PRITARTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B1-45
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 2 d., 20 str. 7 d. nuostatas, kad meras ne rečiau
kaip kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą ir rinkėjams už savivaldybės veiklą, teikiu 2013ųjų metų veiklos ataskaitą.
Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kad meras yra atskaitingas savivaldybės
tarybai ir bendruomenei už savivaldybės veiklą, ir nustatyti šie mero įgaliojimai:
- planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos
posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą,
pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;
- teikia savivaldybės tarybai mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus
siūlymu) ir savivaldybės tarybos sudaromų komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti
atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;
- teikia savivaldybės tarybai sprendimo dėl mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo
projektą;
- savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus
asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar
užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
- atstovauja savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant
ir įgyvendinant Regiono plėtros programą;
- teikia savivaldybės tarybai siūlymą dėl savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo;
- teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo arba
mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus
nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas);
- tvirtina savivaldybės tarybos sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo
kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus;
- vadovauja savivaldybės tarybos sekretoriato darbui;
- kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių
vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos
sprendimus;
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- pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja Mero fondo
lėšas už jas atsiskaito.
Merui pavesta rūpintis, kad:
- laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių,
kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė;
- būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius
įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;
- būtų užtikrinamas savivaldybės tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės
rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje);
- būtų tobulinamas savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir savivaldybės tarybos
komitetų veikla;
- būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant
klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.
I. SAVIVALDYBĖS TARYBA
2013 metais savivaldybės taryboje dirbo 25 tarybos nariai atstovaujantys 5 politinėms
partijoms (Darbo partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija,
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis).
Savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą sudaro 4 partijas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) atstovaujantys tarybos nariai.
2013 m. tarybos sudėtis nekito.
Pagrindinė Tarybos darbo forma – Tarybos posėdžiai ir jos sudarytų komitetų posėdžiai. Tarybos
posėdžiai buvo vieši. Gyventojai apie jų sušaukimo laiką buvo informuojami rajono spaudoje ir
Savivaldybės interneto tinklalapyje www.molėtai.lt
Pagrindinės mero funkcijos Taryboje – Tarybos veiklos planavimas, posėdžių darbotvarkių
sudarymas, sprendimų projektų teikimas, posėdžių šaukimas ir pirmininkavimas jų metu.
2013 m. įvyko 11 tarybos posėdžių, įregistruoti 206 tarybos sprendimų projektai, įregistruoti,
apsvarstyti ir paskelbti 195 tarybos sprendimai išimtinės ir paprastosios savivaldybės tarybos
kompetencijos klausimais. Daugiausiai sprendimų (53) taryba priėmė savivaldybės turto valdymo
naudojimo ir disponavimo klausimais. 28 – Kultūros iš švietimo klausimais, 18 – Sveikatos apsaugos,
14 – teritorijų planavimo klausimais.
Iš tarybos priimtų sprendimų reikėtų paminėti šiuos:
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Sprendimo
Nr.
B1-54

Priėmimo
data
2013-03-28

B1-55

2013-03-28

B1-81

2013-04-25

B1-89

2013-04-25

B1-91
B1-115

2013-05-30
2013-06-27

B1-127

2013-08-22

B1-145

2013-10-29

B1-147

2013-10-29

B1- 160

2013-11-28

B1- 162

2013-11-28

B1- 163

2013-11-28

B1-164

2013-11-28

B1- 184

2013-12-19

Sprendimo pavadinimas
Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2013 metų
socialinės globos kainos suderinimo
Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų
finansavimo Molėtų rajono gyventojams dydžio nustatymo
Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos
lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Molėtų rajone
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Molėtų rajono savivaldybės objektų, 2013 metais finansuojamų
iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Molėtų rajono
savivaldybės vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti,
sąrašo patvirtinimo
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams
Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Molėtų šeimos sveikatos
centrą ir viešąją įstaigą Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros
centrą
Dėl Molėtų garbės piliečio vardo, padėkos ženklo ir padėkos rašto
teikimo nuostatų patvirtinimo
Dėl pritarimo projekto „Centralizuotai tiekiamo vandens
nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų rajono Šakališkių,
Kaniukų, Drasėnų, Purvėnų ir Geliogalių kaimiškose vietovėse“
įgyvendinimui
Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo
liudijimą, fiksuotų pajamų dydžių 2014 m ir mažesnio fiksuoto
dydžio pajamų mokesčio (lengvatos) 2014 metams atskiroms
asmenų grupėms už pajamas, gautas veiklos, kuria verčiamasi turint
verslo liudijimus, nustatymo
Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo
patvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos
centro dispečerinės tarnybos paslaugų perdavimo
Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo
taisyklių, patvirtintų 2008 02 14 sprendimu Nr B1-19, pakeitimo ir
papildymo
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m vasario 23 d
sprendimo Nr B1-11 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų
turėtojų ir jų tvarkymo paslaugų tarifų, atliekų susikaupimo normų ir
atliekų konteinerių tuštinimo periodiškumo nustatymo“ pakeitimo ir
papildymo
Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
ir jos nuostatų patvirtinimo

1. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariai 2013 m. posėdžiavo Biudžeto ir rajono
plėtros, Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos, Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų,
Kaimo ir vietinio ūkio reikalų Kontrolės komitetuose. Komitetai prieš kiekvieną tarybos posėdį
svarstė tarybai pateiktus sprendimų projektus, teikė siūlymus dėl jų priėmimo.
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Biudžeto ir rajono plėtros komitetas sudarytas Savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28
d. sprendimu Nr. B1-86, sudėtis patikslinta 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. B1-223. Jo nariai:
V. Pusvaškis (pirmininkas), O. Bareišienė, R. Grigaliūnas, D.Valiauga, B.Žemaitis, A. Žiukas.
Komitetas 2013 metais posėdžiavo 10 kartų, posėdžiuose buvo svarstyti Savivaldybės Tarybai
teikiamų sprendimų projektai. Posėdžiuose taip pat dalyvavo meras, mero pavaduotojas,
Administracijos direktorius, į posėdžius buvo kviečiami Administracijos Finansų,

Kultūros ir

švietimo skyrių vedėjai, administracijos skyrių specialistai, UAB „Molėtų švara“, Molėtų šeimos
sveikatos centro direktoriai. Įvyko jungtinis Biudžeto ir rajono plėtros ir Sveikatos apsaugos ir
socialinės rūpybos komitetų posėdis.
Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat Komitetas siūlė:
- Papildyti Tarybos sprendimą dėl mokesčio už reklamos įrengimą ir nustatyti maksimalų šio
mokesčio dydį 20 tūkst. Lt;
- Netenkinti Molėtų m. Darbo gatvės pavadinimo keitimo iniciatorių prašymo;
- Nepritarti sprendimo projektui išnuomoti patalpas Giedraičių seniūnijos administraciniame
pastate komercinei veiklai;
- Papildyti 2013 m. rugsėjo 26 d. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę klausimu “Dėl
prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą”;
- Savivaldybės delegacijos vizito į Moldovos Ungenio savivaldybę 4 asmenų sudėtį.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
Komiteto narys
V. Pusvaškis
O.Bareišienė
R. Grigaliūnas
D. Valiauga
B. Žemaitis
A. Žiukas

01-22
+
+
+
+
+

02-25
+
+
+
+
+
+

04-22
+
+

05-29
+
+

06-25
+
+

08-20 09-24 10-22 11-25 12-17
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

Kaimo ir vietinio ūkio reikalų komitetas sudarytas Savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio
28 d. sprendimu Nr. B1-86, jo nariai: D.Daškevičius (pirmininkas), K.Grainys, S.Pajeda,
L.T.Ramonienė, E.Rinkevičius, V.Šironas.
Komitetas 2013 metais posėdžiavo 11 kartų, posėdžiuose buvo svarstyti Savivaldybės Tarybai
teikiamų sprendimų projektai. Posėdžiuose taip pat dalyvavo meras, mero pavaduotojas,
Administracijos direktorius, į posėdžius buvo kviečiami Administracijos Finansų,

Kultūros ir

švietimo, Turto, Statybos ir vietinio ūkio, Socialinės paramos skyrių vedėjai, Savivaldybės
kontrolierė Elena Putnienė, UAB „Molėtų vanduo“, Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos
centro vadovai.
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Įvyko jungtinis Kaimo ir vietinio ūkio reikalų ir Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų
komitetų posėdis.
Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat Komitetas siūlė:
- Papildyti 2013-05-30 Tarybos posėdžio darbotvarkę sprendimo projektu „Dėl UAB Molėtų
knygyno bankroto skelbimo“;
- Pritarti pirminės sveikatos priežiūros įstaigų sujungimo modeliui ir, jei klausimo Tarybai
neteiktų Sveikatos komitetas, teikti sprendimo projektą Kaimo ir vietinio ūkio komiteto vardu;
- Svarstant sveikatos įstaigų klausimus, į Tarybos posėdžius kviesti šių įstaigų vadovus.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
Komiteto narys 01-22 02-26
D. Daškevičius
+
+
K. Grainys
+
S. Pajeda
+
+
L.T. Ramonienė +
+
E. Rinkevičius
+
+
V. Šironas
+

03-26
+
+
+
+
+

04-23 05-28
+
+
+
+
+
+
+
+

+

06-26 08-21 09-24 10-2311-2612-17
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas sudarytas Savivaldybės tarybos
2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. B1-86, jo nariai: S. Šanteriovas (pirmininkas), J. Balčiūnas,
J. Čimbarienė, H. Danišauskas, H. Ivickas, S. Jauneika.
Komitetas 2013 metais posėdžiavo 11 kartų, posėdžiuose buvo svarstyti Savivaldybės tarybai
teikiamų sprendimų projektai. Posėdžiuose dalyvavo meras, Administracijos direktorius, į posėdžius
buvo kviečiami Administracijos Finansų, Kultūros ir švietimo skyrių vedėjai, Kultūros ir švietimo
skyriaus vedėjo pavaduotojas, Kūno kultūros ir sporto centro direktorius.
Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat komitetas siūlė:
- už 2013 m. Savivaldybės tarybos nariams kanceliarinėms prekėms skirtas lėšas nupirkti planšetinius
kompiuterius, kuriais naudosis Tarybos nariai;
- Molėtų rajono savivaldybės išorinės reklamos įrengimo taisyklėse nustatyti mokesčio už reklamą
maksimalų dydį ir parduotuvei „Maxima“ 25 proc. sumažinti mokestį už reklamą;
- rengiant Tarybos sprendimus ir aiškinamuosius raštus dėl turto nurašymo parašyti koks (konkrečiai)
daiktas nurašomas;
- padidinti mokestį už vaiko išlaikymą darželyje nuo 10 Lt iki 15 Lt ir nustatyti dienos pietų, kuriuos
valgo darželio darbuotojai, kainą – 3,5 Lt;
- nesuteikti Danutei Irenai Griškėnienei valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos;
- nepritarti, kad viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro dispečerinės
tarnybos paslaugos būtų perduotos Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
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01Kultūros, švietimo
22
sporto ir jaunimo
reikalų komitetas
J. Balčiūnas
+
J. Čimbarienė
+
H. Danišauskas
+
H. Ivickas
+
S. Jauneika
+
S. Šanteriovas
+
Sveikatos apsaugos ir

0225

0325

0423

0528

0625

0821

0923

1023

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
socialinės rūpybos komitetas sudarytas Savivaldybės

1125

1216

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
tarybos 2011

m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. B1-86, jo nariai: R. Andreikėnienė (pirmininkė), S. Bajerčius, A.
Jerašūnas, E. Glumbakas, V. Gribėnienė, V. K. Valasenkienė.
Komitetas 2013 metais posėdžiavo 11 kartų, posėdžiuose buvo svarstyti Savivaldybės tarybai
teikiamų sprendimų projektai. Posėdžiuose dalyvavo meras, mero pavaduotojas, Administracijos
direktorius, į posėdžius buvo kviečiami Administracijos Finansų skyriaus vedėjas, Socialinės
paramos skyriaus vyresn. specialistas – savivaldybės gydytojas, Savivaldybės kontrolierius.
Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat komitetas siūlė:
- už 2013 m. Savivaldybės tarybos nariams kanceliarinėms prekėms skirtas lėšas nupirkti planšetinius
kompiuterius, kuriais naudosis Tarybos nariai.
- iš Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2013 m. specialiosios programos lėšų
sveikatinimo programoms skirti 5 tūkst. Lt;
- D. Zasui paveldimo turto mokestį sumažinti 50 proc.;
- netenkinti „Maximos“ parduotuvės prašymo sumažinti mokestį už reklamą;
- pritarti, kad viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro dispečerinės
tarnybos paslaugos būtų perduotos Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
Sveikatos apsaugos
ir socialinės
rūpybos komitetas
R. Andreikėnienė
S. Bajerčius
A. Jerašūnas
E. Glumbakas
V. Gribėnienė
V. K. Valasenkienė

0123

0226

0326

0422

0527

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

0626

0820

0923

1023

1125

1216

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

11
28

12
19

2013 metų savivaldybės tarybos posėdžių lankymo suvestinė
Eil. Vardas,
NR. Pavardė

01
24

02
28

03
28

04
25

05
30

06
27

08
22

09
26

10
29
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rita
Andreikėnienė
Stasys Bajerčius
Jeronimas
Balčiūnas
Ona Bareišienė
Jolita
Čimbarienė
Henrikas
Danišauskas
Dalius
Daškevičius
Eugenijus
Glumbakas
Kęstutis Grainys
Vladzė
n
Gribėnienė
Remigijus
Grigaliūnas
Henrikas Ivickas
Saulius Jauneika
Albinas
n
Jerašūnas
Bronislovas
Žemaitis
Stasys Pajėda
Vladas
Pusvaškis
Laimė Teresė
Ramonienė
Eugenijus
Rinkevičius
Steponas
Šanteriovas
Virgilijus
Šironas
Vida Kristina
Valasenkienė
Danielius
Valiauga
Algimantas
n
Žiukas
Stasys Žvinys

