PRITARTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. B1-51
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
2014 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 2014-ųjų 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
Pagrindinė Tarybos darbo forma – tarybos posėdžiai ir jos sudarytų komitetų posėdžiai.
Tarybos posėdžiai buvo vieši. Gyventojai apie jų sušaukimo laiką buvo informuojami rajono
laikraštyje „Vilnis“ ir Savivaldybės interneto tinklalapyje www.molėtai.lt
2014 metais įvyko 10 savivaldybės tarybos posėdžių. Priimta 219 sprendimų.
Iš svarbiausių Tarybos priimtų sprendimų reikėtų paminėti šiuos:
„Dėl pritarimo Molėtų r. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo
specialiojo plano koncepcijai ir vietos gyventojų apklausos“; „Dėl vietos bendruomenių savivaldos
2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Molėtų rajono
savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. „Dėl Molėtų rajono savivaldybės
miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“. „Dėl Giedraičių
miestelio bendrojo plano patvirtinimo“. „Dėl Molėtų r. dviračių takų infrastruktūros plėtros
specialiojo plano patvirtinimo“. „Dėl investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas“. „Dėl
Molėtų rajono savivaldybės išmokų teikimo socialinę riziką patyrusiems asmenims tvarkos aprašo
patvirtinimo“. „Dėl Molėtų r. rekreacinių vietovių specialiojo plano patvirtinimo“. „Dėl rekreacinių
vandens telkinių gretimų teritorijų Molėtų mieste detaliojo plano patvirtinimo“. „Dėl Luokesos
archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialiojo
plano patvirtinimo“. „Dėl Molėtų r. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo
specialiojo plano patvirtinimo“.
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2014 metų savivaldybės tarybos posėdžių lankymo suvestinė
Vardas, Pavardė
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1. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariai 2014 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.
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 2014 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, Turto,
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių vedėjai.
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Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat Komitetas teikė
tarybos posėdžiui alternatyvų sprendimo projektą suteikti garbės piliečio vardą kunigui, Molėtų
parapijos klebonui, Molėtų dekanato dekanui monsinjorui Kęstučiui Kazlauskui, siūlė Savivaldybės
tarybai 2015 metų biudžete 190 tūkst. Lt padidinti kaimo keliams tenkančią kelių priežiūros
programos dalį.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
Komiteto narys
V. Pusvaškis
O.Bareišienė
R. Grigaliūnas
D. Valiauga
B. Žemaitis
A. Žiukas
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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 2014 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 skyrių vedėjai.
Įvyko jungtinis Kaimo ir vietinio ūkio reikalų ir Biudžeto ir rajono plėtros komitetų posėdis.
Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat Komitetas siūlė:
- papildyti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes klausimais „Dėl pritarimo
dovanojimo sutarties pasirašymui“ ir „Dėl įgaliojimo Savivaldybės atstovui dalyvauti uždarosios
akcinės bendrovės „Molėtų švara“„ visuotiniame akcininkų susirinkime“.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
Komiteto narys
D. Daškevičius
K. Grainys
S. Pajeda
L.T. Ramonienė
E. Rinkevičius
V. Šironas

01-28
+
+
+
+
+
+
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+
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+
+
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+
+
+
+
+
+

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 2014 metais posėdžiavo 10 kartų, posėdžiuose buvo svarstyti Savivaldybės
tarybai teikiamų sprendimų projektai. Posėdžiuose dalyvavo meras, Administracijos direktorius, į
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posėdžius buvo kviečiami Administracijos Finansų, Kultūros ir švietimo skyrių vedėjai, Socialinės
paramos skyriaus vyr. specialistas – savivaldybės gydytojas.
Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat komitetas siūlė 1
piliečio neatleisti nuo žemės mokesčio, už Alantos senelių namų salės nuomą mokėti 1 Eur už 1 val.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
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Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komitetas sudarytas Savivaldybės 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 2014 metais posėdžiavo 9 kartus, 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 vyr. specialistas – savivaldybės gydytojas.
Svarstytiems projektams dažniausiai pritarta bendru sutarimu, taip pat komitetas siūlė 1
asmens neatleisti nuo žemės mokesčio, už Alantos senelių namų salės nuomą mokėti 1 Eur už 1 val.
Komiteto posėdžių lankymo suvestinė lentelė (+ dalyvauta)
Komiteto narys
R. Andreikėnienė
S. Bajerčius
A. Jerašūnas
E. Glumbakas
V. Gribėnienė
V. K. Valasenkienė
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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.
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.
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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.
2014 metais buvo apibendrinami visuomenės apklausos apie galimas korupcijos
pasireiškimo sritis Molėtų rajono savivaldybėje rezultatai.
Buvo svarstyta Molėtų rajono savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymo pristatymas. Buvo svarstytas
Molėtų rajono savivaldybės 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymo ataskaitos už 2014 metus projektas.
Molėtų

