ir šiukšlių išvežimas(Giedraičių,
Pusnės, Gailiūnų kapinės)
1.2. Medžių pjovimas bei šakų tvarkymas gyvenvietėse.
1.3. Gyvenviečių priežiūros darbai(Giedraičių mstl., Bekupės
k., Ambraziškių k.).
1.4. Sąvartynų tvarkymas.
1.5. Aikštelių šiukšlių konteineriams įrengimas.
1.6. Labdaros vežimas
2.GATVIŲ APŠVIETIMAS IR TINKLŲ REMONTAS
2.1. Elektros energija

Lėšos Lt
2008 m.
65000

Lėšos Lt
2009 m.
58900

Lėšos Lt
2010 m.
35000

34419

31460

25578

15485

8270

586

15096

13490

6326

19000
14000

3650
2030
23700
14433

2510
22000
15000
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2.2. Elektros tinklų remontas
3.KELIŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
3.1. Kelių ir gatvių remontas
3.2. Kelių lyginimas greideriu
4. VIEŠIEJI DARBAI

5000
68900
56200
12700
17000

9267
65741
51800
13941
17000

7000
77653
60229
17424
28000

Bendra kuruojamos srities pokyčių charakteristika:
1. Giedraičių miestelio Galinavos gatvėje atlikta gatvių apšvietimo linijos rekonstrukcija.
2. Padėta organizuoti renginį, skirtą 90 m. kovų su lenkų kariuomene ties Giedraičiais sukakčiai
paminėti. Pagrindinis organizatorius – Krašto apsaugos ministerija.
3. Talkinta Giedraičių jaunimo muzikos festivalio „SHAGENZOR“ bei sporto šventės rengėjams.
4. Atlikta Ambraziškių, Bekupės, Kraujaleidžių, Piliakiemių, Pusnės ir Žalvarių kaimų gatvių
namų numeracija.
5. Parengti dokumentai Pušalotų ir Zanėnų kaimų gatvių pavadinimams suteikti.
Neatlikti darbai dėl lėšų stokos:
1. Neįdiegta konteinerinė šiukšlių surinkimo ir išvežimo sistema Gailiūnų kapinėse.
2. Lauko tualeto prie Giedraičių seniūnijos administracinio pastato kapitalinis remontas.
3. Nepabaigtos vežti šiukšlės nuo Gailiūnų ir Pusnės kapinių.
4. Nepradėti Giedraičių miestelio kapinių praplėtimui skirtos vietos įrengimo darbai.
Problemos, nauji uždaviniai:
1. Tualeto įrengimas seniūnijos administraciniame pastate (prašome nuo 2006 m.).
2. Susidėjusių šaligatvių pakeitimas Giedraičių mstl. centre( prašome nuo 2008 m.).
3. Mašinų stovėjimo ir prekybos aikštelės įrengimas Giedraičių mstl. centre
4. Šarvojimo salės didelis poreikis Giedraičių mstl.

Inturkės seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys

1. Gyventojų skaičius seniūnijoje
2. Globojamų vienišų žmonių skaičius
3. Išrašyta mirties liudijimų
4. Gyventojams išrašyta įvairių pažymų
5. Gauta ir įregistruota įvairių dokumentų
6. Gauta gyventojų prašymų įvairioms pažymoms gauti ir iš ES paramos maisto
produktams.
7. Atlikta notarinių veiksmų
8. Išdalinta maisto talonų
9. Gyventojų skaičius, kuriems išdalinta ES parama maisto produktais, per metus
10. Įrašyta šeimų į rizikos šeimų sąrašą
11. Apsilankyta rizikos šeimose
12. Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti
13. Atnaujinta kaimo valdų
14. Registruota naujų kaimo valdų
15. Išdavėme leidimus kirsti medžius ne miško žemėje
16. Išnagrinėjome gyventojų prašymus, pasiūlymus ir skundus
17. Užpildyta gyvenamosios vietos deklaracijų
18. Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

2008 2009 2010
1703 1692 1579
12 10 11
35 38 26
147 132 207
43 58 72
599 691 632
110 59 96
960 480 1927 3227 3163
13 13 13
234 221 201
495 442 428
418 361 475
12 8
15
13 18 12
11 8
7
51 38 33
115 124 112
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19. Priimta prašymų išduoti pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
20. Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo ir keitimo