n
n
n

n

n

n

n
n

n

n
n

n
n

n

n

n

n

n

n
n
n

n
n

n

n

n
n

n

n

n
n

n
n

n

2. KOMISIJŲ VEIKLA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos šios komisijos: Korupcijos
prevencijos komisija, Administracinė komisija, Etikos komisija, Visuomeninė administracinių ginčų
komisija, Turto privatizavimo komisija, Nuolatinė statybų komisija.
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Korupcijos prevencijos komisija
2012-02-23 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-9 buvo sudaryta Molėtų
rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisija bei patvirtinti jos nuostatai.
Komisijos sudėtis:
Henrikas Ivickas - Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys;
Dalius Daškevičius - Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys;
Kęstutis Grainys - Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys;
Eugenijus Rinkevičius - Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys;
Vladimiras Suchodumcevas - Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir informatikos
skyriaus vedėjas;
Vida Kristina Valasenkienė - Molėtų rajono savivaldybės tarybos narė;
Virginija Žalienė - Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė.
Henrikas Ivickas paskirtas Molėtų rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos
pirmininku.
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Žalienė – atsakinga už korupcijos prevenciją
ir priežiūrą;
Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Žalalienė – komisijos
sekretorė.
2013 metais įvyko trys Komisijos posėdžiai:
2013-01-14 buvo svarstyta Molėtų rajono savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymo pristatymas bei
skundo, gauto elektroniniu paštu svarstymas. Taipogi buvo apibendrinami visuomenės apklausos apie
galimas korupcijos pasireiškimo sritis Molėtų rajono savivaldybėje rezultatai. Buvo nutarta
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo bei vertinimo išvadas ir rekomendacijas persiųsti STT.
Skundas dėl galimai nelegalių statybų bei galimai neteisėtų veiksmų formuojant želdynus
buvo gautas el.paštu. Buvo pateiktas atsakymas dėl išduotų leidimų statinių rekonstrukcijai ir nutarta
persiųsti skundą dalyje dėl galimai neteisėtų veiksmų formuojant želdynus, nagrinėti pagal
kompetenciją Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai, apie tai
informuojant pareiškėją.
2013-03-22 posėdyje buvo svarstyta Molėtų rajono savivaldybės 2012-2013 metų korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos už 2012 metus projektas.
Taipogi Komisija buvo supažindinta su LR STT Panevėžio valdybos raštu “Dėl korupcijos rizikos
analizės”. Komisija nutarė informuoti Savivaldybės administracijos skyrius, biudžetines įstaigas,
seniūnijas, t.y. pateikti jiems rekomendacijas dėl jų veikloje nustatytų trūkumų pagal atliktą
korupcijos rizikos tikimybės nustatymą. Nutarta pakartotinai skelbti ar atnaujinti informaciją rajono
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gyventojams apie galimybes pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas
Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje.
Visi minėti Komisijos nutarimai buvo įvykdyti.
2013-12-11 posėdžio metu buvo aptariamas 2014-2016 metų Molėtų rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano projektas.
Nuo 2013 metų apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Savivaldybės
administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje galima pranešti anonimiškai
Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje. Apie tokią informavimo galimybę yra
paskelbta Savivaldybės tinklapio Antikorupcinės veiklos skiltyje.
2013 metais buvo gautas ir išnagrinėtas vienas skundas.
Komisijos pirmininkas pristatė Molėtų rajono savivaldybės tarybai Molėtų rajono
savivaldybės 2012-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano
vykdymo ataskaitą už 2013 metus, kuri buvo patvirtinta 2014-02-27 Molėtų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. B1-32.
Administracinė komisija prie Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011-04-28 Molėtų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. B1-90 sudarė Administracinę
komisiją prie Molėtų rajono savivaldybės tarybos:
Henrikas Ivickas, mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
Saulius Bugaila, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos
komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Stasys Narkevičius, Statybos, Komunalinio ūkio ir ekologijos reikalų skyriaus vyr.
specialistas, komisijos narys;
Jonas Pusvaškis, Suginčių seniūnijos seniūnas, komisijos narys;
Remigijus Tamošiūnas, Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos narys,
Rima Bačiulienė, Bendrojo skyriaus archyvarė, komisijos atsakingoji sekretorė.
2012-02-23 Molėtų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. B1-33 nusprendė pakeisti
Administracinės komisijos prie Molėtų rajono savivaldybės tarybos, patvirtintos Molėtų rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 sprendimu Nr. B1-90, sudėtį vietoj Rimos Bačiulienės,
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvarės įrašant Virginiją Žalienę,
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę.
2013 metais buvo išnagrinėta 14 keturiolika administracinių teisės pažeidimų bylų: aštuoniose
jų buvo paskirtos baudos, dviejose jų – įspėjimas, dviejų administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenos buvo nutrauktos ir dviejose jų buvo paskirta bauda su įpareigojimu atlyginti turtinį nuostolį.
Etikos komisija
2011-05-26 Molėtų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. B1-129 sudarė Etikos komisiją:
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Petras Čimbaras, darbo partijos atstovas,
Danielius Valiauga, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas,
Stasys Pajėda, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas,
Laimė Teresė Ramonienė, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovas,
Henrikas Danišauskas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas,
Marytė Baliūnaitė, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė, visuomenės atstovė,
Vaida Saugūnienė, Molėtų rajono bendruomenių asociacijos pirmininkė, visuomenės atstovė.
Komisijos pirmininku paskirtas Petras Čimbaras. 2011-12-22 Molėtų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. B1-266 Petras Čimbaras buvo išbrauktas iš komisijos narių bei pirmininko
pareigų.
2012-01-27 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-102,
Virginija Žalienė, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė, buvo
paskirta Etikos komisijos sekretore.
2013 metais komisijos posėdžiai nevyko, kadangi nebuvo gauta skundų ar informacijos.
Nuolatinė statybos komisija
Nuolatinės statybos komisija sudaryta 2011-04-28 tarybos sprendimu Nr. B1-91. Komisiją
sudaro 21 įvairių institucijų deleguotas narys ir 18 pakaitinių narių. 2013 metais įvyko 17 Nuolatinės
statybos komisijos posėdžių. Surašyti 91 nuolatinės statybos komisijos protokolai.
Visuomeninė administracinių ginčų komisija
Molėtų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija sudaryta Molėtų
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-208.
Komisijos sudėtis:
Remigijus Tamošiūnas, Teisės skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas;
Kristina Baltrušaitienė, Alantos senelių namų direktorė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Jūratė Pagalienė, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja, komisijos sekretorė,
Kęstutis Grainys, Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys;
Saulius Jauneika, Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos veiklą reglamentuoja Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d.
sprendimu Nr. B1-208 patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų
komisijos nuostatai. Komisija nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo
subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų
atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.
Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Jie šaukiami prireikus, atsižvelgiant į bylų skaičių.
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Komisijos darbas priklauso nuo gautų skundų. 2013 metais skundų, užklausimų iš kitų institucijų,
prašymų gauta nebuvo, todėl komisija neorganizavo posėdžių ir nė karto nebuvo susirinkusi.
Turto privatizavimo komisija
Molėtų rajono savivaldybės turto privatizavimo komisija sudaryta 2011 m. gegužės 26 d.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-128. Komisiją sudarė komisijos pirmininkas
Suginčių seniūnas Jonas Pusvaškis, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariai Danielius Valiauga ir
Kęstutis Grainys, skyrių vedėjai Aldona Rusteikienė ir Remigijus Tamošiūnas.
2013 m. įvyko 3 savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžiai. Posėdžiuose buvo
pritarta mokyklos pastato, esančio Toliejų k., dalies kultūros namų pastato, esančio Balninkų mstl.,
Alaušų g. 25, ir dalies kultūros namų pastato, esančio Inturkės k., Bažnyčios g. 14, pirkimo –
pardavimo sutarčių projektams. Pastatai parduoti už 50470 litų. Taip pat buvo svarstytos 2 naujos
privatizavimo objektų - mokyklos ir katilinės pastatų, esančių Dapkūniškių k., programos ir joms
pritarta.
3. VYRIAUSYBĖS ATSTOVO REIKALAVIMAI, TEIKIMAI IR JŲ VYKDYMAS
Vadovaujantis savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nuostatomis Vyriausybės
atstovas Utenos apskrityje atliko Molėtų rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, tai yra
prižiūrėjo, ar savivaldybė laikosi Konstitucijos ir įstatymų ar vykdo Vyriausybės sprendimus.
Vykdant išankstinę teisės aktų projektų priežiūrą (kontrolę) – Vyriausybės atstovo institucija
nuolat tikrino savivaldybės tarybos sprendimų projektus. Nustačius, kad

sprendimų projektai

neatitiko įstatymų ar kitų teisės aktų, į pastabas atsižvelgta, sprendimai patikslinti.
2013-01-07 pareikalauta Molėtų rajono savivaldybės tarybos neatidėliojant įgyvendinti LR
Vietos savivaldos 14 str. 4 d. 8 p. reikalavimą ir Kontrolės komitetui atsiskaityti už savo veiklą
savivaldybės tarybai.
Pareikalauta

Molėtų

rajono

savivaldybės

tarybos

neatidėliojant

įgyvendinti

LR

Administracinių ginčų komisijų įstatymo 6 str. 3 d. bei vykdyti LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 4
d. nutarimu Nr. 533 (LR Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1519 redakcija) patvirtintų
Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 7 p. nuostatas ir Visuomeninei administracinių ginčų
komisijai atsiskaityti Molėtų rajono savivaldybės tarybai.
2013-09-02

pareikalauta

Molėtų

rajono

savivaldybės

administracijos

direktoriaus

neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p., 30 str. 2
d. 2 p., Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymo 6 str. 1 d. nuostatas bei vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo
Nr. 480 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 1 p. patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 7 p. bei 18 p. reikalavimus ir Molėtų
rajono savivaldybės interneto svetainėje pateikti reikalingą informaciją.
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2013-09-09 pareikalauta Molėtų rajono savivaldybės kontrolierės neatidėliojant įgyvendinti
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 15 p. nuostatą ir paskelbti Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką vietinėje spaudoje.
2013-10-15 pareikalauta Molėtų rajono savivaldybės tarybos neatidėliojant įgyvendinti
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3, 6, 13, 16, 20, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 11 str., 13 str. nuostatas bei pagal kitus Įstatymu
nustatytus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, atitinkamai pakeisti ar (ir)
papildyti Reglamentą.
2013-10-15 pareikalauta Molėtų rajono savivaldybės tarybos neatidėliojant įgyvendinti
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 44 p., 44 str. nuostatas ir patvirtinti
Gyventojų apklausos tvarkos aprašą. Visi reikalavimai apsvarstyti savivaldybės taryboje ir įvykdyti.
Pažymėtina, vykdant savivaldybės administracinę priežiūrą nebuvo sustabdytų teisės aktų ,
taip pat nebuvo nustatyta, kad savivaldybės administravimo subjektas priėmė teisės aktų, kuriais
remiantis būtų sudaryti sandoriai pažeidžiantys viešąjį interesą,.
II. MERO VEIKLA
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Molėtų rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu meras sudarė Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes,
teikė Tarybos sprendimų projektus, pasirašinėjo sprendimus, posėdžių protokolus, kontroliavo, kaip
vykdomi Tarybos priimti sprendimai. Taip pat tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka
organizuotas ir vykdomas gyventojų priėmimas, jų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas. Mero
vardu 2013 m. iš viso gauta 9 gyventojų prašymai.
Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniu pasirašė 37 potvarkius, iš jų 22
veiklos klausimais (11 dėl tarybos posėdžių sušaukimo, 6 – dėl apdovanojimų, 2- dėl darbo grupių
sudarymo, 3 dėl kandidatūrų siūlymo į komisijas) ir 15 atostogų ir komandiruočių klausimais.
Aktyviai meras veikė, sprendžiant tas Molėtų savivaldybei svarbias problemas, kurios
daugiausiai priklausė nuo centrinės valdžios pozicijos. Į įvairias valdžios institucijas raštu meras
kreipėsi net 14 kartų.
Be to, meras Stasys Žvinys iniciavo susitikimą su Ministru Pirmininku Algirdu
Butkevičiumi dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų nustatymo 2014-2020 m.
Ne kartą iniciavo susitikimus su Sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Povilu Andriukaičiu.
Lankėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (VUL SK), kur dalyvavo susitikime
su Sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Povilu Andriukaičiu ir VUL SK generaliniu direktoriumi
prof. habil. dr. Aleksandru Laucevičiumi dėl pacientų srautų koordinavimo.
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Kultūros ministerijoje susitiko su kultūros ministru Šarūnu Biručiu dėl investicinio projekto
Molėtuose finansavimo.
Ne kartą meras rūpimus klausimus dėl projekto „Žvejų rojus“ ir dėl atliekų tvarkymo rajone
aptarė susitikime su aplinkos ministru Valentinu Mazuroniu.
Meras ne kartą praėjusiais metais vyko į Kultūros vertybių apsaugos departamentą (KVAD),
dalyvavo pasitarimuose su KVAD direktore Dina Varnaite, Apskaitos, paveldotvarkos planavimo
skyriaus vedėja Br. Raupėnienė ir VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriumi V. Drumsta dėl Videniškių
vienuolyno namo restauravimo, amatų centro ir mokyklos priestato rekonstrukcijos projektų.
Taip pat ne kartą dalyvavo pasitarimuose su Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio
ministerijos direktore dr. Raimonda Balniene ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktore Rūta Baškyte.
Ypatingai svarbus ir davęs rezultatų buvo mero inicijuotas susitikimas su Susisiekimo ministru
Rimantu Sinkevičiumi. Susitikime aptarta labai prasta Molėtų rajono kelių būklė ir jų priežiūra. Į
susitikimą meras nusivežė visą eilę klausimų, ministras ne tik išklausė merą, bet ir pažadėjo bent
nedidelę dalį šių problemų išspręsti artimiausiu metu, t.y. 2014 m.
1. Atstovavimas Utenos regiono plėtros taryboje
Molėtų rajono savivaldybės taryba į Utenos regiono plėtros tarybą delegavo Molėtų rajono
savivaldybės merą Stasys Žvinį ir tarybos narį Vladą Pusvaškį.
Utenos regiono taryba rengia regiono plėtros planų projektus ir tvirtina regiono plėtros planus,
įgyvendina jų priežiūrą bei įvertinimą. Regiono taryba siekia plėtoti inžinerinę ir transporto
infrastruktūrą

verslo ir gyvenimo sąlygoms gerinti, didinti verslo konkurencingumą, siekia

subalansuotos socialinės infrastruktūros bei regioninių centrų plėtros.
2013 m. meras dalyvavo 14 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžių.
2. Atstovavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje
Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys yra Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau
LSA) tarybos narys bei Savivaldybių administravimo komiteto narys.
2013 m. įvykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XIX suvažiavime Birštone
Molėtų rajono savivaldybei atstovavo Tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų
komiteto pirmininkas Steponas Šanteriovas. Suvažiavime buvo aptarti savivaldai aktualūs
klausimai, įvertinti didesni ar mažesni pasiekimai, priimti ir pasirašyti svarbūs nutarimai. pžvelgta,
ką siekiant geresnio gyvenimo atstovaujamoms bendruomenėms pavyko laimėti, o kas liko
neišspręsta.
3. Bendradarbiavimas su užsieniu
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Molėtų rajono savivaldybė pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Slonimo, Rogačiovo
(Baltarusija) rajonų, Hiorstelio (Vokietija), Makovo (Lenkija), Ungheni (Moldova), Ludzos (Latvija)
savivaldybėmis.
Meras atstovauja Molėtų rajonui bendradarbiaujant su užsienio institucijomis ir gavęs
savivaldybės tarybos pritarimą sudaro bendradarbiavimo sutartis. 2013 m. meras tęsė tarptautinio
bendradarbiavimo tradicijas.
Įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį, Slonimo rajono vykdomojo komiteto pirmininko
kvietimu birželio mėnesį Slonime lankėsi Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys,
savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas ir Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja Loreta Virginija Štelbienė. Vizitas surengtas Baltarusijos Respublikos
Nepriklausomybės dienos proga.
Spalio mėnesį Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, savivaldybės administracijos
direktorius Vaclovas Seniūnas ir savivaldybės

tarybos Biudžeto ir rajono plėtros komiteto

pirmininkas Vladas Pusvaškis lankėsi Sankt-Peterburge, Kirovo rajone, aptarė galimo
bendradarbiavimo sritis.
Gegužės mėnesį Molėtų rajono savivaldybėje lankėsi buvęs Technisches Hilfswerk (Techninė
parama) vadovas Uwe Hummerichas ir savanorių komanda iš Aurich‘o miesto (Vokietija), kurie
atvežė labdaros siuntą rajono žmonėms.
Taip pat gegužės mėnesį Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, mero pavaduotojas
Henrikas Ivickas ir Administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas priėmė žydų bendruomenės narius
iš Pietų Afrikos Respublikos. Aplankyti gimtųjų Molėtų atvyko Bruveris Videckas ir Arnoldas
Garberis.
Rugpjūčio mėnesį Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir Tarybos narys Vladas Pusvaškis kartu
su kitais Utenos regiono tarybos nariais bei Utenos regiono plėtros tarybos tarpregioninio
bendradarbiavimo darbo grupės nariais lankėsi Vokietijoje, Štainfurto apskrityje.
Rugsėjo mėnesį rajono meras Stasys Žvinys ir Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo
pavaduotojas Gintautas Matkevičius susitiko su Molėtų krašto bičiuliu, Norvegijos Karalystės
ambasadoriumi J. E. Leifu Arne Ullandu. Susitikimo tikslas – aptarti galimybes, siekiant Norvegijoje
rasti partnerius, kurie sutiktų bendradarbiauti su Molėtų rajono savivaldybe.
4. Kitos mero iniciatyvos
Meras dirba taip, kad stiprėtų bendradarbiavimas su Vyriausybės atstovais, visuomene,
kitomis Savivaldybėmis, ir tiki, kad savo pavyzdžiu paskatins ir kitus vieningai dirbti Molėtų krašto
ir jame gyvenančių žmonių labui.
Norėdamas kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir padėti jas
išspręsti, Savivaldybės meras du kartus per savaitę skiria laiką gyventojų priėmimui, lankosi
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seniūnijose, dėl įvairių klausimų susitinka su bendruomenėmis ir jų atstovais, lankosi ugdymo
įstaigose, savivaldybės valdomose įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Aktyviai dalyvauja Kultūros centro, seniūnijų, bendruomenių, švietimo įstaigų, sveikatos
apsaugos įstaigų renginiuose, akcijose, susitinka su rajono kultūros ir meno atstovais, dalyvauja
parodų atidarymuose, religinėse šventėse ir minėjimuose.
2013 m. buvo pagerbti ir mero padėkos raštais, ženklais, atminimo dovanomis apdovanoti
nusipelnę Molėtų krašto gyventojai, rajono meno kolektyvai, įstaigų darbuotojai, mokiniai, religinės
bei akademinės bendruomenės atstovai ir kt.
Birželio mėnesį rajono mero iniciatyva ir jo bei Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir
diplomatinio protokolo departamento direktorės Rasos Kairienės bendrų pastangų dėka Molėtų krašte
lankėsi Lietuvoje reziduojantys bei Lietuvai akredituoti užsienio šalių ambasadoriai – apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Airijos, Baltarusijos Respublikos, Japonijos, Švedijos
Karalystės, Namibijos Respublikos, Tadžikistano Respublikos, Indonezijos Respublikos, Benino
Respublikos, Estijos bei kitų diplomatinių atstovybių vadovai ir jų sutuoktiniai. Šis garbių svečių
apsilankymas suteikė dar vieną galimybę reprezentuoti Molėtų kraštą, reikšmingai prisidėjo prie
mūsų krašto įvaizdžio formavimo. Ambasadorių priėmimas įvertintas labai gerai ir už tai Užsienio
reikalų ministerija rajono merui įteikė Padėką.
4.1. Bendradarbiavimas su verslo ir bendruomenės atstovais, investicijos ir kaimo plėtra
Meras lankėsi rajono įmonėse, susipažino su įmonių veikla, aptarė problemas, susijusias su
nedarbu, domėjosi įmonių perspektyvomis.
Meras nuolatos lankėsi objektuose, tvarkomuose pagal investicinius projektus. Mero
iniciatyva vyko pasitarimai su įgyvendinamų investicinių projektų rangovais, techninės priežiūros
atstovais. Buvo nagrinėjamos iškilusios problemos, akcentuojama sklandi darbų eiga, reikalaujama
laiku atliekamų darbų kokybės.
Meras daug dėmesio skyrė rajono kaimų bendruomenėms. Susitikimuose su bendruomenių
nariais buvo aptarti įvairūs klausimai, bendruomenių dalyvavimo investiciniuose projektuose
galimybės, džiaugtasi bendruomenių veikla ir pasiekimais.
Lankėsi visose rajono seniūnijose. Susitikimuose aptarė visų seniūnijų veiklą. Nagrinėjo
iškylančias problemas, aktualiausius seniūnijų veiklos klausimus: kelių tvarkymo ir sniego valymo,
šiukšlių surinkimo ir išvežimo, seniūnijose esančių bešeimininkių pastatų eksploatavimo ir kitus
klausimus.
Meras lankėsi Savivaldybės valdomose įmonėse. Aptarta įmonių veikla ir perspektyvos.
Dažnai tartasi su UAB „Molėtų švara“ vadovu miesto ir rajono švarinimo klausimais bei su UAB
Molėtų šiluma vadovu.
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Pasitarimuose su UAB „Molėtų vanduo“ vadovu aptarta rajono gyventojams tiekiama vandens
kokybė, nuotekų išvežimo sąnaudos ir kaina.
Gegužės mėnesį Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, Administracijos direktorius
Vaclovas Seniūnas, jo pavaduotojas Juozas Kerpė, keli Tarybos bei administracijos darbuotojai
lankėsi Širvintų rajono savivaldybėje. Atsakomojo vizito tikslas – pratęsti bei stiprinti tarp abiejų
savivaldybių užsimezgusį bendradarbiavimą.
Įsibėgėja Molėtų rajono savivaldybės ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto
bendradarbiavimas, spalio mėnesį Molėtų rajono savivaldybėje, mero Stasio Žvinio iniciatyva,
lankėsi svečiai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto: architektė, Statybos fakulteto,
Architektūros inžinerijos katedros dėstytoja Inga Garnytė – Sapranavičienė, Urbanistikos katedros
profesorius dr. doc. Gintaras Stauskis, Statybos technologijos ir vadybos katedros dr. doc. Vaidotas
Šarka,