rajono

savivaldybės

2014-2016

metų

korupcijos

prevencijos

programos

įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita už 2014 metus yra paskelbta Savivaldybės
interneto svetainėje, skiltyje „Antikorupcinė veikla“.
2014 metais skundų ir pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
nebuvo gauta.
Administracinė komisija
2011-04-28 Molėtų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. B1-90 sudarė tarybos
įgaliojimų laikui 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 Prevencijos poskyrio vyresnysis tyrėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas; Stasys
Narkevičius, Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, komisijos narys; Virginija
Salapėtienė, Mindūnų seniūnijos seniūnė, komisijos narė; Remigijus Tamošiūnas, Teisės skyriaus
vedėjas, komisijos narys; Virginija Žalienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos
atsakingoji sekretorė.
2014 metais buvo išnagrinėta 12 (dvylika) administracinių teisės pažeidimų bylų: šešiose
buvo paskirtos baudos, vienos administracinio teisės pažeidimo bylos teisena buvo nutraukta,
keturiose buvo paskirta bauda su įpareigojimu atlyginti turtinį nuostolį, vienoje paskirta bauda su
gyvūnų konfiskavimu.
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Etikos komisija
2011-05-26 Molėtų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. B1-129 sudarė Etikos
komisiją: 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.
2014 metais komisijos posėdžiai nevyko, kadangi nebuvo gauta nagrinėtinų skundų ar
informacijos.
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.
Komisijos darbas priklauso nuo gautų skundų.
2014 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
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Giedraičių seniūnas Vytautas Valansevičius, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariai Danielius
Valiauga ir Kęstutis Grainys, skyrių vedėjai Aldona Rusteikienė ir Remigijus Tamošiūnas.
2014 m. įvyko 4 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžiai. Posėdžiuose buvo
svarstytos 2 programos – mokyklos pastato, esančio Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 3, ir
katilinės pastato, esančio Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 13., ir joms pritarta.
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. 2014 metais įvyko 13
Nuolatinės statybos komisijos posėdžių teritorijų planavimo dokumentas derinti. Surašyti 56
Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolai.
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.
Vyriausybės atstovo nustatyti priimtų teisės aktų prieštaravimai įstatymams ar Vyriausybės
sprendimams ir dėl jų pateiktas 1 motyvuotas teikimas ir 4 reikalavimai.
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.
2014-01-13 pareikalauta Molėtų rajono tarybos neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 48 str. 8 p. bei vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005-11-21 įsakymo V-890 1 p. patvirtinto Dantų protezavimo paslaugų teikimo
ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo (su
vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 39 p. nuostatas, numatant jose nurodytam tikslui lėšas
savivaldybės biudžete ir (ar) atitinkamose programose.
2014-03-05 pareikalauta Molėtų rajono tarybos neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 36 p. bei ATPK 5 str. nuostatų reikalavimus ir
patvirtinti gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisykles.
2014-02-04 buvo pasiūlyta Molėtų rajono savivaldybės tarybai apsvarstyti 2009-02-26
Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-26 2 p. patvirtintų Molėtų rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų pakeitimo ar panaikinimo klausimą,
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kadangi jie neatitinka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 str. 2 d. 3 p., 4 p., 9 p.,
10 p. reikalavimų bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. nuostatų redakcijos.
2014 10 01 pareikalauta, kad savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija už
savo darbą atsiskaitytų Molėtų rajono savivaldybės tarybai.
Visi teikimai ir reikalavimai buvo apsvarstyti Savivaldybės taryboje ir apie priimtus
sprendimus Vyriausybės atstovo tarnyba informuota raštu.
Pažymėtina, kad 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 2014 m. iš viso gautia18 gyventojų prašymų.
Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniu meras pasirašė 35 potvarkius, iš
jų 27 veiklos klausimais (10 dėl tarybos posėdžių sušaukimo, 12 dėl apdovanojimų savivaldybės
padėkos ženklu ar raštu, 2 dėl darbo grupių, komisijų sudarymo, 3 dėl kandidatūrų siūlymo į
komisijas) ir 8 atostogų ir komandiruočių klausimais.
1. Atstovavimas Utenos regiono plėtros taryboje
Molėtų rajono savivaldybės taryba į Utenos regiono plėtros tarybą yra delegavusi Merą Stasį
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.
2014 m. meras dalyvavo 8 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžiuose.
2. Atstovavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje
Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys yra Lietuvos savivaldybių asociacijos
tarybos narys bei Savivaldybių administravimo komiteto narys.
3. Bendradarbiavimas su užsieniu
Meras atstovauja Molėtų rajonui bendradarbiaujant su užsienio institucijomis ir gavęs
savivaldybės tarybos pritarimą sudaro bendradarbiavimo sutartis.