115 124 106
2
1

Atlikti darbai ir gautų lėšų panaudojimas
ATLIKTI DARBAI
2008 2009 2010
1. SANITARIJA IR GAMTOS APSAUGA (viso lėšų)
60000 56300 29000
1.1. Šiukšlių išvežimas
8687 25083 19780
1.2. Vandens vežimas į kapines
1693 1270 1096
1.3. Šiukšlių išvežimas nuo kapinių teritorijos, aikštelės sutvarkymas
2780 1.4. Smėlio atvežimas prie kapinių
1176 2105 1599
1.5. Medžių pjovimas Rudesos, Inturkės kapinėse
14511 1.6. Maisto produktų atvežimas nepasiturintiems asmenims
2039 2270 1612
1.7. Senovės pilkapių aptvėrimas, kai kurių pataisymas,vorelių dažymas (medžiagos ir
1390 1560 1190
transportas)
1.8. Medžių genėjimas gyvenvietėse ir šakų išvežimas
3655 4515 1.9. Prie Rudesos kapinių medžių genėjimas ir bendros aplinkos sutvarkymas
1500
1.10. Tualetų ir suoliukų padarymas ir pastatymas paplūdimyje, kapinėse ir miestelyje
6540 963
(medžiagos ir transportas)
1.11. Aikštelės betonavimas prie kapinių (medžiagos, transportas ir darbas)
3550 1.12. Įvairūs aplinkos tvarkymo darbai (stendų gamyba, paminklo atnaujinimas ir kt.) 5875 2875 840
1.13. Įvairioms medžiagoms smulkios išlaidos (maišai, kirviai, kastuvai, grėbliai,
1798 760 420
kibirai, pirštinės, dažai ir kt.)
1.14. Smėlio vežimas į paplūdimį
6480 2.GATVIŲ APŠVIETIMAS IR TINKLŲ REMONTAS (viso skirta)
23000 10000 10000
2.1. Elektros energija
9574 8558 7590
2.2. Elektros tinklų remontas
13426 1442 2410
3. KELIŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS (viso skirta)
56020 28760 86580
3.1. Kelių ir gatvių remontas
45300 23175 67810
3.2. Kelių lyginimas greideriu
10720 5585 13196
3.3. Sniego valymas
5574

Joniškio seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Statistinis rodiklis
Išduota pažymų
Išsiųsti dokumentai
Atlikti notariniai veiksmai
Priimta prašymų
Deklaravo gyvenamąją vietą gyventojų
Priimta pasėlių deklaracijų
Išdalinta ES produktai soc. remtiniems asmenims

Metai
2008 2009
189
156
189
156
9
7
12
8
154
131
350
338
313
362

2010
160
160
8
8
16
333
463
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Atlikti darbai ir gautų lėšų panaudojimas
Atlikti darbai
1. Sanitarija ir gamtos apsauga (viso skirta):
1.1. Šiukšlių išvežimas
1.2. Sąvartynų tvarkymas ir grunto stumdymas
1.3. Medžių pjovimas ir genėjimas
1.4. Gazonų priežiūra
1.5. Įrengimų priežiūra ir remontas (šulinių kapinėse, paveldo objektų, stendų, suolų,
turėklų, vartų ir kt.)
1.6. Smėlio ir vandens atvežimas prie kapinių
1.7. Smulkus patalpų remontas (medžiagos, šiukšlių maišai, įrankiai, pirštinės )
1.8. Maisto produktų soc. remtinoms šeimoms atvežimas
2. Viešieji darbai:
2.1. Gauta lėšų
2.2. Panaudota lėšų
3. Gatvių apšvietimas ir tinklų remontas (viso skirta):
3.1. Elektros energija
3.2. Elektros tinklų remontas
4. Kelių prižiūra ir remontas (viso skirta):
4.1. Kelių ir gatvių remontas
4.2. Kelių lyginimas greideriu
4.3. Sniego valymas

Skirtos lėšos (Lt.)
2008 2009 2010
60000 31400 25000
10006 13046 17073
8087 16418 4431 2894 378 312
349

152

-

716 1368 1536
9058 3534 4254
1672 1897 1825
+PVM
10000
7624
18
000
11913
6087
60000
42000
18000
-

10000 10000
7391 8497
11400 15000
10493
907
75418
62918
12500
-

7875
7125
75981
57509
10994
7478

Problemos: nuotekų valymas, nelegalių šiukšlynų tvarkymas, vietinių kelių kokybės gerinimas.