Architektūros fakulteto studentės Milda ir Liucija. Vykusių diskusijų metu svečius iš

universiteto domino ne tik miesto rekreacinės teritorijos, kurias jie norėtų nagrinėti ir pateikti jų
vizijas, miesto raidos aktualijos, bet ir fizinė miesto raida, jo socialinė infrastruktūra bei verslo padėtis
mūsų krašte.
Gruodžio mėnesį Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, Videniškių seniūnijos seniūnė
Genovaitė Mozūrienė, Molėtų parapijos klebonas dekanas – mons. Kęstutis Kazlauskas ir Videniškių
bibliotekos bibliotekininkė Dana Narbutienė lankėsi Mykolo Romerio universitete ir susitiko su
kraštiečiu, universiteto rektoriumi, prof. dr. Alvydu Pumpučiu bei aptarė bendradarbiavimo
galimybes.
Gegužę diskusijai apie gamtosaugą Molėtų rajono savivaldybės vadovai pakvietė Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (Utenos RAAD)
direktoriaus pavaduotoją Praną Kudabą, Asvejos regioninio parko direktorių Rimantą Glamboką,
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko (ANP irLRP) direkcijos vyr. specialistą
Sigitą Žvinį, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūros vedėją Rimą
Veršelį. Diskusijoje taip pat dalyvavo LR Seimo narys Petras Čimbaras, savivaldybės Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Jonas Vaitėnas ir vyresn. specialistė Inga Žemaitytė.
Spalio mėnesį mūsų rajoną „Auksinės krivūlės“ apdovanojimui pristatė Aplinkos ministerija.
Molėtų rajono merui Stasiui Žviniui „Auksinė krivūlė“ įteikta už išskirtinį rūpestį rajono gamtinių
vertybių apsauga, turizmo infrastruktūros plėtojimu ir tobulinimu.
Metų pabaigoje Molėtų rajono meras Stasys Žvinys surengė beveik pusšimtį susitikimų su
rajono ir miesto gyventojais. Tradiciškai apsilankymai seniūnijose buvo netradiciniai, kadangi meras
ne tik susitiko su rajono kaimų ar miesto gyventojais, bet lankėsi ir rajono seniūnijose įsikūrusiose
įmonėse, mokyklose, bibliotekose, gydymo įstaigose, bendrovėse, fermose, pas verslininkus,
tradiciškai ar netradiciškai ūkininkaujančius ūkininkus ar mieste veikiančiose įstaigose ir kt.
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4.2. Švietimas, sportas, kultūra, jaunimas
Sausio mėnesį vizitą Molėtuose europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė pradėjo Molėtų rajono
savivaldybės administracijoje, kur susitiko su rajono vadovais, Savivaldybės valdomų įmonių
vadovais, Administracijos skyrių vedėjais ir specialistais.
Balandžio mėnesį Molėtuose lankėsi Seimo Pirmininkas dr. Vydas Gedvilas ir jo pirmasis
pavaduotojas Vytautas Gapšys.
Gegužės mėnesį Molėtų rajone lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
prof. Dainius Pavalkis.
Meras dalyvavo tradicinėje Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose, Lietuvos dviračių maratonų
taurės varžybose, „Ežerūno – Kario“ sezono uždarymo šventėje; rajono seniūnijų žaidynėse, taip pat
Valstybės atkūrimo dienai ir Nepriklausomybės atkūrimo metinėms skirtuose renginiuose, Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečio minėjime; sveikino rajono ugniagesius, medikus ir kultūros
puoselėtojus profesinės dienos proga.
Birželio pabaigoje tradiciškai nuklegėjo nuaidėjo spalvingoji lietingoji Molėtų miesto šventė,
padovanojusi Molėtų krašto žmonėms ir svečiams, įdomų, gražų, linksmą reginį.
Aktyviai meras dalyvavo ir rugsėjo mėnesį Molėtuose šurmuliavusioje Rudens gėrybių ir
amatų mugėje „Priimk po skėčiu mus“ bei apdovanojo rajono ūkininkus.
Liepos mėnesį meras dalyvavo Atidarymo renginyje Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai pradžios proga, dalyvavo diskusijoje „Ar 2015 metais merus rinksime tiesiogiai?“,
kuri vyko LR Seime. O taip pat ir Molėtų gimnazijos XVI laidos abiturientų iškilmingoje brandos
atestatų įteikimo ceremonijoje.
Rugsėjo mėnesį išskirtinė pagarba Molėtų rajone buvo parodyta Lietuvos tautodailininkų
kūrybai: pirmoji respublikinė tautodailės konkursinė NATIURMORTO paroda surengta Alantos
dvare. Sveikinimo žodį tarė, padėkas ir apdovanojimus teikė ir rajono meras Stasys Žvinys, kurio
iniciatyva ir didelių pastangų dėka pavyko parodos organizatoriams įrodyti, kad šiai konkursinei
parodai surengti puikiai gali tikti Alantos dvaro aplinka.
Įpusėjus gruodžiui meras Molėtų miesto Jaunimo aikštėje įžiebė Kalėdų eglę, o mėnesio
pabaigoje tradiciškai Molėtų krašto žmonėms dėkojo Padėkos ir gerumo vakare. Kaip praėjusiais
metais, taip ir šįmet Molėtų rajono meras tęsė kilnias bei prasmingas tradicijas ir surengė Kalėdinį
Padėkos ir gerumo vakarą, į kurį pakvietė pačius ryškiausius, aktyviausius, pilietiškiausius,
versliausius, darbščiausius, dosniausius, kuriančius gėrį, grožį ir tai dalinusius kitiems Molėtų krašto
žmonėms, molėtiškius. Tą vakarą meras Stasys Žvinys pagerbė ir įteikė net 18 Padėkos angelų Molėtų
kraštą puoselėjantiems žmonėms už prasmingus gražius darbus, už įprastinį kasdienį darbą,
pasiekimus įvairiose veiklos srityse, už Molėtų krašto garsinimą, už pakantumą, supratingumą
vietinės valdžios veiksmams ir sprendimams, už verslo išsaugojimą bei plėtrą, už aktyvumą,
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pilietiškumą, savanorystę, gerumą, už iniciatyvas ir konkrečius pasiūlymus, už gražias tarpusavio
bendrystes, už gebėjimą dalintis gerumu, šiluma, už dosnumą ir nesavanaudišką pagalbą.
Meras aktyviai dalyvauja ir religinės bendruomenės renginiuose. Meras kaip ir kasmet
molėtiškius maloniai pakvietė įsijungti į labdaringą Advento akciją, aukoti stokojančių reikmėms ar
tiesiog lankyti vienišus bei pagyvenusius žmones.
Liepos mėnesį meras dalyvavo Panevėžio vyskupo šventimų ir ingreso iškilmėje.
Kasmet pasidžiaugti kūrybiniais pasiekimais Molėtų krašte gyvenantys ar iš šio krašto kilę
molėtiškiai pakviečiami dalyvauti tradicinėje dailės ir fotografijos premijos parodoje. Nors ši paroda
jau turi ir tam tikras tradicijas, tačiau kūrėjai bei organizatoriai kaskart įneša kažką ir naujo.
Pasižvalgius po parodų sales nesunku įsitikinti, jog tautodailininkai, menininkai, fotografai visada
gyvena kūrybinių ieškojimų ir atradimų dvasia. Parodos atidaryme dalyvavęs Molėtų rajono meras
Stasys Žvinys, pasveikinęs susirinkusiuosius ir parodos dalyvius, pasidžiaugė, jog molėtiškiai gali
didžiuotis saviškių paroda, kokių nėra niekur kitur.
Meras taip pat dalyvavo Alantos technologijų ir verslo mokykloje vykusioje kasmetinėje, jau
devynioliktoje, „Santaros – Šviesos“ konferencijoje.
Mero Stasio Žvinio iniciatyva šiemet vėl buvo surengtas ir Vietos savivaldos dienos
paminėjimas.
Molėtų rajono meras Stasys Žvinys dalyvavo ir Rugsėjo pirmosios renginiuose: šventės proga
sveikino Molėtų pradinės mokyklos bendruomenę.
Meras Stasys Žvinys jautriai reaguoja ir į išsakytą kritiką bei stengiasi laiku išsakyti
paaiškinimą. Meras teigiamai vertino aktyvią žmonių poziciją dėl Molėtų krašto problemų įvardinimo
ir valdžios aktyvinimo, kad jos būtų sprendžiamos. Asmeninė, ikimokyklinio ugdymo įstaigos
bendruomenės aktyvi pozicija, alaus baro savininkės D. Verikienės geranoriškas ir labai pilietiškas
nusiteikimas suteikė galimybę problemą išspręsti teigiamai. D. Verikienė 2013 m. vasario 19 d.
Molėtų rajono savivaldybės administracijai įteikė pranešimą apie alaus baro, esančio Vilniaus g. 53
a, Molėtuose, uždarymą nuo 2013 m. kovo 15 d.
4.3. Sveikatos priežiūra ir socialinių paslaugų gerinimo iniciatyvos
Pasitarimuose su VšĮ Molėtų ligoninė direktore L. Daukiene buvo akcentuojama, kad
sveikatos priežiūros įstaiga maksimaliai išnaudotų turimas priemones ir galimybes, teikiant
medicininę pagalbą rajono žmonėms, užtikrintų paslaugų prieinamumą ir kokybę, domėtasi Europos
Sąjungos lėšomis vykdomo projekto darbais ir eiga.
Meras inicijavo susitikimus su Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau PSPC)
laikinais vadovais. Buvo aptartos šios įstaigos problemos, teikiamų paslaugų kokybė, darbo drausmė
ir atsakomybė, pacientų aptarnavimo tobulinimas.
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VšĮ Molėtų ligoninė balandžio 4 d. lankėsi sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas
Andriukaitis. Pirmiausia ministras sveikatos apsaugos sistemos problemas prie apskritojo stalo aptarė
su Molėtų rajono savivaldybės meru Stasiu Žviniu, Savivaldybės gydytoja Migle Bareikyje, Molėtų
ligoninės direktore Laimute Daukiene, VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
(PSPC) laikinai einančia direktorės pareigas Audrone Aleksiejūniene, VšĮ Molėtų šeimos sveikatos
centras direktore (ŠSC) Egle Bareikiene, VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras
(GMPC) direktore Aukse Mackoniene ir VšĮ Suginčių BPG kabinetas gydytoja Daiva Grinevičiene.
Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centre rajono mero Stasio Žvinio iniciatyva buvo
surengtas susitikimas su rajone esančiomis ir gyventojams teikiančiomis paslaugas neįgaliųjų
organizacijomis.
Meras nemaža dėmesio skiria rajono neįgaliesiems žmonėms. Meras Stasys Žvinys taip pat
dalyvavo Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos suvažiavime. Su Socialinės paramos skyriaus
vedėja Genovaitė Grybauskienė lankėsi LASS Molėtų rajono skyriuje, VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir
darbinio užimtumo centras, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungoje, sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijoje „Molėtų viltis“, aktyviai dalyvauja rengiamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kt
Praėjusiais metais meras, vykdydamas ilgametę tradiciją, pasveikino ir garbingo 100 metų jubiliejaus
sulaukusią rajono gyventoją – Bekupės kaime gyvenančią Genovaitę Savanevičienę. Baigiantis
metams Molėtų rajono meras aplankė Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrą ir įteikė
tradiciniame Kalėdiniame Padėkos labdaros vakare surinktas aukas. Šįmet šventiniame vakare
geradarių paaukotos lėšos skirtos neįgaliems vaikams, lankantiems Kijėlių specialiojo ugdymo
centrą. Meras taip pat dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“ ir išpildė dviejų mūsų rajone gyvenančių
vaikučių norus ir svajones.
4.4. Turizmas
Meras aktyviai dirbo ir domėjosi mūsų rajone vystomo turizmo reikalais.
Parodų centre „Litexpo“ Vilniuje įvyko viena didžiausių tarptautinių turizmo, sporto ir
laisvalaikio parodų Baltijos šalyse paroda „Adventur 2013“. Svečius sutiko ne tik rajono turizmo
paslaugų teikėjai, bet ir parodoje apsilankęs Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Jis mielai atsakinėjo
į lankytojų klausimus, konsultavo, dalijosi sukauptu patyrimu su kolegomis, platino informacinę
medžiagą, nepamiršdami visus pakviesti apsilankyti Molėtuose.
Praėjusių metų gegužę Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vasaros sezono atidarymas įvyko
Lazdijų rajone. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) renginyje dalyvavo Molėtų rajono meras
Stasys Žvinys, kur pasveikino LKTA vadovus, Lazdijų rajono vadovus, renginio šeimininkus bei
dėkojo už pakvietimą į šventę ir svetingumą.
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Gegužės pabaigoje Molėtų rajono savivaldybės salėje surengta konferencija „Svetingumas
Molėtuose: tikrovė ir siekiamybė“, skirta turizmo sezono pradžiai ir Molėtų TVIC 15-os metų veiklai
paminėti. Turizmo sezono ir šventinės konferencijos pradžią skelbė rajono meras Stasys Žvinys.
Birželio mėnesį meras dalyvavo Asvejos regioninio parko lankytojų centro ekspozicijos
atidaryme.
Lapkričio pabaigoje viloje „Kelmynė“ įvyko Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro
kartu su rajono laikraščiu „Vilnis“, Molėtų kultūros centru ir Molėtų krašto verslininkų asociacija
organizuotas Verslo nominacijų vakaras, kuriame dalyvavo ir rajono meras..
4.5. Žemės ūkis ir vietinis ūkis
Sausio pabaigoje Molėtų rajone lankėsi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras prof.
Vigilijus Jukna. Pokalbyje su rajono meru Stasiu Žviniu buvo aptarta bendra rajono žemės ūkio
situacija ir atkreiptas ministro dėmesys į opiausias problemas rajone, kurios susijusios su žemės ūkiu.
Kovo mėnesį Kauno sporto halėje įvyko Visuotinis žemdirbių suvažiavimas. Į po keturių metų
pertraukos vėl surengtą visuotinį Lietuvos žemdirbių suvažiavimą atvyko daugiau negu trys
tūkstančiai žmonių tarpe jų buvo ir 40 Molėtų rajono žemdirbių delegacija. Su jais vyko ir rajono
meras Stasys Žvinys, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Vaitėnas bei kiti kaimo ir žemės ūkio
reikalais besirūpinantys molėtiškiai.
Meras Stasys Žvinys dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime, kur
buvo aptarti pasiruošimo 2014 m. deklaruoti žemės ūkio naudmenas darbai, pristatytos pagrindinės
Tiesioginės paramos 2015-2020 m. nuostatos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos
aktualijos.
Molėtų rajone antrą kartą įvyko specializuota avininkystės paroda. Paroda įvyko ūkininko
Giedriaus Prakapavičiaus ūkyje (Ūtos km., Molėtų r.), kurioje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė ir
rajono meras.
4.6. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Taip pat rajono meras aktyviai dalyvavo penktąjį kartą šalyje vykusioje savanorystės akcijoje
„Darom“ ir prisidėjo prie Molėtų rajono ir miesto gyventojų, kurie stengiasi, kad būtų daugiau gražių
poilsio kampelių, žalių vejų ar gražiai sutvarkytų sodybų.
Meras Stasys Žvinys dalyvavo Utenoje surengtoje profesinės šventės – Policijos dienos
minėjime ir ta proga sveikino Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato policininkus.
III. Socialinė ekonominė aplinka ir finansinis Savivaldybės veiklos pagrindas
Statistikos departamento duomenimis, 2013 metų pradžioje Molėtų rajone gyveno 20032
gyventojai (2012 m. - 20399). Metų pabaigoje – 19590. Daugiau kaip 2/3 gyventojų gyvena kaime.
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MOLĖTŲ RAJONO GYVENTOJAI 2013 M.
PRADŽIOJE (20032)

Mieste
6302
31%
Kaime
13730
69%

Per metus užregistruoti 141 gimimo, 385 mirties įrašai. Tęsiasi bendroji gyventojų mažėjimo
tendencija, kurią šiek tiek kompensuoja atvykstantys asmenys. Atvykimą deklaravo 766, išvykimą
91, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įrašyti 57 asmenys. Gyventojų tankis – mažiau
nei 20 viename kv. km. Situacija keičiasi vasarą, kai į rajoną laikinai suvažiuoja daug įvairaus
nekilnojamojo turto įsigijusių asmenų bei poilsiautojų.