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Gegužės mėnesį meras buvo išvykęs su vizitu į Horstelio miestą (Vokietija), rajone lankėsi
švietimo delegacija iš Rogačiovo (Baltarusijos Respublika), ją priėmė savivaldybės vadovai.
Užsienio bendradarbiavimo partnerių delegacijos buvo pakviestos ir dalyvavo Molėtų miesto
šventėje..
4. Kita mero veikla ir iniciatyvos
Aktyviai meras veikė, sprendžiant tas Molėtų savivaldybei svarbias problemas, kurios
daugiausiai priklausė nuo centrinės valdžios pozicijos. Į įvairias valdžios institucijas raštu meras
kreipėsi net 15 kartų. Ne kartą iniciavo susitikimus su įvairių ministerijų, departamentų, valstybės
įstaigų ir tarnybų, LR Seimo ir Europos Parlamento nariais.
Norėdamas kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir padėti jas
išspręsti, Savivaldybės meras du kartus per savaitę skiria laiką gyventojų priėmimui, lankosi
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.
2014 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.
Verslo, bendruomenių veiklos, investicijų ir kaimo plėtros srityse
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. 2014 metais Molėtų rajono savivaldybė užbaigė 16 ES lėšomis
finansuotų projektų
Mykolo Romerio universiteto ir Molėtų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartį
pasirašė universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir meras Stasys Žvinys. Surengtas
susitikimas su bendradarbiavimo partneriais, Vilniaus universiteto atstovais. Susitikime diskutuota
apie Dubingių ir Baltadvario piliavietes, senosios Dubingių mokyklos rekonstrukciją.
Molėtų rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas gen. mjr.
Almantas Leika ir kiti Sausumos pajėgų štabo atstovai. Užmegzti kontaktai, aptarti tarpusavio
bendradarbiavimo perspektyvos. Molėtų rajono savivaldybė, atstovaujama mero Stasio Žvinio ir
Lietuvos kariuomenės apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinė,
atstovaujama Rinktinės vado plk. ltn. Evaldo Stakaičio, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria
įsipareigojama bendradarbiauti Savivaldos ir Rinktinės kompetencijos srityse, stiprinti pasitikėjimą
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Krašto apsaugos sistema, dalyvauti Lietuvos kariuomenės ir Savivaldybės renginiuose, rengtis
valstybės teritorijos apsaugai ir gynybai bei ekstremalių situacijų valdymui Molėtų rajono
savivaldybės teritorijoje.
Meras S. Žvinys dalyvavo MRU rengiamoje šeštojoje praktinėje – mokslinėje konferencijoje
„Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali
patarti?“ ir LR Seime surengtoje diskusijoje „Darbo vietų kūrimas ir savivaldybių motyvacija“.
Susitikime su LR aplinkos ministru Valentinu Mazuroniu ir viceministrais Almantu Petkumi,
Linu Jonausku aptartos Aplinkos ministerijos kuruojamų sričių problemos.
Meras Stasys Žvinys iniciavo Molėtų miesto daugiabučių namų modernizavimo I etapo
atliktų darbų apžiūrą ir aptarimą. Dalyvavo Aplinkos ministerijos viceministrė Daiva Matonienė,
Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta ir atstovė Utenos apskričiai Nijolė
Graužinytė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Utenos teritorinio padalinio
vedėjas Jonas Spietinis, specialistai, UAB „Kelvista“, UAB „Molėtų švara“, UAB „Aukštaitijos
ranga, UAB „Ukmergės statyba“, UAB „Autairas“, kiti savivaldybės bei spaudos atstovai.
Meras dalyvavo Molėtų TVIC surengtame informaciniame renginyje „Molėtų verslo
aplinka: dabartis ir perspektyvos“, diskusijoje „Molėtai šiandien ir rytoj. Čia viskas tikra“ su rajono
verslininkais, pasitarime dėl projekto „Žvejybos rojus“, Infrastruktūros investicijų forume 2014:
„Ar verslo ir valdžios partnerystė sulauks proveržio?“, svarbiausiame šalies ekonomikos forume
„Metų ekonomikos forumas‘14“.
Meras dalyvavo 2-osios tarptautinės turizmo, laisvalaikio ir sporto parodos ADVENTUR
2014 atidaryme. Kartu su Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro atstovais, savivaldybės
specialistais lankėsi Kupiškyje, apžiūrėjo turistų traukos objektus, ieškojo galimybių kaimynų
patirtį panaudoti Molėtų rajone.
Mero Stasio Žvinio ir Molėtų parapijos klebono dek. mons. Kęstučio Kazlausko iniciatyva
įvyko mero, Administracijos direktoriaus, dalies administracijos specialistų, Molėtų policijos
komisariato, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei Kultūros paveldo departamento atstovų
susitikimas su Molėtų rajono parapijose dirbančiais dvasininkais.
Mero Stasio Žvinio ir Tarybos nario Danieliaus Valiaugos iniciatyva Molėtuose lankėsi
Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinis direktorius Edis Urbanavičius. Aptarti
miesto stadiono rekonstrukcijos II etapo darbai bei miesto sporto infrastruktūros plėtros galimybės.
Kultūros ministras Šarūnas Birutis susitikime su meru Stasiu Žviniu aptarė rajone vykdomų
projektų finansavimo klausimus ir diskutavo apie ES skiriamų lėšų efektyvų panaudojimą.
Mero iniciatyva – darbinio užimtumo molėtiškiams paieškos. Tuo tikslu meras susitiko su
Pabradėje įsikūrusios medicininės įrangos gamintojos užsienio kapitalo bendrovės „Intersurgical“
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generaliniu direktoriumi Sigitu Žvirbliu. Pavyko surasti abiems pusėms priimtinus sprendimus,
kurie leido net 50 Molėtų krašto žmonių įsidarbinti.
Mero iniciatyva surengtas pasitarimas dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo
ir žemdirbių interesų Molėtų rajone.