Luokesos seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2008
2009m .
m.
Išduota gyventojams įvairių pažymų
89
68
Išduota gyventojams gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų 169
147
Naujai deklaravo gyvenamąją vietą
83
82
Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo ir
12
4
panaikinimo
Išsiųsta raštų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
31
15
patikslinimo
Paruošta ir išsiųsta dokumentų įv. institucijoms
65
15
Įregistruota mirčių
22
29
Statistinis rodiklis

2010m.
70
98
43
2
7
134
33
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8. Atlikta notarinių veiksmų
9. Surašyta buities tyrimo aktų
Išdalinta EB parama maisto produktais soc. remtiniems
10.
asmenims (žmonių sk./t)
11. Išduota leidimų mažaverčiams krūmams, medžiams kirsti
Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už ž.ū. naudmenas ir
12.
pasėlius gauti
13. Atnaujinta ir įregistruota žemės ūkio valdų
Priimta papildomai dokumentų ž.ū. klausimais (taisymai, valdų
14.
perdavimai ir t.t.)
14. Sušaukta seniūnijos tarybos posėdžių (seniūnaičių)
15. Sušaukta kultūros tarybos posėdžių
16. Gauta ir išnagrinėta skundų

94
21
208
(5k.)
1

13
21
306 (6k.),
7,61 t
4

86
24
370 (5k.),
8,51 t
7

350

349

336

358

355

377

26

30

42

1
3
2

1
2
6

2
1
3

Atlikti darbai panaudotos lėšos
Nr.

Atlikti darbai

1. Sanitarija ir gamtos apsauga
1.1. Gatvių sąšlavų ir šiukšlių išvežimas
1.2. Medžių pjovimas, genėjimas, pakelės krūmų pjovimas,
Kelio ženklų, stendų ir riboženklių pastatymas ir remontas, pakelių
1.3.
šienavimas
1.4. Pliažų priežiūra
1.5. Gėlių sodinimas ir priežiūra
1.6. Šienavimo darbai (benzinas)
1.7. Kapinių priežiūra (veikiančių )
1.8. Smėlio dėžių įsigijimas
1.9. Kitos išlaidos (įrankiai ir jų remontas, pirštinės maišai ir kt.)
1.10. Maisto produktų remiamų iš EB atvežimas
2. Gatvių apšvietimas
2.1. Elektros energija
2.2. Elektros tinklų remontas
3. Kelių priežiūra ir remontas
3.1. Kelių ir gatvių remontas
3.2. Kelių lyginimas greideriu
3.3. Sniego valymas nuo kelių
3.4. Gatvių barstymas žvyro-druskos mišiniu
4. Viešieji darbai

Skirtos lėšos (Lt)
2008 2009
2010m.
m.
m.
40000 30200 15000
4550 5635 4150
7975 10770 4205
21050 1500

-

350
185
450
2500
2800
14000
6872
7128
55605
37816
17789
4550

630
220
730
1970
1980
1115
11000
6500
4500
79050
56288
12834
9928
11000

500
500
550
5275
3840
1210
420
12800
6406
6394
41783
27469
11960
2354
5475

Kiti darbai:
1. Visuose seniūnijos kaimuose namams suteikti numeriai.
2. Statistikos skyriui teikta reikalinga pagalba ruošiantis žemės surašymui ir jo metu.
3. Informuoti žmonės dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ir užpildytos 79 ataskaitos.
4. Dalyvauta visuose seniūnijos kultūrinio gyvenimo renginiuose.
5. Dalyvauta rajone seniūnijų sporto varžybose.
6. Luokesos bendruomenė renovavo BC pastato išorę už 25 tūkst. Lt.
Problemos, nauji uždaviniai:
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1. Savivaldybės lygyje spręsti benamių palaidų šunų problemą.
2. Išasfaltuoti gyvenvietėse likusias su žvyro danga gatves.
3. Degsnės kapinėse įrengti aikštelę šiukšlių konteineriams ir juos pastatyti.
4. Saugomiems archeologiniams paminklams reikia paminklinių lentų.

Mindūnų seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.

Metai
2008 2009 2010
10
15
15
66
57
53
58
31
32
102 87
79
56
65
58
6
6
12
3
5
7
110 73
4
4
2
4
2
2
2
2
3
3
2
21
13
12
193 173 186
3
7
11
192 179 175
47
47
43
51
48
50
1
2
882 889 807

Administracinė veikla
Užpildyta gyvenamosios vietos deklaracijų
Išduota pažymų apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą
Išduota gyventojams dokumentų
Išsiųsta informacinių siunčiamųjų dokumentų
Gauta dokumentų
Sudaryta mirties akto įrašų
Deklaruota naujagimių gyvenamoji vieta
Gauta gyventojų prašymų
Įvyko gyventojų sueigų
Įvyko seniūnaičių sueigų
Įvyko kultūros tarybos posėdžių
Parašyta seniūno įsakymų
Atlikta notarinių veiksmų
Atnaujinta žemės ūkio valdų
Įregistruota naujų kaimo valdų
Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti
programai „Kraštovaizdis“
programai „Natūra“
Programai „Natūra 2000 miškų ūkyje“
Išdalinta ES maisto produktų asmenims
Aplinkos tvarkymas, sanitarija ir rekreacinių zonų priežiūra

Nr.