Molėtų rajono gyventojai 2013 m. pradžioje pagal amžiaus
grupes
(Iš viso 20032)
2109

1917

1737

1556

1965
1629

1646

1171
893

872

947
734

952

831
626

447

0-15 m. 15-24 m.25-34 m.35-44 m.45-54 m.55-64 m.65-74 m.75-85+ m.
Miesto gyventojai 6302
Kaimo gyventojai 13730
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2013 metais Mokesčių inspekcija Molėtų rajone apskaitė 285 uždarąsias akcines bendroves
(įregistruotos 12, išregistruotos 5), 255 individualias įmones (įregistruotos 1, išregistruotos 4), 1
komanditinę ūkinę bendriją, 6 kooperatines bendroves, 26 žemės ūkio bendroves (1 įregistruota), 29
viešąsias įstaigas (įregistruotos 3), 3 biudžetines įstaigas (1 išregistruota), 13 profesinių sąjungų, 19
religinių bendruomenių ar bendrijų, 120 asociacijų (įregistruota 9), 4 labdaros ir paramos fondai, 1
šeimyna, 4 sodininkų bendrijos, 6 garažų/namų bendrijos, 18 mažųjų bendrijų (įregistruotos 9). Iš
viso įregistruoti 35 nauji, išregistruota 10, veikė 818 subjektų.
Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis, Molėtų rajone visų rūšių valstybinio
socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičius kasmet mažėja. 2012 m. gruodžio 31 d. tokių
gavėjų buvo 9234, o 2013 m. gruodžio 31 d. – 8958 arba sumažėjo 3 procentais. Sparčiausiai mažėja
senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius: per 2013 metus tokių asmenų sumažėjo 108 ir 2013 m.
pabaigoje sudarė 4732. Mažėjo ir kitas išmokas (našlių, našlaičių, netekto darbingumo) gaunančių
asmenų skaičius. Tai įtakojo ir išlaidų iš Sodros biudžeto mažėjimą. Per 2012 m. gruodžio mėnesį
buvo išmokėta 4,9 mln. Lt, o 2013 m. per tą patį laikotarpį -4,8 mln. Lt. Vidutinė senatvės pensija
rajone augo nežymiai ir 2013 metais siekė 742,56 Lt, tačiau buvo mažesnė už šalies vidutinę pensiją,
kuri sudarė 827,97 Lt.
Statistiniai duomenys rodo, kad per 2013 m. Molėtų rajone didėjo sergamumas. Per 2012
metus Molėtų rajono gydymo įstaigose buvo išduoti 8751, o per 2013 metus - 9264 nedarbingumo
pažymėjimai, t. y. 513 nedarbingumo pažymėjimų daugiau. Išduotų nedarbingumo pažymėjimų
skaičiaus padidėjimą lėmė padažnėję ir paūmėję virusiniai respiratoriniai susirgimai, pereinantys į
komplikacijas, taip pat lėtinės ligos bei užsitęsusių traumų gijimas.
Per 2012 metus Molėtų rajone vyko 11 bankrotų ir 1 restruktūrizavimo byla. 2013 metais vyko
9 bankrotai ir 2 restruktūrizavimo bylos. Per 2013 metus iškelti 3 bankrotai ir 1 restruktūrizavimo
byla. Didžiausia bankrutavusi bendrovė - UAB „Logdom“, kurioje metų pradžioje dirbo 25
darbuotojai. Didžiausia restruktūrizuojama įmonė - UAB „Melinga“, metų pradžioje turėjo 62
darbuotojus, metų pabaigoje - 50 darbuotojų. Restruktūrizuojama įmonė UAB „Molesta“ išvyko į
Sodros Vilniaus skyrių (darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 143).
Darbo biržos duomenimis, 2013 metų vidutinis nedarbo lygis Molėtų rajone buvo 13,4 proc.
Mažesnis nei Utenos apskrityje (14,6, bet didesnis nei šalies vidurkis 10,9). Vidutinis metinis
bedarbių skaičius – 1588 (2012 – 1734). Jaunimo iki 25 metų nedarbo lygis 6,4 proc. (2012 m. - 9
proc.) 2013 metų gale daugiausiai darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais
Videniškių (22,8 proc.), Mindūnų (20,8 proc.) ir Inturkės (18,2 proc.) seniūnijose. Mažiausiai –
Joniškio (11,4 proc.) ir Suginčių (13,8 proc.) seniūnijose.
Daugiausiai galimybių įsidarbinti Molėtų rajone turi pardavėjai, kvalifikuoti darbininkai,
dailidės, tinkuotojai, apdailininkai, virėjai, išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos.
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Galime pasidžiaugti, kad Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2013 m. biudžeto pajamų
planas įvykdytas 100,5 proc. ir gauta 260,4 tūkstančių litų viršplaninių pajamų.
Molėtų rajono savivaldybės pajamų vykdymas 2013 metais ( tūkst. Lt )
Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų mokestis
Gyventojų pajamų mokestis išlaidų
struktūrų skirtumams išlyginti
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių pajamoms išlyginti
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti
Speciali tikslinė dotacija moksleivio
krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Speciali tikslinė dotacija kapitalui
formuoti
Europos sąjungos finansinės paramos
lėšos
Bendrosios dotacijos kompensacija
Turto pajamos
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
Kitos neišvardytos pajamos
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui
dengti
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio
krepšelio lėšos
Iš viso

Grąžinta į
valstybės
biudžetą

Metinis
Įvykdyta Įvykdyta
Įvykdyta
planas
%
+,7725,0

7866,1

101,8

141,1

4685,0

4704,0

100,4

19,0

4902,0

4694,0

94,2

-208,0

655,0
80,0

839,2
168,2

128,1
210,3

184,2
88,2

8616,3

8564,3

99,4

-52,0

52,0

12735,1

12733,9 100,0

-1,2

1,2

1588,2

1588,2

100,0

835,0

835,0

100,0

827,0

884,6

107,0

57,6

3089,0
315,0
908,3
12,0
47,0

3089,0
372,6
869,4
1,0
70,8

100,0
118,3
95,7
8,3
150,2

57,6
-38,9
-11,0
23,8

1237,4

1237,4

100,0

12,3

12,3

100,0

48279,6

48540,0 100,5

260,4

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta mažiau , negu planuota
47,9 tūkstančio litų, ir nors gyventojų pajamų mokestis gaunamas tiesiogiai iš VMĮ 141,1 tūkstančio
litų viršija planą, iš valstybės iždo negauta 208,0 tūkstančių litų

gyventojų pajamų mokesčio

savivaldybės pajamoms išlyginti. Tačiau gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūroms išlyginti iš
valstybės iždo gauta daugiau, negu planuota tik 19 ,0 tūkstančių litų.
Didžiausią 2013 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį–23721,4 tūkstančio litų sudarė
specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. Taip pat 2013 metais rajono savivaldybės
biudžetas gavo 3089,0 tūkstančio litų bendrosios dotacijos kompensaciją, kadangi mūsų pajamos
mažėjo didesniu procentu , negu nustatytas respublikos vidurkis.
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Didžiausia planuotų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų dalis yra lėšos mokinio krepšeliui
finansuoti-12733,9 tūkstančio litų.2013 metais lėšos mokinio krepšeliui dėl sumažėjusio mokinių
skaičiaus mūsų savivaldybei buvo sumažintos 208,9 tūkstančiais litų. Dėl mokinių judėjimo tarp
Molėtų rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių mokyklų pagal tarpusavio suderinimo aktus gauta
12,3 tūkstančio litų ir perduota kitoms savivaldybėms 8,8 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų.
Nepanaudota ir grąžinta į Švietimo ir mokslo ministerijai 1,2 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų.
Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti Molėtų rajono savivaldybei,
tvirtinant Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatymą buvo skirta 8901,1 tūkstančio litų specialios tikslinės dotacijos iš valstybės
biudžeto lėšų ,iš kurių 5006,8 tūkstančio litų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti
ir mokėti lėšos. 2013 metais šios lėšos ,nors jų mūsų savivaldybei ir truko, gruodžio mėn. buvo
sumažintos 26,9 tūkstančio litų, todėl savivaldybė 2014 01 01 turėjo 44,6 tūkstančio litų įsiskolinimą
už mažas pajamas gaunančių gyventojų šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijas. Laidojimo
pašalpoms numatytos lėšos buvo pilnai nepanaudotos ir 18,0 tūkstančių litų grąžinta socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai.
983,1 tūkstančio litų buvo numatyta mokinių socialinei paramai ir 551,5 tūkstančiai litų
socialinėms paslaugoms finansuoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais minėtos lėšos
buvo sumažintos 228,3 tūkstančio litų mokinių socialinės paramos ir 23,2 tūkstančio litų socialinių
paslaugų lėšos. Nepanaudota ir grąžinta socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 29,6 tūkstančio litų.
Taip pat nepanaudota ir grąžinta socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 1,9 tūkstančio litų
darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimui ir gyventojų įdarbinimui skirtų specialiosios tikslinės
dotacijos lėšų
2013 metų turto mokesčių ir pajamų planas įvykdymas 124,9 procento, ir gauta 241,8
tūkstančio litų daugiau negu planuota.
2013 metais tvirtinant savivaldybės biudžetą buvo numatyta panaudoti 1064,8 tūkstančio litų
2012 m nepanaudotų biudžeto lėšų 2013 01 01 esančiam įsiskolinimui už prekes, paslaugas ir atliktus
darbus padengti ir paskoloms grąžinti bei 172,6 tūkstančio litų tikslinės paskirties programoms
finansuoti.
2013 metais savivaldybės administracija pasirašė paskolos sutartį su AB SEB banku dėl
2451,7 tūkstančio litų paskolos investicinių projektų finansavimui. Pagal šią ir 2011-2012 metais
pasirašytas paskolų sutartis su AB DNB ir AB SEB bankais savivaldybė investicinių projektų
finansavimui 2013 metais panaudojo 2374,2 tūkstančio litų paskolų lėšų. 2013 m. pagal grafikus
grąžinta 844,2 tūkstančio litų paskolų. Taigi įvertinus anksčiau paimtų paskolų likutį ir 2013 metais
paskolintą sumą bendra savivaldybės skola 2014 01 01 yra 7069,7 tūkstančio litų bei bendras

25
skolinimosi limitas mūsų savivaldybėje pagal planuojamas 2014 metų pajamas, nuo kurių
skaičiuojamas skolos limitas yra 26,6 procento .
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2011m.- 2013 m. ( tūkst. Lt)
Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų mokestis pagal
procentinę dalį
Gyventojų pajamų mokestis išlaidų
struktūrų skirtumams išlyginti
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių pajamoms išlyginti
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Europos sąjungos finansinės
paramos lėšos
Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Speciali tikslinė dotacija moksleivio
krepšeliui finansuoti
Speciali tikslinė dotacija kapitalui
formuoti
Kita tikslinė dotacija
Bendrosios dotacijos kompensacija
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
Turto pajamos
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
Kitos neišvardytos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Mokinio krepšelio lėšos gautos iš
kitų savivaldybių
Iš viso pajamų
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų
stygiui dengti
Iš viso su apyvartos lėšomis
Skolintos lėšos
Iš viso su skolintomis lėšomis

Gauta
Gauta
Gauta
2011 m. 2012 m. 2013 m.

Pokytis
lyginant su
2012 m.

Pokytis
lyginant su
2011 m.

7818,4

7692,6

7866,1

173,5

47,7

5090,0

4890,0

4704,0

-186,0

-386,0

3813,0

4660,0

4694,0

34,0

881,0

711,6
132,5

839,3
165,0

839,2
168,2

-0,1
3,2

127,6
35,7

472,6

884,6

412,0

884,6

9656,2

9812,4

8564,3

-1248,1

-1091,9

15069,0

13675,7

12733,9

-941,8

-2335,1

845,0

835,0

-10,0

835,0

1321,0
3073,9
12,8
379,0
924,6
7,9
114,9

1588,1
3089,0
372,6
869,4
1,0
40,5

267,1
15,1
-12,8
-6,4
-55,2
-6,9
-74,4

212,3
-122,0
-14,0
-33,0
-1,5
-295,6
-542,7

86,4

30,3

-56,1

30,3

12,5

19,2

12,3

-6,9

-0,2

49057,3

48992,3

47302,7

-1689,6

-1754,6

2263,4

1894,8

1237,4

-657,4

-1026,0

51320,7
3171,1
54491,8

50887,1
1541,2
52428,3

48540,1
2374,2
50914,3

-2347,0
833,0
-1514,0

-2780,6
-796,9
-3577,5

1375,8
3211,0
14,0
405,6
867,9
296,6
583,2

Palyginus savivaldybės biudžeto gaunamas pajamas 2011-2013 metais, matyti, kad jos
mažėja. 2013 m. lyginant su 2012 m. gauta mažiau pajamų 1689,6 tūkstančio litų, o palyginus su
2011 m. 1754,6 tūkstančio litų. Apyvartos lėšos iš kurių dengiamas sekančių biudžetinių metų pajamų
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stygius taip pat mažėja. Nuo 2011 metų į savivaldybių biudžetus jungiamos skolintos lėšos –
savivaldybių iš bankų paimtos paskolos investicinių projektų finansavimui.
Gyventojų pajamų mokestis gaunamas tiesiogiai per mokesčių inspekciją trijų metų
laikotarpyje truputį didėjo, tačiau išliko labai panašaus dydžio.
Gyventojų pajamų mokesčio suma savivaldybių pajamoms išlyginti , gaunama iš valstybės
iždo, 2011-2013 metų laikotarpiu didėjo, ypač 2012 metais, tuo tarpu gyventojų pajamų mokesčio
suma išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti mažėjo.
2011 -2013 m. savivaldybės biudžetui skirta bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės
biudžeto, tai reiškia, kad šia suma savivaldybės numatytos gauti pajamos mažėjo lyginant su 2009
m. daugiau, negu valstybės nustatytas mažėjimo procentas. Bendrosios dotacijos kompensacija
planuojama savivaldybės biudžete per visus tris metus yra panašaus dydžio.
2013 m. padidėjo iš turto mokesčių gaunamos savivaldybės pajamos, nes savivaldybės tarybai
nustačius žemės mokesčio tarifus, išaugo pajamos iš žemės mokesčio. Tačiau pastoviai mažėja
pajamos iš žemės nuomos, ir nors 2013 m. buvo panaikintos žemės nuomos mokesčio lengvatos,
bendra šios rūšies pajamų suma nepadidėjo.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti bendra suma 2012 m.
lyginant su 2011 m. augo, tačiau 2013 m. lyginant su 2012 m. sumažėjo1248,0 tūkstančiais litų , nes
2013 m. sumažėjo socialinėms pašalpoms išmokama lėšų suma.
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui 2013 m. lyginant su 2012 m. sumažėjo 941,8
tūkstančio litų, lyginant su 2011 m. mokinio krepšelis yra mažesnis 2335,1 tūkstančiais litų, ir to
priežastis ne tik mažėjantis mokinių skaičius bet ir mokinio krepšelio nustatymo metodikos
pasikeitimai.
Nuo 2012 m. į savivaldybės biudžetą vėl jungiamos valstybės investicijų programos lėšos,
kurios skiriamos mūsų savivaldybei, bei gaunamos lėšos socialinės paskirties įstaigų perimtų iš
apskrities daliniam išlaikymui ir nuo 2012 m. skiriama dotacija vaikų, turinčių specialių ugdymosi
poreikių išlaikymui
Taigi galima daryti išvadą, kad 2013 m. tiek lyginant su 2012 m. tiek su 2011 m. savivaldybėje
ženklai mažėjo pajamos skiriamos savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui.
Įstaigų gaunamos pajamos , kurių didžiąją dalį sudaro vaikų darželių lopšelių gaunamos
pajamos už vaikų išlaikymą ir Alantos senelių namų pajamos už išlaikymą trijų metų bėgyje išlieka
beveik tame pačiame lygyje ir jungiamos į įstaigų biudžetus jų programų vykdymui.
IV. Savivaldybės turtas
Molėtų rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo turtą, kurio įsigijimo savikaina 206 291,3
tūkst. litų, likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. – 147 035,0 tūkst. litų.
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Valstybės turto, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo,
likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. - 13976 tūkst. litų (2012 m. - 14959 tūkst. litų, 2011 m. - 16748
tūkst. litų).
Savivaldybė 8 uždarosiose akcinėse bendrovėse valdo akcijas, kurių bendra vertė 25696851
Lt. Trijose iš šių bendrovių („Molėtų vanduo“, Molėtų knygynas ir ,,Molėtų autobusų parkas”) valdo
šimtaprocentinį akcijų paketą. 2013 m. dvi akcinės bendrovės – Molėtų knygynas (100 proc. akcijų)
ir Molėtų vaistinė (6,25 proc. akcijų) paskelbė bankrotą. 8 viešosiose įstaigose turi 404951 (2012 m.
– 389951, 2011 m. – 373701) litų dalininko įnašą, 7 iš šių įstaigų (Molėtų ligoninė, Molėtų greitosios
pagalbos centras, Molėtų šeimos centras, Giedraičių ambulatorija, Molėtų rajono Suginčių bendrosios
praktikos gydytojo kabinetas, Pirminės sveikatos priežiūros centras, Molėtų turizmo ir verslo
informacijos centras) yra vienintelė dalininkė.
Svarstydama turto valdymo klausimus, Savivaldybės taryba 2013 m. priėmė 53 sprendimus.
2013 metais buvo įvykdyti 3 savivaldybės turto (Čiulėnų mokyklos pastato, Inturkės kultūros
namų pastato patalpų ir Balninkų kultūros namų pastato dalies) privatizavimo aukcionai. Pastatai
buvo parduoti už 50470 litų. Pateiktos 2 objektų (mokyklos ir katilinės pastatų, esančių Dapkūniškių
k.) privatizavimo programos.