Meras aplankė visas rajono seniūnijas, vietoje nagrinėjo iškylančias problemas, aktualiausius
seniūnijų veiklos klausimus: kelių tvarkymo ir sniego valymo, šiukšlių surinkimo ir išvežimo,
seniūnijose esančių bešeimininkių pastatų eksploatavimo ir kitus. Dalyvavo Molėtų rajone
surengtoje Lietuvos savivaldybių Utenos regiono seniūnų sueigoje. Metų pabaigoje surengė beveik
pusšimtį susitikimų su rajono ir miesto gyventojais: lankėsi seniūnijose įsikūrusiose įmonėse,
mokyklose, bibliotekose, gydymo įstaigose, bendrovėse, fermose, pas verslininkus, tradiciškai ar
netradiciškai ūkininkaujančius ūkininkus, mieste veikiančiose įstaigose ir visose Savivaldybės
valdomose įmonėse.
Švietimo, sporto, kultūros, jaunimo, socialinėje srityse
Meras dalyvavo ir sveikino visus valstybinių, atmintinų, profesinių švenčių ir minėjimų
dalyvius Valstybės atkūrimo dienos proga ir Nepriklausomybės atkūrimo metinėms skirtuose
renginiuose. Vasario 16-oji įprasminta Molėtų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimu.
Už aktyvų ir svarų indėlį kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę, socialinę bei dvasinę gerovę,
už bažnytinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, už aktyvų Molėtų savivaldybės garsinimą savo
darbais ir veikla visuomeninėje srityje apdovanotas Molėtų parapijos klebonas, dekanas,
monsinjoras Kęstutis Kazlauskas.
Pasaulinės kultūros dienos proga meras sveikino ir padėkos raštus teikė rajono kultūros
darbuotojams. Kartu su Molėtų bendruomene dalyvavo Baltijos kelio 25-mečio minėjime,
tradicinėje Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose ir iškilmingame Antano Truskausko medžioklės ir
gamtos muziejaus atidaryme. Skelbė turizmo sezono pradžią, dalyvavo Molėtų rajono
bendruomenių asociacijos dešimties metų jubiliejuje, Alantos krašto šeimų šventėje, Ežerų šventėje
Mindūnuose, Dubingių miestelio 680 m. jubiliejuje, Dapkūniškių bendruomenės šventėje, Molėtų
miesto šventėje, padėkos popietėje Dainų šventės dalyviams, Lietuvos dviračių maratonų taurės
varžybose, seniūnijų žaidynėse, Rudens gėrybių mugėje, Skulptūrų parko atidaryme kartu su visais
džiaugėsi puikia nauja miesto erdve miestelėnams ir svečiams, įžiebė Molėtuose Kalėdų eglę,
pasitiko Kalėdų karavanu į Molėtus atvykusius svečius, pasidžiaugė reikšmingu prisidėjimu prie
sportiškos, išsilavinusios bei ryžtingos jaunosios kartos ugdymo ir įteikė rajono mokykloms
dovanas.
Mokslo ir žinių dieną Molėtų rajono meras Stasys Žvinys dalyvavo mokyklų draugystės
šventėje, profesinių švenčių proga sveikino, padėkas ir atminimo dovanėles teikė ugniagesiams
gelbėtojams, policijos komisariato pareigūnams, socialiniams darbuotojams. Motinos dienos proga,
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meras dėmesį išskirtinį dėmesį parodė, Savivaldybėje priėmė ir pagerbė mamas, išauginusias
dešimtį ir daugiau vaikų.
Susitikime su Lietuvos rankinio federacijos prezidentu prof. habil. dr. Antanu Skarbaliumi,
aptarta Lietuvos rankinio nūdiena ir galimas bendradarbiavimas.
Meras pasveikino Molėtų krepšinio komandą „TiuMenas – Ežerūnas“ su pirmąja NKL
bronza Molėtų klubo istorijoje ir įteikė Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklus bei padėkas,
taip pat surengė priėmimus Molėtų Skorpiono automobilių sporto klubo komandai – 2014 m.
Lietuvos autokroso čempionato nugalėtojai bei Molėtų sporto centro auklėtinei 2014 m. Europos
jaunimo ir jaunių čempionato bronzos medalio laimėtojai Augustei Repečkaitei.
Spalį Molėtuose iškilmingai atidarytas vienintelis savivaldos lauko teniso aikštynas
Lietuvoje ir taip baigti Molėtų miesto stadiono rekonstrukcijos I etapo darbai. Atidarymo iškilmėse
kartu su meru juostelę kirpo Lietuvos padelio teniso federacijos prezidentas Andrejus
Zadneprovskis, Federacijos viceprezidentas Šarūnas Marčiulionis, Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto viceprezidentas Romualdas Bakutis ir kiti garbingi svečiai.
Meras dalyvavo savanorystės akcijoje „Darom“, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos
suvažiavime, Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialo narių ataskaitiniame susirinkime,
dalyvavo akcijoje „Tu – viltis“ ir tapo neatlygintinu kraujo donoru. Pasveikino garbingo 100 m.
jubiliejaus sulaukusias dvi rajono gyventojas. Meras tęsė kilnias bei prasmingas tradicijas ir surengė
Kalėdinį Padėkos ir gerumo vakarą, į kurį pakvietė bei pagerbė ir apdovanojo pačius aktyviausius,
pilietiškiausius, darbščiausius, dosniausius, kuriančius gėrį, grožį ir tai dalinusius kitiems Molėtų
krašto žmonėms, molėtiškius. Suginčių seniūnijoje gyvenančios daugiavaikės šeimos tėvui įteikė
tradiciniame Kalėdiniame Padėkos labdaros vakare surinktas aukas.
Molėtų rajono meras Stasys Žvinys pateko į geriausių Lietuvos merų penkioliktuką.
Praėjusiais metais buvęs 30 vietoje šiemet „Veido“ žurnalo reitinge šoktelėjo net per 16 pozicijų ir
užėmė 14 vietą. (Žurnalas skyrė 45 taškus, LLRI Lietuvos savivaldybių indekse - 52,2 balo, o
apklausos respondentai jam skyrė 27 taškus. Galutinis rezultatas - 57,4 balo).
III. Socialinė ekonominė aplinka ir finansinis Savivaldybės veiklos pagrindas
Statistikos departamento duomenimis, 2014 metų pradžioje Molėtų rajone gyveno 19582
gyventojai (2013 m. - 20032). Metų pabaigoje – 19236. Daugiau kaip 2/3 gyventojų gyvena kaime
(mieste 6204, kaime 13378).
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Molėtų rajono gyventojai 2014 m. pradžioje
(19582)