Darbų pobūdis

Metai
2008 2009 2010
Skirta lėšų
35,0 38,2 17,0
6935 9145 11350
564 560 1335

1. Šiukšlių vežimas iš konteinerių, kapinių, kitų viešųjų vietų
2. Smėlio ir vandens vežimas į kapines
Aplinkos tvarkymas(žolės pjovimas, gėlių sodinukų pirkimas, sodinimas ir priežiūra,
3.
1369 3041 3097
benzino ir tepalų pirkimas vejapjovėms ir kt.
4. Maisto produktų vežimas
310 967 1218
Gatvių apšvietimas ir tinklų remontas
Nr.

Darbų pobūdis
2008

Metai
2009

2010
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1.
2.

Skirta lėšų
10000
5900
6000
6796
2338
2998
3204
3562
3002

Tinklų remontas ir šviestuvų keitimas
Elektros energija
Viešieji darbai

Nr.

Darbų pobūdis

Metai
2008 2009 2010
Skirta lėšų
7500 7500 9000

Įvairūs gatvių, kelių, pakelių tvarkymo, apželdinimo ir želdynų priežiūros darbai, taip
6240 6877 8302
pat paveldo objektų tvarkymo darbai
2. Įdarbinta žmonių
5
6
9
1.

Vietinių kelių ir gatvių priežiūra, remontas
Nr.

1.
2.
3.
4.

Darbų pobūdis

Gatvių ir kelių priežiūra žiemą
Kelių lyginimas greideriu
Asfalto remontas
Vietinių kelių su žvyro danga priežiūra, taip pat pralaidų remontas

Metai
2008 2009 2010
Skirta lėšų
25948 19500 44400
7997
16649 11300 10248
1247 1258
9299 6900 23686

2010 metais seniūnijos teritorijoje įvyko geri pokyčiai:
• Vykdant Viešųjų darbų programą palaikyta tvarka gatvėse, kapinėse, prie Stirnių bažnyčios ir
parapijos namų, kitose teritorijose.
• Tolimesniuose Žičkų, Kraujelių kaimuose gyventojai įsigijo konteinerius;
• Tartasi su gyventojais dėl pavadinimų gatvėms suteikimo. Savivaldybės tarybai tvirtinti pateikti
14 gatvių pavadinimai;
• Padedant rėmėjui –kaimo turizmo sodybai „Stirnelė“- atnaujinta dalis Stirnių kapinių tvoros;
Seniūnija prisidėjo ir dalyvavo:
• Žvejybos muziejaus ir BC tradiciniame renginyje „Poledinės žūklės varžybos“;
• Stirnių bažnyčios 70 metų jubiliejaus minėjime;
• Senolių, sulaukusių 90 metų amžiaus, pagerbime;
• Akcijoje „Darom“;
• BC ir bibliotekos renginiuose;
• Labanoro regioninio parko dalykiniuose, taip pat kultūriniuose renginiuose;
• Seniūnijų sporto žaidynėse, kur užimta bendra 4vieta.
• Pritarta akcijai „Eko stotelė“, kuria išspręsta šiukšlių surinkimo vasarą problema.
Problemos, nauji uždaviniai:
• Lėšų stoka vietinių kelių ir gatvių priežiūrai.
• Juočių paplūdimio sutvarkymas.
• Apšvietimo įvedimas naujose Stirnių kapinėse.
• Apšvietimo tinklų atnaujinimas prie Stirnių bažnyčios ir kapinių, taip pat parapijos namų.
• Šaligatvio sutvarkymas prie seniūnijos pastato.
• Paveldo objektų tvarkymas.
• Senųjų Kraujelių kaimo kapinių sutvarkymas.
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Lentelių su gatvių pavadinimais pagaminimas .
Konteinerinės sistemos įdiegimas Šnieriškių kaime.
Stoginės konteineriams įrengimas prie parapijos namų.
Bendra veikla su savivaldybės specialistais ieškant sprendimo būdų dėl buvusių kultūros namų
gyvenvietės centre likvidavimo.
•
•
•
•

Suginčių seniūnija
Darbo su gyventojais statistiniai duomenys
Nr.