V. Investicijos
Didžioji 2007-2013 m. ES parama savivaldybėms buvo skiriama per regioninės
dimensijos pagalbą. Todėl svarbu pažvelgti į ES paramos įsisavinimą Utenos regiono lygmeniu (2014
m. sausio mėn. duomenys).
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Iš pateiktos lentelės matyti, kad sėkmingiausiai ES paramos projektus įgyvendina Anykščių rajono
savivaldybė (pasiekta 95,82%). Molėtų rajono savivaldybė pakankamai neblogai (75,83%, 3 vieta)
įsisavina ES paramos lėšas.

Atkreipiant dėmesį į pokyčius, Molėtų rajono savivaldybė buvo savo projektus susidėliojusi
kitaip negu visos kitos regiono savivaldybės: dėl žmogiškųjų resursų stokos pagrindinis projektų
įgyvendinimas buvo planuojamas 2012-2013 m. laikotarpiu.
2013 m. buvo vykdomi 39 projektai, 15 iš jų buvo užbaigti per 2013 metus:
1. Molėtų rajono kurortinių teritorijų nustatymo ir plėtros galimybių studija
2. Molėtų miesto ir aplinkinių teritorijų plėtros ir įvaizdžio formavimo studija
3. Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2013-2015 metams parengimas
4. Molėtų miesto bendro naudojimo želdynų, parkų ir kitų, skirtų bendram naudojimui, teritorijų
specialusis planas
5. Senųjų žydų kapinių, esančių Molėtų mieste, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ir
gretutinių teritorijų specialusis planas
6. Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
7. Molėtų rajono Mindūnų mokyklos pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės senųjų
žvejybos amatų edukacinei – kultūrinei veiklai
8. Molėtų rajono Giedraičių, Inturkės ir Joniškio seniūnijų bendruomeninės infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos gerinimas
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9. Molėtų rajono Dubingių gyvenvietės poilsio, turizmo bei viešųjų erdvių infrastruktūros
rekonstrukcija ir plėtra
10. Aktyvaus gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste. II etapas
11. Bendrabučio, ambulatorijos ir bibliotekos pastato Joniškyje renovacija (pritaikant
bendruomenės poreikiams)
12. Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos
gyventojų bendruomeniniams poreikiams
13. Molėtų rajono Videniškių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra ir pritaikymas
gyventojų poilsio bei kultūrinio turizmo reikmėms
14. Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių ir Skudutiškio gyvenviečių viešosios
infrastruktūros plėtra
15. Molėtų tradicinio amatų centro kūrimas ir plėtra.

Paramos, skirtos 2007-2013 m. laikotarpio projektams, administruojamiems
Molėtų rajono savivaldybės, įsisavinimas iki 2013 -12-31
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

Iki 2010-12-31
išmokėta
paramos lėšų

Iki 2011-12-31
išmokėta
paramos lėšų

Valstybinio planavimo projektai

3.023.106,81

5.082.961,26

5.125.951,12

5.493.346,31

367.395,19

Regioninio planavimo projektai

3.375.628,98

8.766.511,10

11.944.106,85

21.291.696,74

9.347.589,89

Kaimo plėtros projektai
Iš viso

Iki 2012-12-31
išmokėta
paramos lėšų

Iki 2013-12-31
išmokėta
paramos lėšų

Per 2013 metus
gauta paramos
lėšų

939.748,90

3.736.822,55

5.609.022,55

6.550.622,55

941.600,00

7.338.484,69

17.586.294,91

22.679.080,52

33.335.665,60

10.656.585,08

Iki 2013-12-31 ES remiamiems projektams buvo išmokėta 33,33 mln. Lt paramos lėšų. Iš viso
per 2013 metus šių lėšų gauta 10,656 mln. Lt. Didžiausia paramos suma išmokėta regioninės
dimensijos projektams.
Savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ir keliuose bendruose projektuose: „Universalusis
daugiafunkcis centras – nevyriausybinio ir valdžios sektorių praktinio bendradarbiavimo laboratorija
(šeimos gerovės laboratorija)“ kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Bendruomenių kaitos
centru ir VšĮ Skudutiškio akademija, finansuojamą ES Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos paramos lėšomis ir „Dieta-žaliajai planetai” kartu su Sördetalje (Švedija), Lomžos, Mollet
(Ispanija) savivaldybėmis, finansuojamą iš ES paramos lėšų URBACT programos.
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2007-2013 m. finansinio programavimo laikotarpio visos numatytos paraiškos yra pateiktos ir
naujų nebebus teikiama. Tačiau kol kas nėra aišku, kada bus paskelbti 2014-2020 m. periodo
priemonių finansavimo sąlygų aprašai ir kvietimai teikti paraiškas. Siekiant išvengti praėjusiame
laikotarpyje atsiradusio projektų įgyvendinimo pradžios atidėliojimo dėl resursų ir pasirengimo laiko
stokos, būtina svarbiausiems, jau rimtai planuojamiems įgyvendinti projektams, rengti visą reikiamą
techninę dokumentaciją. Taip pat verta pagalvoti apie galimybes smulkius projektus pagal pobūdį
apjungti į investicijų apimtimi stambesnius (pvz.: atskiras gatves vienoje vietovėje tvarkyti vienu
projektu). Taip būtų mažinama administravimo našta ir dokumentų kiekiai. Tačiau tai taip pat sukuria
riziką, kad dėl prastų techninių sprendimų ir jų įgyvendinimo viename ar dalyje projekto objektų,
strigs viso projekto įgyvendinimas. Todėl būtina kuo geriau ir tiksliau parengti techninius
dokumentus, įvertinant visas galimas komplikacijas.
VI. Viešosios paslaugos
Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Šią paslaugą teikia savivaldybės valdoma UAB „Molėtų vanduo“. Bendrovės aptarnaujamoje
teritorijoje nuolat gyvena 14830 gyventojų, paslaugos teiktos 12.286 asmenims (6.512– tiekiamas
vanduo ir surenkamos nuotekos, 5.629– tik centralizuotai tiekiamas vanduo, 145– tik centralizuotai
surenkamos nuotekos). Eksploatuota 50 vandenviečių, 30 vandens ruošimo įrenginių, 139,5 km
vandens tiekimo ir 59,5 km nuotekų tinklų. Visiems vartotojams parduota 318,0tūkst. kub. m.
vandens (gyventojams –224,2, juridiniams asmenims –93,8), surinkta 250,9 tūkst. kub. m., valyklose
buvo valoma 194,5 tūkst. kub. m. nuotekų, eksploatuotas 1 dumblo tvarkymo įrenginys.
Bendrovė investavo į ilgalaikio turto atstatymą, vandentvarkos paslaugų plėtrą, kokybės
gerinimą.
Nuosavomis lėšomis, 503 tūkst. Lt, vykdė vandentvarkos ūkio remonto darbus, technologinės
įrangos atnaujinimą, vartotojų bei abonentų apskaitos prietaisų įrengimą bei keitimą. Įrengė vandens
gerinimo įrenginius Runionių, Juodėnų, Ūtos gyv., gręžinį Alantoje, tris distancinio valdymo
įrenginius vandenvietėse ir nuotekų siurblinėse.
Bendrovė rajono savivaldybės ir ES struktūrinių fondų lėšomis vykdė projekto "Nuotekų
valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)" įgyvendinimą. Metų
pirmoje pusėje darbai buvo baigti ir įrenginiai jau veikė.
Šilumos ir karšto vandens tiekimas
Šią paslaugą teikia savivaldybės valdoma UAB „Molėtų šiluma“. Šiluma ir karštas vanduo
tiekiamas į Molėtų miesto, Giedraičių ir Naujasodžio gyvenviečių 1768 gyventojų butus (99
daugiabučiai namai), 18 individualiems gyvenamiesiems namams ir 48 įstaigoms bei organizacijoms.
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Šiuo metu bendrovės šildomas plotas sudaro 153 053,38 m2 (gyvenamųjų patalpų – 92 129,29 m2,
įstaigų ir organizacijų – 60 924,09 m2 ). Šilumos vartotojų skaičius per metus nesikeitė.
Šilumos ir karšto vandens, kaina (tarifas) metų eigoje keitėsi kiekvieną mėnesį priklausomai
nuo biokuro kainos pokyčio. 2013 sausio 1 d. 1 kwh kainavo 17,17 cento be PVM, metų pabaigoje
gruodžio 1 d. – 17,69 ct/kwh. Metų eigoje šilumos tarifas buvo sumažėjęs iki 16,73 ct/kwh lapkričio
mėn.
Per 2013 metus į šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros bei programinės įrangos atnaujinimą
bendrovė investavo 515 832 Lt. Renovuoti šiluminių trasų atvadai į gyvenamuosius namus Molėtų
mieste Mechanizatorių g. 4a, 6, Vilniaus g. 92, tarp Vilniaus g. 80 ir Vilniaus g. 82, Melioratorių g.
7, 11, šilumos tiekimo trasos Giedraičių miestelyje (trasos ilgis 222 m) ir Naujasodžio gyvenvietėje
(trasos ilgis 143 m).“. Buvo pakeista 13 įvadinių šilumos skaitiklių, įdiegta nauja šilumos kainų
skaičiavimo programa, praplėsta laikino skiedros saugojimo aikštelė padengiant asfalto danga 940
m2 žalią veją prie įvažiavimo į katilinės teritoriją.
2014 m. numatoma nutiesti naujas centrinio šildymo trasas nuo esamos šilumos trasos
Statybininkų gatvėje: vieną - iki Molėtų kelių tarnybos bei UAB „Molėtų švara“ ir antrą trasą nuo
daugiabučio gyvenamojo namo Statybininkų g. 5 iki Kūno kultūros ir sporto centro Statybininkų 9.
Iš viso prie centrinio šilumos tiekimo tinklo Molėtų mieste butų prijungta 2276 m2 papildomo ploto
administracinių patalpų, šios paskirties pastatų šildomas plotas Molėtų mieste padidėtų 3,7%.
Transporto paslaugos gyventojams
UAB Molėtų autobusų parkas vykdydamas viešųjų paslaugų tiekimo ir nuostolių padengimo
sutartį su rajono savivaldybe 2013 metais aptarnavo 40 vietinio susisiekimo maršrutų. Vietinio
susisiekimo maršrutais per metus pravažiuota 314 tūkst. km., pervežta 287 tūkst. keleivių (lyginant
su 2012 m. sumažėjo 18 tūkst. keleivių). Bendrovės autobusai taipogi aptarnavo 5 tolimojo
susisiekimo maršrutus, kuriais pravažiuota 322 tūkst. km. ir pervežta 97 tūkst. keleivių,
užsakomuosiuose maršrutuose pravažiuota 23 tūkst. km. Bendrovė eksploatavo 24 autobusus. Metų
pabaigoje įsigytas 1995 metų laidos, 32 vietų autobusas. Už visuomenei būtinų keleivinio transporto
paslaugų teikimą iš Savivaldybės biudžeto gauta dotacija – 485,2 tūkst. Lt. Pajamos už mokinių
vežimą, lyginant su 2012 metais, sumažėjo 51,1 tūkst. Lt., bendrovės sąnaudos lyginant su 2012
metais padidėjo 19,3 tūkst. Lt. UAB Molėtų autobusų parko 2013 metų pajamos- 1858 tūkst. Lt ,
sąnaudos -1866,9 tūkst. Lt. Bendrovė metus baigė patirdama 8973 Lt nuostolį.
Gyvenamosios aplinkos priežiūra ir aplinkos apsauga
2013 m. vasario 28 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-18 buvo
patvirtinta aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, kuriai skirta 169,8 tūkst. Lt. Padaryta
išlaidų už 120,00 tūkst. Lt., o 12,8 tūkst. Lt. skirta savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiajai programai. Lėšos buvo skirtos atliekų tvarkymo sistemos plėtojimui, miesto patrauklumui
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didinti, visuomenės aplinkosauginiam švietimui, neišnuomotų vandens telkinių įžuvinimui,
medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių diegimui skatinti.
Įgyvendinat atliekų tvarkymo užduotis, kurios remiantis Europos Sąjungos direktyvomis yra
nustatytos Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, Molėtų rajono savivaldybei tenka
labai svarbus vaidmuo. Ji turi užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų
visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius –
ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje
atliekų tvarkymo paslaugas teikia konkursą laimėjusi įmonė UAB „Molėtų švara“.
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Sutvarkyta atliekų per 2011 - 2013 m.
Atliekų kiekis, t.

2011 metai

2012 metai

2013 m.

Mišrios komunalinės

4413,00

4357,00

4038,86

Stiklas

28,19

39,00

58,1

Plastikas

5,53

11,6

31,87

Popierius

2,3

10,08

17,45

Viso antrinių žaliavų

36,02

60,68

107,42

346,80

549,22

277,186

283,81

Bioskaidžios
(kompostavimo)
Didelės ir pavojingos

366,80

Mišrios komunalinės atliekos vežamos ir šalinamos Utenos regioniniame nepavojingų atliekų
sąvartyne Mockėnų kaime (Utenos r.), kurį eksploatuoja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo
centras“. UAB „Molėtų švara“ per metus surinko ir išvežė 4039 t. mišrių komunalinių atliekų, t.y.
8,5 proc. mažiau nei per 2011 m. Mišrių komunalinių atliekų kiekio sumažėjimą įtakoja 2012 m.
rugpjūčio mėnesį pradėjusi veikti žaliųjų kompostavimo atliekų aikštelė, bei padidėjęs antrinių
žaliavų surinkimas. Į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Ažušilių vs., Luokesos sen., per metus
atvežta 549,2 t. žaliųjų kompostavimo atliekų, (37 proc. daugiau nei pernai).
Stengiantis maksimaliai atskirti kompostuojamas biodegraduojančias atliekas iš komunalinių
atliekų UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdydamas projektą „Utenos regiono
atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, Molėtų rajono savivaldybei 2014 m. numato skirti 1140 vnt.
kompostavimo dėžių, kurios bus skirtos rajono gyventojams, turintiems individualius namus. Molėtų
rajono savivaldybės teritorijoje yra 50 komplektų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, kuriuos
panaudos sutarties pagrindais eksploatuoja UAB “Molėtų švara“. Per ataskaitinius metus antrinių
žaliavų buvo surinkta 107,42 t. iš jų plastiko – 31,87 t., popieriaus – 17,45 t., stiklo – 58,1 t. Iš
pateiktos lentelės apie surinktų atliekų kiekus matyti, kad antrinių žaliavų per 2013 m. buvo surinkta
44 proc. daugiau nei pernai.
Į Molėtuose įrengtą didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelę, kurią eksploatuoja UAB
„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, per metus perduota utilizuoti 283,81 t. didelių ir
pavojingų atliekų.
2013 m. daugiau surinkta antrinių žaliavų, todėl sumažėjo mišrių komunalinių atliekų,
vadinasi gyventojai tampa sąmoningesni ir dažniau rūšiuoja atliekas.
Siekiant, tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo
nuostatas buvo parengtos ir patvirtintos naujos Gyvūnų laikymo Molėtų rajono savivaldybės
teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės.
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Įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo nuostatas, bei siekiant
užtikrinti švarų orą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje buvo įgyvendintos priemonės numatytos
Molėtų rajono savivaldybės 2013-2017 metų aplinkos oro kokybės valdymo programoje.
Vietinių kelių ir gatvių priežiūra.
Molėtų rajono savivaldybei priklausančių kelių ir gatvių, kurių bendras ilgis yra 1247 km.,
būklės gerinimui iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2013-sias metais
buvo skirta 1657,4 tūkst. Lt. Savivaldybės tikslas buvo kaip galima racionaliau ir efektyviau
panaudoti šias lėšas.
Molėtų rajono seniūnijų vietinių kelių ir Molėtų miesto gatvių priežiūrai, remontui bei statybai
skirtos lėšos buvo paskirstytos remiantis automobilių kelių direkcijos parengta metodika.
Seniūnijų vietinių kelių ir gatvių priežiūrai ir remontui panaudota lėšų - 852,0 tūkst. Lt.
Molėtų miesto gatvių priežiūrai ir remontui panaudota lėšų - 805,3 tūkst. Lt.
2013 m., esant sudėtingoms žiemos sąlygoms, vietinių kelių priežiūrai (sniego valymui)
seniūnijos sunaudojo vidutiniškai keturis kartus daugiau lėšų nei 2012 m. Dėl to kelių žvyravimui
teko labai kuklios sumos ir tik šešiose seniūnijose. Atitinkamai klausimas dėl vietinių kelių su žvyro
danga būklės tapo dar aktualesnis ir tuo pačiu problemiškesnis.