Mieste 6204 32%
Kaime 13378
68%

Per metus užregistruoti 138 gimimo, 330 mirties įrašai. Tęsiasi bendroji gyventojų mažėjimo
tendencija, kurią šiek tiek kompensuoja atvykstantys asmenys. Atvykimą deklaravo 846, išvykimą
73, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įrašyti 58 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 gyventojų skaičius ir sudėtis pagal amžiaus grupes
2014 m. pradžioje

3620

Pensinio amžiaus (5404)
1784

5380

Darbingo amžiaus
(11651)

6271

1241

0-15 metų (2527)

Moterys

1286

Vyrai

2014 metais Mokesčių inspekcija Molėtų rajone apskaitė 308 uždarąsias akcines bendroves
(įregistruotos 26, išregistruotos 3), 251 individualiąją įmonę (įregistruotos 2, išregistruotos 6), 7
kooperatines bendroves (1 įregistruota), 26 žemės ūkio bendroves, 28 viešąsias įstaigas
(įregistruotos 2, išregistruotos 3), 31 biudžetinę įstaigą, 13 profesinių sąjungų, 19 religinių
bendruomenių ar bendrijų, 122 asociacijas (įregistruota 2), 4 labdaros ir paramos fondus, 1 šeimyną,
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4 sodininkų bendrijas, 6 garažų/namų bendrijas, 27 mažąsias bendrijas (įregistruotos 9). Iš viso
įregistruoti 42 nauji, išregistruota 13, veikė 847 subjektai.
Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis, Molėtų rajone visų rūšių valstybinio
socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičius kasmet mažėja. 2013 m. gruodžio 31 d.
tokių gavėjų buvo 8958, 2014 m. gruodžio 31 d. – 8758 arba sumažėjo 2,2 procento. Sparčiausiai
mažėjo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius: per 2014 metus tokių asmenų sumažėjo 105 ir
2014 m. pabaigoje sudarė 4627. Mažėjo ir netekto darbingumo (invalidumo), našlių pensijas
gaunančių asmenų skaičius, (nežymiai padidėjo asmenų, gaunančių našlaičių pensijas). 2014 metų
gruodžio mėnesį išmokos už mirusius tėvus buvo mokamos 389 našlaičiams.

Išmokų gavėjų

skaičiaus mažėjimas lėmė ir išlaidų iš Sodros biudžeto mažėjimą. Per 2013 m. gruodžio mėnesį
buvo išmokėta 4,8 mln. Lt, o 2014 m. per tą patį laikotarpį - 4,7 mln. Lt. Vidutinė senatvės pensija
rajone augo nežymiai ir 2014 metais siekė 746,39 Lt (šalies vidutinė pensija - 830,93 Lt).
2014 m. Molėtų rajone sergamumas nedidėjo. Per 2013 metus Molėtų rajono gydymo
įstaigose buvo išduoti 9392, per 2014 metus - 9238 nedarbingumo pažymėjimai, t. y. 154
nedarbingumo pažymėjimais mažiau.
2014 metų pabaigai Molėtų rajone vyko 8 bankroto bylos. Per 2014 metus iškelti bankrotai
dviem įmonėms. Didžiausia bankrutavusi bendrovė - UAB „Melinga“, darbo neteks 40 darbuotojų.
Tačiau per 2014 metus Molėtų rajone įregistruota ir naujų įmonių – tai 29 uždarosios akcinės
bendrovės, 11 mažųjų bendrijų, 2 individualiosios įmonės.
Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2014 m.
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Darbobiržos duomenimis, 2014 metų vidutinis nedarbo lygis Molėtų rajone mažėjo ir buvo
11,8 proc. (2013 m. - 13,4 proc.) Mažesnis nei Utenos apskrityje, bet didesnis nei šalies vidurkis
(10,7 proc.). 2014 metų gale daugiausiai darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais
Videniškių – 18,7 proc., Inturkės – 15,4 proc. ir Mindūnų – 14,5 proc. seniūnijose. Mažiausiai –
Joniškio – 10,2 proc. ir Luokesos – 11,0 proc. seniūnijose.
Daugiausiai galimybių įsidarbinti Molėtų rajone turi pardavėjai, kvalifikuoti darbininkai,
dailidės, tinkuotojai, apdailininkai, virėjai, vairuotojai, išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos.
Galime pasidžiaugti, kad Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2014 m. biudžeto pajamų
planas įvykdytas 101,4 proc. ir gauta 734,9 tūkstančių litų viršplaninių pajamų.
Molėtų rajono savivaldybės pajamų vykdymas 2014 metais ( tūkst. Lt)
Grąžinta į
valstybės
biudžetą

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdyta
%

Įvykdyta
+,-

9269,0

10557,0

113,9

1288,0

4668,0

5031,0

107,8

363,0

6388,0

5064,0

79,3

-1324,0

Turto mokesčiai

680,0

975,6

143,5

295,6

Prekių ir paslaugų mokesčiai

105,3

161,3

153,2

56,0

5360,0

5281,6

98,5

-78,4

78,4

12394,0

12392,1

100,0

-1,9

1,9

1298,2

1298,2

100,0

173,2

173,1

100,0

-0,1

3508,0

3496,5

99,7

-11,5

192,7

328,9

170,7

136,2

Bendrosios dotacijos kompensacija

5229,0

5229,0

100,0

Turto pajamos

304,0

386,4

127,1

82,4

Pajamos už prekes ir paslaugas

977,7

993,4

101,6

15,7

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

4,0

2,2

55,0

-1,8

Kitos neišvardytos pajamos

120,0

35,7

297,5

-84,3

Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų mokestis
Gyventojų pajamų mokestis išlaidų
struktūrų skirtumams išlyginti
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių pajamoms išlyginti

Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Speciali tikslinė dotacija
moksleivio krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų
valdymo lygių
Speciali tikslinė dotacija kapitalui
formuoti
Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos

11,5
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Apyvartos lėšos biudžeto lėšų
stygiui dengti
Iš viso