Rodiklis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Išduota gyventojams socialinę padėtį nusakančių pažymų
Išduota gyventojams pažymų apie deklaruotą gyvenamą vietą
Atlikta notarinių veiksmų
Įregistruota mirčių
Išduota leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
Išduota leidimų kirsti saugotinus medžius
Tiekta maisto produktai iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems
7.
gyventojams
8. Priimta prašymų atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis
9. Įregistruota naujų žemės ūkio ir kaimo valdų
10. Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio pasėlių plotus

Metai
2008 2009 2010
252 247 85
238 203 153
20 25 24
28 33 26
41 44 48
18 17 11
392 642 757
570 526 648
25 12 20
602 606 593

Seniūnijos ūkiui skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Nr.
1.
2.
3.

Veiklos sritis
Sanitarija ir gamtos apsauga
Gatvių apšvietimas
Vietinių kelių priežiūra

2008
65
25
93

Metai
2009
2010
61,8
42
35,1
22
90
118,3

Metų darbai:
Skudutiškio gyvenvietėje seni gatvių apšvietimo šviestuvai pakeisti energiją taupančiais.
Problemos:
Dėl lėšų stokos liko nepašalintos biodegraduojančios atliekos nuo Suginčių ir Skudutiškio kapinių.
Nepakankamai skiriamų lėšų viešųjų erdvių, kelių priežiūrai.

Videniškių seniūnija
2010 m. seniūnijos teritorijoje atlikti darbai bei įgyvendinti projektai:
• Iškirsti avariniai medžiai Pikčiūnų – Kuršiškių bei menkaverčiai medžiai ir krūmai vietinių kelių
pakelėse;
• Videniškių gyvenvietėje atlikti gatvių apšvietimo kabeliavimo darbai;
• Tvarkyta kultūros paveldo objektų apsauginės zonos;
• Baigtas sutvarkyti Liesėnų – Bendrų piliakalnis ( įrengti laiptai, iškirsti menkaverčiai krūmai,
atlikti šienavimo darbai);
• Dalyvauta seniūnijų sporto žaidynėse;
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• Inicijuota „Kalėdinė labdara“ paremti Molėtų globos namų auklėtinius maisto produktais;
• Inicijuota akcija „Sveikinimas vienišam žmogui“;
• Dalyvauta akcijoje „Darom 2010“;

Administracinė veikla
Nr.

Darbų pobūdis

2008
2
3
3
3
76
76
3
18
65
64
28
84
228
2
227
4
375

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sušaukta gyventojų sueigų
Sušaukta seniūnaičių posėdžių
Sušaukta kultūros tarybos posėdžių
Parašyta įsakymų
Gauta gyventojų prašymų
Išduota gyventojams dokumentų
Išduota leidimų medžiams kirsti
Įregistruota mirčių
Atlikta notarinių veiksmų
Išsiųsta dokumentų
Užpildyta gyvenamosios vietos deklaracijų
Išduota pažymų apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą
Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už ž. ū. pasėlius gauti
iš jų paraiškos programai „Kraštovaizdis“
14. Atnaujinta žemės ūkio valdų
iš jų įregistruota naujų kaimo valdų
15. Išdalinta ES maisto produktai socialiai remtiniems asmenims

Metai
2009 2010
2
2
2
2
2
3
5
4
14
85
69
56
5
9
24
20
68
116
59
42
19
22
60
63
209 185
1
5
169 192
8
18
886 986

Ūkinė veikla
Nr.

Darbų pobūdis

1. Sanitarija ir gamtos apsauga
1.1. Šiukšlių išvežimas
1.2. Maisto produktų soc. remiamoms šeimoms atvežimas
1.3. Medžių pjovimas ir genėjimas
1.4. Smėlio atvežimas prie kapinių
1.5. Mokestis už vandenį kapinėse
Įrenginių priežiūra ir remontas (paveldo objektų, stendų, kelio
1.6.
ženklų ir kt.)
Kitos išlaidos ( medžiagų ir įrankių įsigijimas, žaliųjų plotų
1.7.
priežiūra, sodinukai ir kiti įvairūs gerbūvio darbai)
2. Gatvių apšvietimas ir tinklų remontas
2.1. Elektros energijos sąnaudos
2.2. Elektros tinklų priežiūra ir remontas
3. Vietinių kelių priežiūra ir remontas