Eil.
Nr.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Panaudota lėšų Lt

Objekto pavadinimas
Alantos seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Naujasodžio kaimo Sodų alėjos gatvė (a/b
danga)
Balninkų seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Čiulėnų seniūnija

2012 m

2013 m

10041,08

40988,84

33001,41

39156,57

52349,14

38377,4

57911,03

-

155678,98

-

7414,83

28820,45

21141

23813

19531,18

12087,46

36772,00

-
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10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29

30

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Dubingių seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Giedraičių seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Inturkės seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Joniškio seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Luokesos seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

3524,55

18320,24

28165,98

29976,54

23244,16

32628,68

40399,37

-

2555,16

12565,62

12163,00

12836

8141,07

10628,6

42399,21

14144,28

14188,81

43514,82

26136

34761

12956,91

16846,55

84469,98

10502,65

5250,42

17177,51

26270,71

30550,08

23042,2

31190,59

49999,63

2883,47

2121,92

7085,09

15618,03

29005,77

23267,13

20886,48

53003,24

13962,65

2974,66

12795,01

36
31
32
33

34
35
36
37
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43
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Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Mindūnų seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Suginčių seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Videniškių seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su
asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
(žvyravimas)
Molėtų miestas
Gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga
(priežiūra žiemą)
Kelio ženklų priežiūra
Gatvių ženklinimo darbai
Gatvės su asfaltbetonio danga (asfalto duobių
užtaisymas)
Gatvės su žvyro danga (kelių profiliavimas
greideriu ir žvyravimas)
Molėtų miesto Vyšnių, Uogų gatvių
rekonstrukcija
Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių
rekonstrukcija
Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcija

22594,14

28337,23

15497,81

15663,56

52599,58

22535,85

4140,72

14768,21

15817,51

18300,04

3582,30

5330,72

13597,27

-

12976,91

44825,07

23582,10

30553,71

22558,41

34474,32

89504,56

7805,1

3727,17

13290,27

20502

22796

10324,05

7876,24

20647,00

-

39899,83

58999,03

4414,76
6474,12

6834,08
7103,91

185976,07

193863,08

14307,58

20000,22

6073,63

48584,35

3831,67

9956,67
29405,59
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56
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Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės
rekonstrukcija
Molėtų miesto Ąžuolų, Kreivosios, Gėlių,
gatvės rekonstrukcija
Molėtų miesto Ąžuolų ir Liepų gatvės
paprastas remontas
Suginčių seniūnija
Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Verbiškių
kaimo Liepų ir Šilo gatvių rekonstrukcija,
įrengiant dvigubą paviršiaus apdarą, techninio
darbo projekto parengimas, projekto vykdymo
priežiūra ir statybos techninė priežiūra

8264,20
1124664,10

422263,21

494113,00

VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
3105139,08
PROGRAMOS LĖŠŲ:

-

1657306,01

Molėtų miesto priežiūra
Miesto gatvių, aikščių, parkų, žaliųjų plotų, tiltų, pėsčiųjų takų, gatvių apšvietimo tinklų
priežiūros darbus atlieka UAB „Molėtų švara“. 2013 metais pagražintos miesto viešosios erdvės,
pasitekti gyventojus, dirbančius visuomenei naudingus darbus už gaunamas socialines pašalpas.
Tačiau padidėjus minimaliai mėnesio algai, žymiai išaugo rankinio teritorijų valymo sąnaudos.
Įgyvendinus infrastruktūrinius projektus, padidėjo ir prižiūrimi viešųjų erdvių plotai, todėl miesto
teritorijoms valyti lėšų sunaudota 10 proc. daugiau nei 2012 m.
Miesto priežiūros darbų lėšų panaudojimas:
Eil.
Nr.
1.

Darbų pavadinimas

Gatvių apšvietimas
Tame skaičiuje: sunaudota elektros energijos
2.
Sanitarija ir gamtos apsauga, iš viso
Tame skaičiuje:
2.1 Miesto teritorijų rankinis valymas
2.2. Miesto teritorijų mechanizuotas valymas
2.3. Šiukšlių iš konteinerių bei sąšlavų nuo gatvių
išvežimas
2.4. Kapinių prižiūrėtojų išlaikymas
2.5. Smėlio, durpių atvežimas, šiukšlių iš kapinių bei
konteinerių išvežimas, vandens tiekimas ir kiti
remonto darbai
2.6. Gėlių sodinimas ir gėlynų priežiūros išlaidos
2.7. Medžių pjovimas ir genėjimas, šakų išvežimas
2.8. Vaikų žaidimų aikštelių remontas ir priežiūra
2.9. Miesto ir miesto eglės šventinis papuošimas
2.10. Miesto žaliųjų plotų šienavimas bei žolės
grėbimas
2.11. Kiti darbai (dainų slėnio estrados remontas ir
priežiūra, šaligatvių remontas, šunų vedžiojimo
aikštelių priežiūra, šiukšlių dėžių remontas ir

Panaudota lėšų tūkst..Lt (su PVM)
2011 m.
2012 m.
2013 m.
170,0
153,0
168,0
93,0
89,0
90,0
890,0
970,0
1214,0
495,0

480,0

526,0
49,0

160,0
29,0

156,0
29,0

170,0
74,0

66,0
28,0
22,0
8,0
9,0
61,0

53,0
24,0
60,0
12,0
10,0
75,0

27,0
35,0
79,0
12,0
13,0
82,0
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naujų įsigijimas, suolų remontas ir
naujų
12,0
71,0
147,0
gamyba, varnų lizdų ardymas ir kt.)
Iš viso:
1060,0
1123,0
1382,0
Pagrindiniai tikslai ir toliau išlieka racionaliai ir efektyviai naudoti kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšas, užtikrinti kokybišką komunalinių paslaugų teikimą rajono gyventojams.
Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas
Molėtų rajone yra 255 daugiabučiai gyvenamieji namai: 121 Molėtų mieste ir 134 kaimo
vietovėse. Prieš du metus daugiabučių namų modernizavimo procesas Molėtų rajone buvo įstrigęs.
Daugiabučių namų gyventojai netikėjo namų renovacijos nauda, buvo nusiteikę skeptiškai.
Daugiabučius namus

administruojanti

įmonė UAB „Molėtų švara“ vykdė pirmojo namo

modernizavimą. Procesas užsitęsė, nes Savivaldybė buvo palikusi šį procesą tik administruojančios
įmonės žinioje. 2010 m. Savivaldybės mero iniciatyva įvyko Savivaldybės ir daugiabučius namus
administruojančios įmonės UAB „Molėtų švara“ atstovų pasitarimas, kuriame buvo išreikšta nauja
Savivaldybės pozicija ir aptarta veiksmų strategija šioje srityje. Daugiabučių modernizavimas tapo
prioritetine sritimi, Savivaldybė pradėjo aktyvią aiškinamąją veiklą daugiabučių namų gyventojų
tarpe ir sustiprino administruojančios įmonės veiksmų kontrolę. Savivaldybės ir UAB „Molėtų švara“
atstovai susitikimuose su gyventojais intensyviai aiškino daugiabučių namų modernizavimo ir
JESSICA programos privalumus, nagrinėjo ir aptarė parengtus investicinius planus (2013 m. surengta
30 susirinkimų daugiabučiuose namuose). Susirinkimai daugiabučiuose namuose, Savivaldybės
salėje organizuojami seminarai, bendradarbiavimas su vietine žiniasklaida ir Mero ir administracijos
struktūrų bendros pastangos davė rezultatus: daugiabučių namų modernizavimo procesas Molėtų
rajono savivaldybėje įsibėgėjo. 2013 m. Molėtų mieste

buvo

modernizuoti 2 daugiabučiai

gyvenamieji namai: 32 butų namas Liepų g. 3 ir 8 bt. Amatų g. 12 (p. s.: Amatų g. 12 priduotas 2014
m. sausio mėn.), parengti ir patvirtinti 16 namų investiciniai planai, 14-ai pirmo modernizavimo
etapo namų nupirkti rangos darbai. Pasirengta ir antram modernizavimo etapui: atlikta dar 30
daugiabučių namų atranka, parengti duomenys ir pasirengta

investicinių planų ir energinio

naudingumo sertifikatų viešiesiems pirkimams 2014 m. pradžioje. (p. s.: 2014-03-14 pasirašytas
sutartis su investicinių planų rengėju).
II modernizavimo etape dalyvauja ne tik Molėtų miesto daugiabučiai namai, bet taip pat 5
namai Naujasodžio k., Alantos seniūnijoje ir 1 namas Giedraičiuose. 19-os daugiabučių namų butų
savininkai preliminariai pritaria namų modernizavimui.
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Daugiabučių namų modernizavimas
18
16
16
14
14
12
10
8
6
4

3

3

2
2

1

1

1

0
0
2011 m.

2012 m.

Butų savininkų pritarimas parengtiems IP

Pasirašytos rangos sutartys

2013 m.
Užbaigti statybos darbai

2013 m. parengta ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose pastatuose programa. 2013-03-06 viešame susirinkime ši programa buvo
aptarta su daugiabučių namų gyventojais.
Šių metų vasario 13 d. Aplinkos ministerija apdovanojo aktyviausiai renovacijos srityje 2013
metais dirbusias savivaldybes: Molėtų rajono savivaldybė paskelbta „Metų spartuoliu“, o UAB
„Molėtų švara“ skirtas apdovanojimas „už didžiausią progresą“.
Jau užbaigti arba vyksta modernizavimo rangos darbai 19 daugiabučių namų. Tai 7,5
procento visų Molėtų rajono ir 15,7 proc. Molėtų miesto daugiabučių namų.
Svarbu ir toliau skirti reikiamą dėmesį daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimui, skatinti
gyventojus pasinaudoti šiai programai skiriama parama.
VII. Socialinė parama ir sveikatos priežiūra
Socialinė parama
Molėtų rajono savivaldybėje socialinę politiką įgyvendino Socialinės paramos skyrius, Molėtų
socialinės paramos centras, Alantos senelių namai, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, kitos
socialines paslaugas teikiančios įstaigos bei asociacijos.
Vykdydamos LR vietos savivaldos įstatyme savivaldybėms nustatytas savarankiškąsias ir
valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, jos planavo ir teikė socialines paslaugas,
bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, rūpinosi sąlygų savivaldybės teritorijoje
gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymu, planavo socialinę raidą
sudarė bei įgyvendino strateginės plėtros ir veiklos planus, skaičiavo ir mokėjo socialines išmokas,
kompensacijas, administravo nepasiturinčių šeimų mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis,
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užtikrino socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia. Taip pat vykdė Skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo, Socialinės paramos šeimoms, Maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai
nepasiturintiems asmenims bendrijoje, Būsto neįgaliesiems pritaikymo, Neįgaliųjų socialinės
reabilitacijos bendruomenėje programas, dalyvavo projektinėje veikloje.
Iš viso iš valstybės ir savivaldybės biudžetų socialinei paramai 2013 m. buvo panaudota
12248,7 tūkst. litų.
2013 m. socialinės paramos biudžeto išlaidų sandara.
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Socialinės paramos teikimas Molėtų rajono savivaldybėje pagal išmokų rūšis ir finansavimo šaltinį
2011-2013 m.
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Kompensacija
šildymui, ,karštam
vandeniui ir pastatų
renovacijai
Kompensacija šaltam
vandeniui
Socialinė pašalpa
Kieto kuro
kompensacija
Laidojimo pašalpa
Mokinio aprūpinimo
mokinio reikmenimis

2.
3.
4.
5.
6.

2011 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
845
371,6

2012 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
994
308,8

2013 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
728
282,2

390

35,0

1181

49,9

300

41,5

1773
420

4816,0
340,8

1935
603

4999,7
401,4

1521
576

3803,1
289,3

344
1173

357,8
183

373
1022

387,9
159,4

361
802

375,4
125,1

Iš viso: 4916,6
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Socialinėms išmokoms iš savivaldybės lėšų buvo panaudota:
Eil.
Nr.
1
2
3

4

Pavadinimas

2011 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
45,8

Keleiviam taikomų
lengvatų
kompensavimas
Vienkartinė
pašalpa 396
materialiai paremti soc.
remtiniems asmenims
Vienkartinė
pašalpa 3
(gaisrai,
stichinės
nelaimės,
klausos
aparatai)
Nemokamas maitinimas soc.
remtiniems
asmenims

2012 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
45,0

2013 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
42,8

59,0

-

66,0

-

66,0

13,0

-

-

-

-

13,0

-

14,0

-

14,0
Iš viso: 122,8

Socialinėms išmokoms iš valstybės biudžeto panaudota:
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pavadinimas

2011 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
Šalpos (socialinės) 979
5706,1
išmokos
Transporto
24
10,3
kompensacija
asmenims,
turintiems sutrikusią
funkciją
Vienkartinė pašalpa 168
240,2
gimus kūdikiui
Vaiko
globos 135
723,0
pašalpa
Našlaičių įsikūrimo 19
116,9
pašalpa
Išmoka vaikui
3171
727,4
Vienkartinė išmoka 65
16,9
nėščiai moteriai
Išmoka ginkluoto 1
2,6
pasipriešinimo
dalyviams
Išmoka neįgaliems 8
3,5
tėvams,
auginantiems
nepilnamečius
vaikus