1237,4

1237,4

100,0

51908,5

52643,4

101,4

734,9

91,8

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2014 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,4
proc. ir gauta 734,9 tūkstančių litų viršplaninių pajamų.
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau , negu planuota
327,0 tūkstančio litų, ir nors gyventojų pajamų mokestis gaunamas tiesiogiai iš VMĮ 1288,0
tūkstančio litų viršijo planą, iš valstybės iždo negauta 1324,0 tūkstančių litų gyventojų pajamų
mokesčio savivaldybės pajamoms išlyginti. Tačiau gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūroms
išlyginti iš valstybės iždo gauta daugiau, negu planuota 363,0 tūkstančiais litų.
Didžiausią 2014 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį– 18971,0 tūkstančio litų
sudarė specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. Taip pat 2014 metais rajono savivaldybės
biudžetas gavo 5229,0 tūkstančio litų bendrosios dotacijos kompensaciją, kadangi mūsų pajamos
mažėjo didesniu procentu, negu respublikos vidurkis.
Didžiausia planuotų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų dalis yra lėšos mokinio krepšeliui
finansuoti-12392,1 tūkstančio litų.2014 metais lėšos mokinio krepšeliui dėl sumažėjusio mokinių
skaičiaus mūsų savivaldybei buvo sumažintos 72,0 tūkstančiais litų. Dėl mokyklų bibliotekininkų
atlyginimo didinimo nuo 2014 m. liepos 1 d. padidintas 13,0 tūkstančių litų.
Nepanaudota ir grąžinta į Švietimo ir mokslo ministerijai 1,9 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 5634,6 tūkstančio litų specialios tikslinės dotacijos iš valstybės
biudžeto lėšų, iš kurių 2792,9 tūkstančio litų – socialiniai paramai skirtos lėšos. Per 2014 m. labai
sumažėjo mokinių socialinei paramai reikalingų lėšų poreikis, todėl patikslintas valstybinėms
funkcijoms (perduotoms savivaldybėms ) 2014 m. lėšų planas 5360,0 tūkstančio litų
Nepanaudota ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 67,8 tūkstančio litų, iš jų
didžiausia suma – 49,0 tūkstančiai litų – mokinių socialinei paramai skirtos lėšos.
Taip pat nepanaudota ir grąžinta žemės ūkio ministerijai 3,2 tūkstančio litų valstybinės
žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui patikėjimo teise skirtų
specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, bei 7,4 tūkstančio litų nepanaudotų specialiųjų tikslinių
dotacijų valstybės funkcijoms lėšų kitoms ministerijoms.
2014 metų turto mokesčių ir pajamų planas įvykdymas 138,4 procento, ir gauta 378,0
tūkstančio litų daugiau negu planuota.
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2014 metais tvirtinant savivaldybės biudžetą buvo numatyta panaudoti 1237,4 tūkstančio
litų 2013 m nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 01 01 esančiam įsiskolinimui už prekes, paslaugas ir
atliktus darbus padengti ir paskoloms grąžinti bei 130,3 tūkstančio litų tikslinės paskirties
programoms finansuoti.
2014 metais savivaldybės administracija pasirašė paskolos sutartį su AB SEB banku dėl
2306,5 tūkstančio litų paskolos investicinių projektų finansavimui. Pagal šią ir 2013 metais
pasirašytas paskolų sutartis su AB SEB banku savivaldybė investicinių projektų finansavimui 2014
metais panaudojo 1796,4 tūkstančio litų paskolų lėšų. 2014 m. pagal grafikus grąžinta 977,8
tūkstančio litų paskolų. Taigi įvertinus anksčiau paimtų paskolų likutį ir 2014 metais paskolintą
sumą, bendra savivaldybės skola 2015 01 01 yra 7887,9 tūkstančio litų bei bendras skolinimosi
limitas mūsų savivaldybėje pagal planuojamas 2015 metų pajamas, nuo kurių skaičiuojamas skolos
limitas yra 28,4 procento.
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2012m.- 2014 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

Pokytis
lyginant su
2013 m.

Pokytis
lyginant su
2012 m.

10557,0

2690,9

2864,2

4704,0

5031,0

327,0

141,0

4660,0

4694,0

5064,0

370,0

404,0

839,3
165,0

839,2
168,2

975,6
161,3

136,4
-6,9

136,3
-3,7

472,6

884,6

328,9

-555,7

-143,7

9812,4

8564,3

5281,6

-3282,7

-4530,8

13675,7

12733,9

12392,1

-341,8

-1283,6

845,0

835,0

3496,5

2661,5

2651,5

1321,0

1588,1

1298,2

-289,9

-22,8

3073,9

3089,0

5229,0

2140,0

2155,1

173,1

173,1

160,3

386,4
993,4

13,8
124,0

7,4
68,8

Gauta
2012 m.

Gauta
2013 m.

7692,8

7866,1

4890,0

12,8
379,0
924,6

372,6
869,4

Gauta
2014 m.