Lėšos
Darbus atliko
Lt
20,3
11,2 UAB „Molėtų švara“
1,2
UAB“Molėtų švara“,
2,8
Viešųjų darbų
darbininkai
1,2
UAB“Molėtų švara“
0,4
UAB „Molėtų vanduo“
1,5
2,0
6,0
3,7
2,3
59,0

UAB „Molėtų švara“
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3.1. Kelių lyginimas greideriu

10,4

3.2. Asfalto duobių taisymas
3.3. Išdaužų žvyro keliuose taisymas

4,5
27,7

3.4. Kelių priežiūros žiemos darbai

16,4

Viešieji darbai. Krūmų pakelėse, menkaverčių krūmų kapinėse
4. kirtimas; miestelio žaliųjų plotų, gatvių priežiūra; paveldo objektų
apsaugos zonų, aikštelių šienavimas ir kt.

9,0

VĮ “Utenos regiono
keliai“ Molėtų KT
UAB „Melinga“
UAB „Melinga“
UAB „Alantos
agroservisas“
Darbo biržoje registruoti
seniūnijos bedarbiai

Dėl lėšų trūkumo 2010 m. nebuvo atlikti šie darbai:
• Videniškių miestelio pagrindinės gatvės 2008 m. pradėto asfaltavimo tolesni darbai;
• Pėsčiųjų liepto Aukštadvario kaime ir tilto per upę Siesarties kaime remontas;
• Koplyčios Videniškių kapinėse remontas;
• Gatvių ženklinimo darbai;
• Videniškių vienuolyno vidaus patalpų restauravimo užbaigimas;
• Baltadvario bastioninės pilies liekanų išsaugojimas.
Nauji uždaviniai:
• Nuolatinis bendravimas su seniūnijos gyventojais bei veikiančiomis visuomeninėmis
organizacijomis;
• Poilsio zonos prie Videniškių tvenkinio ir sporto aikštelės prie mokyklos ir vienuolyno
įrengimas, pasinaudojant ES lėšomis;
• Dalyvavimas projekte „Videniškių kapinių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“;
• Videniškių gyvenvietės Sodo g. gatvių apšvietimo kabelio remontas;
• Peraugusių medžių Videniškių gyvenvietės Ramybės ir Šilelio gatvėse išpjovimas.

XV. Apibendrinimas
Apžvelgdamas Savivaldybės administracijos ir seniūnijų veiklą už 2010 m. noriu pažymėti, kad su
gan kukliu, optimizuotu kolektyvu kompetentingai vykdėme savivaldai deleguotas ir savarankiškas
funkcijas, įgyvendinome Tarybos priimtus sprendimus, atstovavome gyventojų interesams.
Daugelį iškilusių problemų, pastabų, pasiūlymų, vykdant 2010 m. darbus, ataskaitose pateikė
skyriai, seniūnai, specialistai. Nesureikšminant atskiro skyriaus ar seniūnijos pastebėjimų, galima
konstatuoti, kad nedidelė jų dalis, kur kalbama apie vidinį skyrių komunikavimą, gyventojų aptarnavimą,
informacijos pateikimą, bus išspręsta kiek galima greičiau. Tačiau daugumos problemų sprendimui turi
įtakos tiek valstybės politika, tiek ir Tarybos sprendimai. Kalbant apie centrinės respublikos valdžios
sprendimus, negalima nepastebėti vis didėjančios administravimo naštos. Priimami įvairūs, kitą kartą ir
pertekliniai savivaldos veiklą reguliuojantys teisės aktai, finansavimo mažinimas deleguotoms
funkcijoms, centrinių institucijų reikalavimai teikti ataskaitas ir popierine, ir elektronine formomis, jų
dubliavimas didina darbo krūvį ir atsakomybę administracijos darbuotojams. Tuo pačiu vis mažiau laiko
galime skirti rajono gyventojų, besikreipiančių į Administracijos specialistus, problemų sprendimui,
tiesioginiam bendravimui. Būsiu nepopuliarus, tačiau atsižvelgiant į tai ir į kitas aplinkybes, jau šiais
metais turėtų būti svarstomas klausimas dėl Administracijos etatų skaičiaus padidinimo ir struktūrinių
pertvarkymų. Manau, kad Tarybai svarstant šį klausimą, bus priimti kompetentingi ir dalykiški
sprendimai, siekiant, kad savivalda atitiktų esamą laikmetį ir būtų pasiruošusi visiems administravimo
iššūkiams.
_______________________