2012 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst. litų
1193

5772,6

2013 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
1200
5665,2

30

16,8

36

14,3

145

207,4

124

177,3

159

730,8

130

650,1

10

70,1

13

120,5

1168
47

658,1
12,2

730
31

572,1
8,1

1

2,6

-

-

7

2,5

6

1,7

Iš viso 7209,3
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2013 metais įgyvendinant Būsto (aplinkos) pritaikymo žmonėms su negalia programą,
pritaikyti 4 būstai asmenims su negalia. Šios programos įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto lėšų
skirta – 10,6 tūkst. litų, iš valstybės biudžeto lėšų –33,9 tūkst. litų.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius 2013 m. svyravo nuo 1127 iki 2013 per mėnesį. Jiems
išmokėta 3,786 mln. Lt (2012 m. – 4,997 mln. Lt)
2013 m. socialinių pašalpų gavėjų ir lėšų dalis nedidėjo, o pradėjo mažėti. Tą sąlygojo
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2013
m. birželio 1 d., kai asmenys, pakartotinai užsiregistravę darbo biržoje socialinę pašalpą pradėjo gauti
po 3 mėnesių nuo darbo paieškų pradžios.
Per 2013 metus visuomenei naudingoje veikloje dalyvavo 612 asmenų.
Vienas svarbiausių socialinės politikos uždavinių 2014 m. rajone skirti paramą toms
šeimoms/asmenims, kuriems ji reikalinga, siekti, kad nebūtų piktnaudžiaujama parama.
Rajone esančios socialinių paslaugų įstaigos (Alantos senelių globos namai, Vaikų
savarankiško gyvenimo namai) nepilnai tenkina socialinės globos reikalingų asmenų poreikius, ypač
neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų.
Socialinių paslaugų įmonių išlaikymas „gulasi ant savivaldybės pečių“, todėl būtina gerai
apmąstyti kiek ir kokių socialinių paslaugų įstaigų (globos namų, dienos centrų) mums reikia ir ar
pajėgūs būtume juos išlaikyti, o turimas įstaigas reikia efektyviau panaudoti įvairioms socialinėms
paslaugoms teikti.
Teikiant socialines paslaugas, pagalbą neįgaliesiems bei šeimos gerovės srityje nemažai
prisideda rajono nevyriausybinės organizacijos: Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų rajono filialas, sutrikusio intelekto asmenų globos bendrija
„Molėtų Viltis“, gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė“, bendrija „Edeno vaivorykštė“.
Sveikatos priežiūros sritis
Sveikatos priežiūros paslaugas Molėtų rajono gyventojams 2013 m. teikė 6 viešosios sveikatos
priežiūros įstaigos, kurių steigėjas ir dalininkas yra Molėtų rajono savivaldybė. Privačias medicinos
paslaugas Molėtų rajone teikė privatūs stomatologijos kabinetai.
2013 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybai buvo pateikti svarstyti 19 sprendimo projektų
sveikatos priežiūros klausimais (patvirtinta visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir jo
nuostatai, patvirtinta stebėsenos programa, priimti sprendimai įstaigų reorganizavimo klausimais).
2013 m. patvirtinti 2 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai sveikatos
priežiūros klausimais (paskirstytos lėšos visuomenės sveikatos rėmimo 2013 m. specialiosios
programos projektams ir visuomenės sveikatos rėmimo projektams).
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Įgyvendinant Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatas
Molėtų rajono savivaldybė pratęsė bendradarbiavimo sutartį su Ukmergės rajono savivaldybe, kurios
pagrindu Ukmergės visuomenės sveikatos biuras 2013 m. teikė visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas Molėtų rajono gyventojams. Šiam tikslui buvo skirta 5,0 tūkst. Lt Molėtų rajono
savivaldybės biudžeto ir 27,5 tūkst. Lt. valstybės biudžeto lėšų. Už šias lėšas Molėtų r. savivaldybėje
buvo vykdomos įvairios sveikatinimo veiklos, skirtos vaikams, jaunimui, suaugusiems bendruomenės
nariams. Vykdant veiklas, apimtos įvairaus amžiaus žmonių grupės, teikiant jiems paslaugas
atitinkančias jų poreikius.
Siekdama stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją, gerinti gyvenamosios aplinkos
kokybę, Molėtų rajono savivaldybės taryba 2013 metais patvirtino Molėtų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą: 32985,47 Lt. Iš jos lėšų buvo finansuojamos
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, aplinkos sveikatinimo, sveikatos projektai, tiriama
maudyklų vandens kokybė, nustatomas triukšmo lygis tyliosiose zonose.
Visuomenės sveikatos rėmimo programai iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 1000 Lt ir 4000
Lt iš Aplinkos pasaugos rėmimo specialiosios programos. Finansavimas skirtas 5 projektams, kuriuos
vykdė 4 viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas 2010-2013 m. nors ir kito
neženkliai, tačiau yra pastebimas skiriamų lėšų mažėjimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.
2013 m. Savivaldybė skyrė 34,4 tūkst. Lt, valstybės biudžeto (PSDF) - 61,9 tūkst. Lt)
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2013 m. Molėtų rajono savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos Molėtų rajono pirminės
sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos šeimos sveikatos centro reorganizavimui nuo 2014
m. sausio 1 d. šias dvi įstaigas sujungiant ir įsteigiant viešąją įstaigą Molėtų r. priminės sveikatos
priežiūros centrą. Pagrindinis reorganizavimo tikslas - užtikrinti reorganizavime dalyvaujančių
viešųjų įstaigų priskirtų funkcijų racionalesnį vykdymą, sudaryti teisines ir vadybines prielaidas
tinkamam veiklos valdymui užtikrinti, didinti veiklos efektyvumą, sutelkti žmogiškuosius ir
materialinius išteklius paslaugoms teikti, tikslingai ir efektyviai naudoti Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšas, mažinti valdymo bei ūkio išlaidas.
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2013 m. tarybą priėmė sprendimą perduoti viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios
medicinos pagalbos centro dispečerinės funkcijas vykdyti viešosios įstaigos Vilniaus greitosios
medicinos pagalbos stočiai nuo 2014 m. balandžio 1 d.
VIII. Švietimas, kultūra, sportas
Švietimas
2013 metais Savivaldybės taryba priėmė 28 sprendimus aktualiais švietimo plėtotės rajone
klausimais: švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo, klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių
komplektavimo, mokinių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos, neformaliojo
vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu, mokyklinio autobuso perėmimo Molėtų
rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise, įkainių už 2013 m. brandos egzaminų vykdymą, vertinimą ir
apeliacijų nagrinėjimą, pritarimo savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų ataskaitoms, sutikimo
reorganizuoti Videniškių pagrindinę mokyklą, įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais
tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Molėtų rajono savivaldybėje vykdymo,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomosios veiklos 2013 m. vasaros laikotarpiu, Joniškio vidurinės
mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo, Molėtų pagrindinės mokyklos vidaus struktūros
pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Molėtų progimnazijos nuostatų patvirtinimo, Videniškių
pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų pradinės mokyklos
nuostatų patvirtinimo, turto perdavimo, atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Joniškio pagrindinės mokyklos struktūros
pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro nuostatų
patvirtinimo, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano.
Valstybinę švietimo politiką organizavo Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo
skyrius. Jis 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. Savivaldybės švietimo prioritetus Kultūros ir švietimo
skyrius įgyvendina, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigomis, Molėtų švietimo centru, Molėtų
pedagogine psichologine tarnyba, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais socialiniais partneriais.
Švietimo įstaigų statistika
Švietimo įstaigų ir
paslaugų gavėjų
skaičius

Rodikliai
Gimnazijos
Vidurinės mokyklos
Pagrindinės mokyklos
Progimnazijos
Kijėlių SUC

2011 metai
2- 854 mok.
3- 486 mok.
5-794 mok.
1- 23 mok.

2012 metai
2- 812 mok.
3- 463 mok.
5- 735 mok.
1- 24 mok.

2013 metai
2- 779 mok.
2- 306 mok.
4- 262 mok.
1- 454 mok.
1- 24 mok.
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Pradinė mokykla
Pradinio ugdymo skyriai
Vaikų lopšeliai-darželiai
Vaikų darželių skyriai
Neform. švietimo įstaigos
Suaugusiųjų klasės

1- 387 mok.
2- 17 mok.
2- 322 vaik.
4- 77 vaik
2- 625 mok.
2- 52 mok.

1- 374 mok.
1- 13 mok.
2- 291 vaik.
4- 72 vaik.
2- 574 mok.
2- 34 mok.

1- 373 mok.
2- 32 mok.
2- 331 vaik.
4- 80 vaik.
2- 592 mok.
2- 34 mok.

2013 m. buvo reorganizuota Videniškių pagrindinė mokykla, prijungiant prie Molėtų
pradinės mokyklos ir įsteigiant joje Videniškių pradinio ugdymo skyrių. Per metus bendrojo ugdymo
mokyklose sumažėjo 193 mokiniais.
Bendrojo lavinimo mokyklos dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
finansuojamuose projektuose: „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (Alantos vidurinė
mokykla, Molėtų gimnazija, Molėtų pagrindinė mokykla), „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų
modernizavimas“ (Alantos vidurinė mokykla, Molėtų pagrindinė mokykla), „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 lopšelisdarželis, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis).
2013 metais Švietimo ir mokslo ministerija Vaikų socializacijos projektų vaikų vasaros
poilsiui organizuoti rėmimo konkursui lėšų neskyrė. Savivaldybė skyrė 10 tūkst. litų. Vaikų vasaros
poilsio projektuose dalyvavo 326 vaikai (iš jų 216 socialinės rizikos šeimų vaikų).
Švietimo įstaigų finansavimas, tūkst. litų
2011 metai
Iš
viso MK lėšos
asignavimų
27839,8
15069,0

2012 metai
Iš
viso MK lėšos
asignavimų
24433,1
13683,8

2013 metai
Iš
viso MK lėšos
asignavimų
22936,7
12735,1

2013 metais buvo baigta Joniškio pagrindinės mokyklos pastato dalies, kurioje įrengtas
daugiafunkcinis centras, renovacija, baigti Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio – darželio vidaus
renovacijos, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio – darželio išorės renovacijos darbai. Kitose švietimo
įstaigose vyko mažesnės apimties remontai.
Likusios problemos, galimi sprendimų būdai, nauji uždaviniai
Mažėjantis mokinių skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose kelia didelius
iššūkius. Būtinas detaliai aptartas, racionalus, maksimaliai tenkinantis poreikius Savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų tinklas.
Dėl lėšų stygiaus daugumoje mokyklų nėra pagalbos specialistų, kurie teiktų pagalbą
mokiniams, turintiems elgesio emocijų sutrikimų, šių mokinių tėvams ir mokytojams. Trūksta dienos
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centrų mokyklose, kurie padėtų spręsti mokinių lankomumo, mokymosi, užimtumo problemas,
padidintų psichologinės ir socialinės pagalbos teikimo vaikams ir jų šeimoms galimybes. Išlieka
aktualus ikimokyklinio ugdymo prieinamumo rajone užtikrinimas, spręstinas vaikų nuo gimimo
ugdymo sąlygų sudarymo klausimas, būtinos didesnės lėšos vaikų socializacijos programų
finansavimui, plėtotina mokymosi visą gyvenimą sistema, didintina užsienio kalbų mokymo pasiūla
bendrojo lavinimo mokyklose, telktinas dėmesys į mokinių pasiekimus, jų pažangą bei pasiekimų ir
pažangos vertinimą, pilietiškumo ugdymą. Būtinas Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano keitimas.
Būtina Molėtų gimnazijos senojo pastato renovacija, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio –
darželio ir Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio – darželio teritorijų sutvarkymas. Būtini Molėtų
„Vyturėlio“ vaikų lopšelio - darželio kaimo skyriuose ventiliacijos, kanalizacijos, vidaus patalpų,
teritorijos tvarkymo darbai, Kūno kultūros ir sporto centro salės, esančios Statybininkų g., kapitalinis
remontas. Būtina tvarkyti kaimo mokyklų katilines, keisti senus katilus naujais.
Keistini susidėvėję mokykliniai autobusai. Nepakankama kaimo vietovių kelių, kuriais vežami
mokiniai, priežiūra. Rudens ir pavasario laikotarpiu keliai labai duobėti, žiemos laikotarpiu –
nebarstomi smėliu.
Spręstinas Molėtų menų mokyklos iškėlimas į labiau pritaikytas, rekonstruotas patalpas.
Kultūra
Kultūra Molėtų rajone buvo plėtojama vadovaujantis Molėtų rajono kultūrinės veiklos
organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo
programa. Įgyvendinant šią programą, siekiama teikti rajono gyventojams kokybiškas kultūros
paslaugas savivaldybės bibliotekose, muziejuose ir kultūros centre, skatinti ir remti gyventojų
saviraišką kultūros ir etnokultūros srityje, išsaugoti istorinę atmintį.
Rajone veikė trys kultūros įstaigos: Viešoji biblioteka su 24 filialais kaimuose, Krašto
muziejus su 6 padaliniais (Ežerų žvejybos muziejus Mindūnuose, Alantos dvaro muziejus-galerija,
Stiklo muziejus ir paveikslų galerija Balninkuose, Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla
Kulionyse, Molėtų dailės galerija, Molėtų skulptūrų parkas) ir Kultūros centras. Iš viso kultūros
įstaigose dirbo 110 darbuotojų. Muziejus taip pat globojo Mykolo Šeduikio muziejų, Parapijos namų
galeriją ,,Projektai‘‘ ir Molėtų bažnyčios bokšto muziejų. Be to veikė 6 kultūrinės nevyriausybinės
organizacijos, kultūrinę veiklą vykdė kaimo bendruomenių centrai.
Kultūros įstaigose:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Pavadinimas

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Darbuotojų skaičius
Biudžeto lėšos (tūkst.Lt)
Lėšos už teikiamas paslaugas (tūkst.Lt)
Projektinės ir rėmėjų lėšos (tūkst.Lt)

108
2102,5
13,3
112,1

110
2276,3
14,4
309,4

110
2432,6
25,6
254,2
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5.
6.
7.

Renginių skaičius
Lankytojų skaičius (tūkst.)
Atlyginimo vidurkis (tūkst.Lt.)

925
189
1,0

946
188,3
1.0

891
177,5
1,1

Jau nuo 2005 m. kaimuose kultūrinė veikla vykdoma pagal rajono tarybos patvirtintą Molėtų
rajono kaimo kultūros modelį. Kiekvienoje seniūnijoje veikia seniūnijų kultūros tarybos, kurias
sudaro seniūnijos, seniūnijose veikiančių kaimo bendruomenių centrų, mokyklų, bibliotekų, muziejų,
Molėtų kultūros centro ir kitų institucijų atstovai. Seniūnijos kultūros taryba, atsižvelgdama į vietos
gyventojų poreikius, sudaro metų seniūnijos kultūros renginių planą.
Pokyčiai
Teigiami:
-

Kultūros centrui vykdant projektą „Kultūrinio gyvenimo sąlygų gerinimas Molėtų

rajono kaimuose“ gerėja renginių kokybė kaimuose. Naudojama už projektines lėšas įsigyta lauko
įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra.
-

Vykdomi Molėtų kultūros namų pastato rekonstravimo darbai.

-

Didėja lėšos už teikiamas paslaugas.

-

Didėjo kvalifikaciją keliančiųjų darbuotojų skaičius.

-

Aukšti mėgėjų meno kolektyvų pasiekimai Lietuvoje ir užsienyje.

-

Inicijuojami ir įgyvendinami nauji renginiai.

-

Kultūros įstaigose palaikomos Molėtų rajono jaunimo iniciatyvos.

-

Viešoji biblioteka aktyviai dalyvavo Tarmių metų programoje.

-

Verbiškių, Bijutiškio, Žiūrų ir Skudutiškio bibliotekose atliktas einamasis remontas.

-

Įkurtas Molėtų krašto tradicinių amatų centras Mindūnuose.

-

Kuriami amatų centrai Kulionyse ir Videniškiuose.

-

Įrengta dalis naujos ekspozicijos Ežerų žvejybos muziejuje.

-

Įrengta A. Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicija.

-

Krašto muziejus dalyvavo Europeana Photography projekte. Parengta ir pateikta 100

eksponatų.
-

Apie rajono kultūros renginius daug informacijos pateikiama respublikinėje

žiniasklaidoje.
Neigiami:
-

Dėl užsitęsusios kultūros namų renovacijos negali pilnai funkcionuoti rajono kultūros

įstaigos, mažėja lankytojų.
-

Nėra kompiuterių ir kitos šiuolaikinės įrangos ir interneto ryšio Kultūros centro ir

Krašto muziejaus padaliniuose kaimuose.
-

Dėl mažų atlyginimų trūksta kultūros specialistų (ypač kaimuose).
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-

Nepakankamas kultūros įstaigų aprūpinimas transportu.

-

Darbo užmokestis neatitinka kultūros darbuotojų kompetencijų.

-

Technologijų senėjimas ir gedimai.

-

Brangus ir neefektyvus kultūros įstaigų patalpų kaimuose šildymas elektra.

Pagrindiniai 2013 m. renginiai:
-

Žiemos šventė Mindūnuose;

-

Koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai, ,,Meilės vardu“;

-

Mažoji knygų mugė Molėtuose;

-

„XVII pavasario žalumos šventė Jorė 2013“;

-

Joninių šventė Molėtų mieste;

-

Dvarų kultūrą gaivinantis renginys Alantoje;

-

Sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime viešpatį stygomis ir dūdomis“;

-

Molėtų miesto šventė;

-

Rytų Aukštaitijos liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis ,,Aukštaitijos vainikas“;

-

Tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis ,,Ežerų sietuva“;

-

Ežerų šventė Mindūnuose;

-

,,Baltadvario ponų viešnagė Alantos dvare“;

-

Rudens gėrybių ir amatų mugė Molėtuose;

-

Romansų vakaras ,,Rudens mozaika“;

-

Vasaros palydėtuvių šventė ,,Rugpjūčio žvaigždės“;

-

Respublikinės varžytuvės ,,Armonikierių du@i“;

-

Eglės įžiebimo šventė;

-

Kalėdiniai spektakliai vaikams „Nuotykiai stebuklų šalyje“.

Kūrybinės stovyklos:
-

Kūrybinė sesija „Aktyvaus piliečio formulė“;

-

Vaikų vasaros dieninė stovykla „Kūrybingi, stiprūs, dori“;

-

Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“;

-

„Kūrybinio jaunimo sambūris“;

-

Tapybos pleneras „Molėtai įkvepia dailininkus“;

-

XVI tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras Bebrusuose.

Mėgėjų meno veikla:
2013 m. Molėtų kultūros centre veikė 33 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose buvo 348
dalyviai. Iš jų vaikų ir jaunimo - 19 kolektyvų , 221 dalyvis.
Molėtų rajono mėgėjų meno kolektyvai pelnė 7 laureatų diplomus respublikiniuose
konkursuose ir 3 – tarptautiniuose. Labiausiai 2013 m. rajoną garsino armonikininkai K. Kuzmickas
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ir A. Mieliauskas, mišrus vokalinis ansamblis „A Cappella“ (vad. V.Zutkuvienė), teatro studija
„Remarka“ (vad. J.Žalalienė), merginų liaudiškų šokių grupė (vad. A.Ališkevičiūtė).
Nauji uždaviniai
-

Tobulinti kultūros darbuotojų profesinius gebėjimus, gerinti renginių kokybę.

-

Įtraukti svarbiausius rajono renginius į respublikos renginių kalendorius ir katalogus.

-

Didinti informacinių technologijų pritaikymo ir panaudojimo efektyvumą.

-

Teikti kultūrines paslaugas, kurios labiau į veiklas įtrauktų jaunimą, socialinės atskirties

asmenis.
-

Dalyvauti 2014 m. Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“.

-

Ieškoti naujų darbo formų ir metodų lankytojams pritraukti.

-

Įgyvendinti priemones, skirtas K. Donelaičio ir Šeimos metams.

-

Populiarinti e – paslaugas, nemokamas duomenų bazes ir programas.

-

Skaitmeninti ir populiarinti rašytinį rajono kultūros paveldą.

-

Aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, ieškoti naujų rėmėjų ir partnerių.

-

Ieškoti žymių molėtiškių visame pasaulyje, palaikyti su jais ryšius, rinkti apie juos

dokumentus ir kitą medžiagą.
-

Perkelti Molėtų viešąją biblioteką į renovuotas patalpas.

-

Įveiklinti Molėtų krašto tradicinių amatų centrą Mindūnuose.

-

Įrengti ir įveiklinti Amatų centrą Kulionyse.

-

Įrengti Ežerų žvejybos muziejaus ekspoziciją.

-

Įveiklinti A. Truskausko medžioklės ir gamtos ekspoziciją.