19
paslaugas
Pajamos iš baudų ir
7,9
1,0
2,2
1,2
-5,7
konfiskacijos
Kitos neišvardytos pajamos
114,9
40,5
22,0
-18,5
-92,9
Materialiojo ir nematerialiojo
86,4
30,3
13,7
-16,6
-72,7
turto realizavimo pajamos
Mokinio krepšelio lėšos
19,2
12,3
-12,3
-19,2
gautos iš kitų savivaldybių
Iš viso pajamų
48992,3
47292,5
51406,0
4113,5
2413,5
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų
1894,8
1237,4
1478,5
241,1
-416,3
stygiui dengti
Iš viso su apyvartos lėšomis
50887,1
48540,1
52884,5
4344,4
1997,4
Skolintos lėšos
1541,2
2374,2
1796,4
-577,8
255,2
Iš viso su skolintomis lėšomis 52428,3
50914,3
54680,9
3766,6
2252,6
Palyginus savivaldybės biudžeto gaunamas pajamas 2012-2014 metais, matyti, kad jos
didėja. 2014 m. lyginant su 2013 m. gauta daugiau pajamų 4113,5 tūkstančio litų, o palyginus su
2012 m. 2413,5 tūkstančio litų. Apyvartos lėšos, kurias nuo2013 m. galima naudoti tik tikslinių lėšų
atstatymui, paskolų dengimui ir paskolų grąžinimui gerokai sumažėjo lyginant su 2012 m., kada jos
buvo traukiamos į savivaldybių biudžetus pajamų trūkumui dengti. 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 didėjo, ir ypač spartus augimas vyko 2014 metais
Gyventojų pajamų mokesčio suma savivaldybių pajamoms išlyginti ir gyventojų pajamų
mokesčio suma išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, gaunama iš valstybės iždo, 2012-2014 metų
laikotarpiu didėjo, tačiau nežymiai.
2012 -2014 m. savivaldybės biudžetui skirta bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės
biudžeto. Bendrosios dotacijos kompensacija planuojama savivaldybės biudžetui gerokai išaugo per
2014 metus. 2012-2013 metais ji yra panašaus dydžio.
2014 m. padidėjo iš turto mokesčių gaunamos savivaldybės pajamos, kurių didžiąją dalį
sudaro pajamos iš žemės mokesčio. Tačiau pastoviai mažėja pajamos iš žemės nuomos, ir nors 2013
m. buvo panaikintos žemės nuomos mokesčio lengvatos, mažėjant žemės nuomotojų skaičiui,
bendra šios rūšies pajamų suma nedidėja.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti bendra suma per
tris metus pastoviai mažėja ir ypač sumažėjo 2014 metais, nuo kurių socialinių pašalpų mokėjimas
pradėtas vykdyti iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui 2014 m. lyginant su 2013 m. sumažėjo 341,8
tūkstančio litų, lyginant su 2012 m. mokinio krepšelis yra mažesnis 1283,6 tūkstančiais litų, ir to
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priežastis ne tik mažėjantis mokinių skaičius bet ir mokinio krepšelio nustatymo metodikos
pasikeitimai.
2014 m savivaldybės biudžetui skirta 3496,5 tūkstančio litų specialių tikslinių dotacijų
valstybės investicijų programoje numatytų objektų finansavimui, tai 2661,5 tūkstančio litų daugiau ,
negu 2013 metais .
Nuo 2012 m. į savivaldybės biudžetą gaunamos lėšos socialinės paskirties įstaigų perimtų iš
apskrities daliniam išlaikymui ir nuo 2012 m. skiriama dotacija vaikų, turinčių specialių ugdymosi
poreikių išlaikymui. 2014 m. į savivaldybės biudžetą papildomai gauta 144,0 tūkstančiai litų
kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui nuo 2014m. liepos 1 d. padidinti ir 29,2 tūkstančio litų
informacinių sistemų pertvarkymui dėl euro įvedimo.
IV. Savivaldybės turtas
Molėtų rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo turtą, kurio įsigijimo savikaina 214991,0
tūkst. litų, likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. – 156982,0 tūkst. litų.
Valstybės turto, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo,
įsigijimo savikaina 46314,4 tūkst. Lt, likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. - 13119,3 tūkst. Lt
(2013 m. - 13976 tūkst. litų, 2012 m. - 14959 tūkst. litų).
Molėtų rajono savivaldybė 7 uždarosiose akcinėse bendrovėse valdo akcijas, kurių bendra
vertė 25646389 Lt. Trijose bendrovėse („Molėtų vanduo“, „Molėtų švara“ ir Molėtų autobusų
parkas) valdo šimtaprocentinį akcijų paketą. 2013 m. UAB Molėtų knygynui buvo paskelbtas
bankrotas (savivaldybė valdė 100 proc. akcijų, kurių nominali vertė buvo 11344 litai) ir 2014 m.
buvo ši bendrovė išregistruota. 2013 m. UAB Molėtų vaistinė (savivaldybė valdo 6,25 proc. akcijų)
taip pat paskelbė bankrotą ir šiuo metu turi likviduojamos įmonės statusą. 8 viešosiose įstaigose turi
404951 (2013 m. – 404951, 2012 m. – 389951) 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 2014 m. priėmė 64 sprendimus.
Patvirtinti Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas,
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių naudojamų žemės sklypų nuomos tvarkos aprašas.
2014 metais buvo skelbti 4 savivaldybės turto (mokyklos ir katilinės pastatų, esančių
Dapkūniškių k.) privatizavimo aukcionai. Nei viename aukcione dalyvių nebuvo. Parengtas ir
patvirtintas viešo aukciono būdu parduodamų objektų sąrašas.
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V. Investicijos
Didžioji 2007-2013 m. ES parama savivaldybėms buvo skiriama per regioninės dimensijos
pagalbą. Molėtų rajono savivaldybė naudojosi ES parama, gaunama pagal 13 regioninio planavimo
ir 2 valstybinio planavimo priemones. 2013 m. pabaigoje, buvo užbaigti visi projektai pagal 5
regioninio planavimo ir 1 valstybinio planavimo priemones. Iki 2014 m. pabaigos, buvo užbaigti
įgyvendinti projektai pagal dar 3 regioninio planavimo priemones: VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių
daugiafunkcinių

centrų

kaimo

vietovėse

steigimas;

VP3-2.2-ŠMM-06-R

Investicijos

į

ikimokyklinio ugdymo įstaigas; ir VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu. 2015 m. pradžioje iš viso buvo užbaigtos įgyvendinti 9 iš 15 paramos priemonių.
2014-12-31 pasiektas regioninės paramos įsisavinimo lygis – 94,19% nuo numatytos paramos
Molėtų rajono savivaldybės projektams (2013-12-31 – 75,62%). Valstybinio planavimo projektuose
išmokėta parama siekė 89,57% ( 2013 – 67.40%). Bendra išmokėta ES pramos dalis nuo
numatytosios siekė 93.23% (2013 – 73.88%). Išmokėtos paramos procentai priklauso nuo projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių, ministrų įsakymų pakeitimų, susijusių su papildomų lėšų
skyrimu projektams įgyvendinti ar sutaupytų lėšų perkėlimu dėl mažesnėmis sąnaudomis
įgyvendintų projektų.
2014 m. buvo vykdomi 25 projektai, 16 iš jų buvo užbaigti per 2014 metus:
1.