Sportas
Rajono sporto srityje aiškiai matoma Molėtų sporto centro veikla, bendrojo lavinimo mokyklų
bei sporto klubų, bendruomenių ir savarankiškai sportuojančių veikla.
Sporto centras teikia kūno kultūros ir sporto paslaugas visuomenei, vykdo ugdomąjį
treniruočių procesą, organizuoja sporto renginius. 2013 metais Centre veikė 19 sportinių-ugdomųjų
grupių: 9 rankinio, 6 krepšinio, 2 lauko teniso, 2 dziudo imtynių, ugdomi 276 mokiniai (2012 m. 292, 2011 m. – 335). Centras eksploatuoja 2 sporto bazes. Pagrindinis pastatas - administracinės
patalpos su sporto sale – 900 kvadratinių metrų ploto universali žaidimų salė, 250 stacionarių vietų
žiūrovams, geros sąlygos žaisti krepšinį, salės futbolą, rankinį, tenisą, nesunkiai pritaikomą kitoms
sporto šakoms bei masinėms žaidynėms, šventėms vykdyti. Treniruočių – žaidimų 650 kvadratinių
metrų sporto salė su imtynių treniruočių sale. Krepšininkų, rankininkų, tenisininkų pratyboms
papildomai naudojamos Molėtų progimnazijos, pradinės mokyklos, Giedraičių A.Jaroševičiaus
vidurinės mokyklos sporto salės ir aikštynai.
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Centro treneriai ir auklėtiniai atstovavo Molėtų rajonui LR sporto mokyklų vaikų – jaunių
pirmenybėse, LR rankinio federacijos vyrų čempionate, Lietuvos mokinių „Manijos“ krepšinio,
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybose, dalyvavo „Vilnies“ ir rajono vyrų krepšinio
pirmenybių turnyruose. Surengti 4 draugiški rankinio turnyrai su bendraamžiais varžovais iš kitų
rajonų, miestų ir vienas didelis tarptautinis turnyras su Lietuvos SM ir svečių iš Estijos, Latvijos
komandomis.
Dziudo imtynių, teniso komandos varžėsi vietos, regioninėse ir respublikinėse varžybose.
Vasara, liepos - rugpjūčio mėnesiais surengtos SC auklėtinių sportinės - poilsio stovyklos
Ignalinoje ir Elektrėnuose. Stovyklas pavyko surengti kooperavus savivaldybės, sporto centro, tėvų
lėšas ir resursus.
Rajono bendrojo lavinimo mokyklose veikė įvairūs sportinės veiklos būreliai, sportas
moksleiviams yra viena iš populiariausių laisvalaikio, užimtumo priemonių, daugelis mokyklų
organizuoja tradicinius sporto renginius, dalyvauja projektuose kartu su vietos bendruomenėmis.
Rajono mokyklų mokiniams surengtos tradicinės olimpinio festivalio sporto žaidynės, kurias
sudarė 14-os sporto šakų varžybos, jose dalyvavo 105 komandos iš 11 rajono mokyklų.
Mokyklų komandos, laimėjusios rajonines varžybas, turėjo teisę varžytis LR moksleivių VIII
Olimpinio festivalio sporto žaidynėse. Šiose sporto žaidynėse zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse
varžybose varžėsi 33 komandos iš 7 rajono mokyklų
Rajono sporto mėgėjams renginiai buvo organizuojami atsižvelgiant į bendruomenės
tradicijas, poreikius, turimas sporto bazes, resursus, galimybes. Komandų skaičius dalyvaujančių
krepšinio, futbolo, rankinio, teniso varžybose išliko panašus. Per šiuos metus išryškėjo nauja stipri
tendencija – vyko daug renginių miesteliuose, dažniausiai skirtų naujos sporto bazės atidarymo
progoms. 2013 m. sustiprėjo bendruomenių sektorius, tai galima būtų sieti ir su naujų sporto aikštynų
atidarymu, praėjusiais metais sporto renginius vykdė Verbiškio, Inturkės, Giedraičių, Bekupės,
Dubingių, Mindūnų, Ambraziškio, Suginčių, Toliejų, Alantos bendruomenės.
Šiais metais centro bazėje buvo surengti keletas aukštesnio lygio žiūrovams patrauklių
renginių: Vilniaus salės futbolo federacijos futbolo turnyras, Lietuvos vyrų grindų riedulio
čempionato V turo 4 komandų turnyras, kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Domino taurė
2013“, Lietuvos automobilių ralio III etapo „Vilniaus ralio“ techninė zona ir ralio valdymo centras.
Pagrindiniai stambesni metų sporto renginiai vykdyti su partneriais, klubais: 22-asis bėgimas,
skirtas Sausio 13-ąjai paminėti, Suginčiuose; rajono vyrų krepšinio pirmenybės (21 komandų, 3
lygos); salės futbolo turnyras (6 komandos); rankinio pirmenybės (7 komandos); 2012/2013 m. ir
2013/2014 m. NKL čempionatas; mokytojų sporto žaidynės; paplūdimio tinklinio turnyrai (3, 12
komandų); vasaros mažojo futbolo turnyras (8 komandos); naktinis krepšinio 3x3 į vieną krepšį
turnyras, gatvės krepšinio 3x3 į vieną krepšį turnyras, (34 komandos); 22-tasis „Vilnies“ laikraščio
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redakcijos taurės vyrų krepšinio turnyras (16 komandų); OS klubo „Klajūnas“ tradicinės varžybos,
rajono OS taurės varžybos; lauko teniso vasaros, žiemos, vienetų ir dvejetų turnyrai (6 turnyrai).
Pagal sporto renginių pasiūlą visuomenei daugiausiai nuveikė rankinio klubas "Molėtai",
Orientavimosi ir ištvermės sporto šakų klubas "Klajūnas", Krepšinio klubas "Ežerūnas", Teniso
klubas "Veja".
2013 metais Lietuvoje

buvo vykdomos šeštosios seniūnijų sporto žaidynės. Seniūnijų

gyventojų aktyvumas ir noras dalyvauti šiame sporto renginyje nuolat didėja. Žaidynių programą
sudarė populiarios sporto šakos: mažasis futbolas, krepšinis 3x3, parko tinklinis, stalo tenisas,
smiginis, šaškės, šachmatai, virvės traukimas, seniūnų varžybos. Aktyviausiai rajoniniame žaidynių
etape dalyvavo Dubingių, Luokesos, Joniškio, Suginčių ir kitos seniūnijos. Viso varžėsi per 400
dalyvių
Lūkesčiai, laukiami sprendimai
- Sporto centro pastatams reikalingas remontas: iki galo sutvarkyti naujos salės stogą,
Senajam pastatui atlikti kapitalinį remontą: pašiltintos stogo dangos, šildymo – vėdinimo, vandens
tiekimo, sienų šiltinimo sistemų, fasado langų įrengimas.
- Reikalingas tolimesnis nuoseklus „sporto komplekso“ idėjos įgyvendinimas: sporto centro
teritorijos sutvarkymas, stadiono rekonstrukcija, teniso aikštynas, tolimesnėje perspektyvoje
baseinas, treniruoklių ir aerobikos salės, ir t.t.
- Aktualu ieškoti daugiau galimybių įvairesnių veiklų finansavimui per programas, projektus,
plėsti ryšius su vietos ir užsienio partneriais, pritraukti iniciatyvius privačius investuotojus.
IX. Visuomenės aktyvumo skatinimas, jaunimo politika, partnerystė, viešieji ryšiai
Nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendrijų veiklos rėmimas
Įgyvendinant Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių
bendruomenių rėmimo programą, savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų
projektams paremti buvo skirta 150 tūkst. litų. Iš dalies finansuoti 50 nevyriausybinių organizacijų
projektų. Sporto projektams teko 63,5 tūkst. Lt (8 projektai), socialiniams – 40,5 tūkst. litų (8
projektai), bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimo – 16,5 tūkst. Lt (15 projektų), kultūros – 11
tūkst. litų (8 projektai) jaunimo – 10,5 tūkst. litų (7 projektai), kitiems – 8 tūkst. litų (4 projektai).
Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių
projektams buvo skirta 55 tūkst. litų. Iš dalies finansuoti Alantos, Balninkų, Molėtų, Inturkės,
Joniškio, Stirnių, Videniškių, Suginčių, Skudutiškio, Giedraičių, Dubingių parapijų bei Gailiūnų
stačiatikių religinės bendruomenės projektai.
Jaunimo politikos įgyvendinimas
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Vadovaujantis LR jaunimo politikos pagrindų įstatymu, jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki
29 metų. 2013 m. statistikos duomenimis, Molėtų rajono savivaldybėje gyveno 4007 m jauni žmonės.
Iš jų: 1804 moterys, 2203 vyrai.
Jaunimo politikos įgyvendinimą rajone koordinuoja jaunimo reikalų koordinatorius.
2013 m. rajone veikė 5 jaunimo organizacijos: Jaunimo klubas „Virpanti styga“, klubas
„Jaunimo brizas“, Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mes-gimnazistai“,
Jaunimo organizacija darbas, Meninio ugdymo asociacija „Meno sodas“ ir 1 neformali organizacija
- Molėtų rajono mokinių taryba. Su jaunimu dirbo, bendrus projektus rengė ir įgyvendino Molėtų
rajono plėtros sąjūdis, Molėtų rajono literatų brolija, kaimuose veikiantys bendruomenių centrai.
2013 m. buvo užbaigtas kurti Molėtų rajono jaunimo problemų sprendimo planas 2013-2018
metams. Kartu su VšĮ Nacionalinės plėtros institutu kuriant jaunimo problemų sprendimo planą,
buvo suorganizuota daug tarpžinybinių susitikimų, kurių metu jaunimas, savivaldybės
administracijos darbuotojai, politikai diskutavo apie jaunimo galimybes veiklai. Šių diskusijų ir
vėliau priimtų susitarimų bei sprendimų dėka pirmą kartą rajone buvo ne tik įsteigta savivaldybės
jaunimo reikalų taryba, bet įsikūrė ir veikia net 5 jaunimo organizacijos (anksčiau veikė tik 1).
Įgyvendinant bendradarbiavimo tarp Molėtų ir Ungheni (Moldova) rajonų bendradarbiavimo
sutartį, Molėtų rajono jaunimas lankėsi Moldovoje, susitiko su Ungheni miesto jaunimo
organizacijomis, aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes.
Nauji uždaviniai:
-

aktyvinti rajono jaunimo reikalų tarybos veiklą;

-

dalyvauti Jaunimo iniciatyvų programos įgyvendinime;

-

aktyvinti savanorišką jaunimo veiklą.

Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos paskirtis – skatinti vietos
bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą sudarant galimybes vietos bendruomenėms spręsti joms
aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija šiai programai įgyvendinti 2013 m. skyrė 41,6 tūkst. litų. Atsižvelgiant į vietos
bendruomenių tarybų sprendimus, proporcingai pagal gyventojų skaičių lėšos buvo paskirstytos
seniūnijoms minėtiems sprendimams įgyvendinti (Alantos seniūnijai – 5202 litai; Balninkų – 2889;
Čiulėnų – 4186; Dubingių – 2660; Giedraičių – 5829; Inturkės– 3876; Joniškio – 3633; Luokesos –
4535; Mindūnų – 1526; Suginčių – 5186; Videniškių – 2078).
Bendruomenės už gautas lėšas remontavosi bendruomenių centrų patalpas, įsigijo įrangos
aplinkos tvarkymui, organizavo renginius.
Viešieji ryšiai
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Apie savivaldybės vykdomą veiklą nuolat teikiama informacija rajono, regiono ir
respublikiniams leidiniams (Vilnis, Molėtų žinios, Utenos apskrities žinios, Savivaldybių žinios,
Lietuvos žinios ir kt.), el. leidiniams (lietuve.lt, delfi.lt, savivaldybės.lt, XXI amzius.lt, moletas.lt,
aukstaitijosgidas.lt ir kt.), socialinių tinklų svetainėje „Facebook“. Bendradarbiaujama su LRT
televizija ir radiju. Papildomai žodžiu, raštu, el. priemonėmis informacija teikiama ir atskiriems jos
prašytojams, korespondentams ar paklausėjams. Laikraštyje „Vilnis“ nuolat skelbiami skelbimai,
padėkos, sveikinimai, renginių sąrašai ir pan.
Informacija apie savivaldybės veiklą elektroniniu būdu teikiama informacijos prašytojams,
savivaldybės interneto svetainėje nuolat skelbiamos naujienos ir aktualijų pranešimai, informacija
apie viešuosius pirkimus, konkursus į laisvas pareigas, savivaldybės darbuotojų darbo užmokestį,
administracinių paslaugų aprašai, finansinių ataskaitų rinkiniai, teisinė informacija apie Tarybos
svarstomus projektus, patvirtintus sprendimus, teritorijų planavimo dokumentai, informacija apie
renginius, vykdomų projektų viešinimo pranešimai. Prenumeratoriams siunčiamos naujienos el.
paštu.
Naudojant elektroninės demokratijos priemones, interneto svetainėje tiesiogiai transliuoti 11
Tarybos posėdžių, 2 susitikimai su Seimo pirmininku ir žemės ūkio ministru, konferencija
„Svetingumas Molėtuose“, konferencija „Kiek Meilės Lukšienės idėjos gyvos šių dienų švietime”, 2
vaizdo konferencijos, skirtos susitikimams su gyventojais ir atsakymams į jų klausimus. Parengti ir
išsiųsti 37 atsakymai lankytojams „Klausimų-atsakymų“ skiltyje, visi savivaldybės pranešimai, teisės
aktai ir jų projektai, kiti dokumentai publikuojami su komentavimo ir nuomonių bei pasiūlymų
teikimo galimybe.
Surengti Savivaldybės mero susitikimai su seniūnijų ir Molėtų miesto gyventojais.
Aktyviai buvo prisidėta prie patrauklaus Molėtų krašto ir savivaldybės įvaizdžio formavimo,
reklamos planų kūrimo ir įgyvendinimo, dalyvauta rengiant reprezentacinius rajono kultūros
renginius ir išskirtinius praėjusių metų renginius – Molėtų miesto šventę, Savivaldybės padėkos
vakarą, užsienio šalių ambasadorių viešnagę Molėtų rajone.
Surengtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimas šių sričių atstovams,
Vietos savivaldos dienos paminėjimas.
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X. Apibendrinimas
Per ataskaitinį 2013-ųjų metų laikotarpį Tarybos darbas buvo dalykiškas ir nuoseklus.
Komitetų ir tarybos posėdžiuose vykstant diskusijoms pavyko suderinti ir priimti reikalingus
sprendimus, reikšmingus rajono savivaldybei klausimais. Buvo užtikrintas visų sektorių tinkamas
funkcionavimas ir finansavimas. Užsitęsus šalies ekonominei krizei ir suformavus minimalistinį
biudžetą, teko atsakingiau planuoti savivaldybės veiklą, racionaliau skirstyti finansinius išteklius,
stengiantis užtikrinti, kiek įmanoma, stabilumą ir nuoseklumą įvairiuose sektoriuose. Paskutiniųjų
metų patirtys patvirtino faktą, kad planuojamos biudžeto pajamos negali užtikrinti rajono investicinės
plėtros. Todėl norint įgyvendinti savivaldybės plėtros plane numatytus tikslus, privalėjome būti
aktyvūs, atsakingi ir išmintingi, ieškant privačių investicijų, papildomai pritraukiant ES ir kitų šalių
fonduose esančias tikslines lėšas.
Reikia pripažinti, kad šioje srityje, kaip ir ankstesniais metais, nepasiekėme gerų rezultatų,
nebuvo didelio aktyvumo ir pastangų. Investiciniu požiūriu, dėl tam tikrų objektyvių ir subjektyvių
priežasčių esame tinkamai nepasiruošę priimti investuotojų. Esame neatlikę rimtų darbų – nėra
strategiškai numatyta, kurios veiklos savivaldybėje yra prioritetinės, neturime suformuotų sklypų,
nėra parengta infrastruktūra. Turime visi suprasti vieną pagrindinę tiesą, kad investuotojų reikia
ieškoti, reikia juos įkalbinėti, kad pasirinktų mūsų kraštą, reikia jiems maksimaliai padėti, o ne laukti,
kada jie ateis patys.
Nepavyko pasiekti pažangos, numatyti efektyvesnio panaudojimo savivaldybės valdomo turto
srityje. Galime teigti, kad valdomas apie 140 mln. vertės finansinis, nekilnojamas ir kitas turtas yra
valdomas neefektyviai, nėra įtakojama jo sukuriama pridėtinė vertė, didelė turto dalis iš viso nėra
išnaudojama ir yra nežinoma kaip tai padaryti. Tokia situacija nėra susidariusi dėl šiandien dirbančių
turto skyriaus darbuotojų darbo, bet dėl jų darbo didelių apimčių. Šioje srityje administracijos
struktūros turi įvertinti esamą situaciją ir priimti reikalingus sprendimus, kurie leistų esmingai
pakeisti situaciją šioje srityje.
Akivaizdi pažanga yra padaryta administruojant ES lėšomis vykdomus projektus. Neliko
grėsmingų, rizikingų projektų, skirtos lėšos visiškai bus įsisavintos. Ir tai yra didelis mero, tarybos,
administracijos vadovybės ir administracijos struktūrinių padalinių nuopelnas.
Baigdamas nuoširdžiai dėkoju Savivaldybės tarybos nariams, Komitetų pirmininkams ir jų
nariams, Administracijos vadovybei ir atskirų skyrių vedėjams bei jų darbuotojams už atliktą kasdienį
darbą. Manau, kad sutelktomis pastangomis esame pajėgūs daugiau, esame pajėgūs padaryti viską,
kad Molėtų kraštas būtų patrauklesnis, kad jame būtų geriau gyventi.
Molėtų rajono savivaldybės meras
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