Molėtų rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas

2.

Molėtų rajone esančių kapinių teritorijų plėtros detalieji planai

3.

Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra

4.

Molėtų rajono Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas

5.

Molėtų rajono Suginčių ir Mindūnų miestelių teritorijų bendrieji planai

6.

Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas

7.

Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas

8.

Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai ir pažintiniam

turizmui specialusis planas
9.

Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės rekonstrukcija

10.

Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukcija

11.

Molėtų miesto Vyšnių ir Uogų gatvių rekonstrukcija

12.

Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcija

13.

Kanapelkos kaimo poilsio, kultūros ir turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

14.

Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas

15.

Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje-darželyje "Saulutė"

16.

Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pastato renovacija.

2015 m. numatoma visiškai užbaigti projektus pagal 2007-2013 m. paramos priemones.
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Paramos, skirtos 2007-2013 m. laikotarpio projektams, administruojamiems Molėtų rajono
savivaldybės, įsisavinimas iki 2014 -12-31
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
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

6.210.884,38

717.538,07

Regioninio planavimo projektai

3.375.628,98

8.766.511,10

11.944.106,85

21.291.696,74

25.049.463,91

3.757.767,17

Kaimo plėtros projektai
Iš viso

Iki 2012-12-31
išmokėta
paramos lėšų

Iki 2013-12-31
išmokėta
paramos lėšų

Iki 2014-12-31
išmokėta
paramos lėšų

Per 2014 metus
gauta paramos
lėšų

939.748,90

3.736.822,55

5.609.022,55

6.550.622,55

7.028.479,02

477.856,47

7.338.484,69

17.586.294,91

22.679.080,52

33.335.665,60

38.288.827,31

4.953.161,71

Iki 2014-12-31 ES remiamiems projektams buvo išmokėta 38,288 mln. Lt paramos lėšų. Iš
viso per 2014 metus šių lėšų gauta 4,953 mln. Lt. Didžiausia paramos suma išmokėta regioninės
dimensijos projektams.
2014 m. Savivaldybės administracija dalyvavo ES URBACT programos tarptautiniame
projekte ir jį sėkmingai užbaigė.
Problemos, galimi sprendimai. 2007-2013 m. finansinio programavimo laikotarpio visos
numatytos paraiškos yra pateiktos ir naujų nebebus teikiama. Taip pat pažymėtina, kad dar nėra
aišku, kada bus paskelbti 2014-2020 m. periodo priemonių finansavimo sąlygų aprašai ir kvietimai
teikti paraiškas. Yra galimybė, kad keletą paraiškų bus galimybė pateikti dar šiais metais. Šiuo metu
vis dar nėra patvirtinta nei Utenos regiono, kartu ir Molėtų miesto integruotų teritorinių investicijų
programa. Ši programa yra sudėtinė bendros regiono programos dalis ir jos rengimą koordinuoja
VRM. Šiuo metu yra atlikta tik tikslo alternatyvų analizė, parengtas preliminarus priemonių sąrašas,
atlikti kiti darbai pagal VRM nurodytus terminus. Deja, ministerijos vis dar nėra iki galo
tarpusavyje suderinusios savo veiksmų projektų administravime, todėl numatome neišvengiamus
pakeitimus Molėtų miesto ITI strategijoje artimiausiais mėnesiais, priklausomai nuo centrinės
valdžios sprendimų.
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 – šis procesas
jau yra pradėtas ir vyksta. Taip pat jau yra įsigytos konsultacinės paslaugos paraiškų, galimybių
studijų ir investicinių projektų rengimui būsimiems projektams.
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Manome, kad yra labai tikslinga naujajame periode pagal galimybes neįgyvendinti didelio
skaičiaus smulkių projektų, bet pagal pobūdį juos sujungti į mažesnį kiekį, tačiau investicijų
apimtimi stambesnius, projektus (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 ( į
2684 būstų– tiekiamas vanduo ir surenkamos nuotekos, 2208 būstų – tik centralizuotai tiekiamas
vanduo, 58– tik centralizuotai surenkamos nuotekos). Eksploatuota 50 vandenviečių, 37 vandens
ruošimo įrenginiai, 139,5 km vandens tiekimo ir 59,5 km nuotekų tinklų. Visiems vartotojams
parduota 327,8 tūkst. kub. m. vandens (gyventojams –231,8, juridiniams asmenims –96,0),
nuotekų tvarkymo paslaugų 191 tūkst. kub. m. (gyventojams –109,2, juridiniams asmenims –
89,6).
Bendrovė investavo į ilgalaikio turto atstatymą, vandentvarkos paslaugų plėtrą, kokybės
gerinimą. Nuosavomis lėšomis, 284 tūkst. Lt, vykdė vandentvarkos ūkio remonto darbus,
technologinės įrangos atnaujinimą, vartotojų bei abonentų apskaitos prietaisų įrengimą bei keitimą.
Įrengė vandens gerinimo įrenginius Klabinių, Čivylių, naują gręžinį Šeštokiškio, distancinį
valdymą dviejose nuotekų siurblinėse Toliejų gyvenvietėse.
Rajono savivaldybė ir bendrovė kaip partneriai su ES parama įrengė vandens gerinimo
įrenginius Kaniūkų, Šakališkių, Purvėnų, Drasėnų, Gėliogalių gyvenvietėse.
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), 19 individualiems gyvenamiesiems namams ir 47 įstaigoms ir organizacijoms.
Praėjusiais metais prie miesto centrinio šildymo sistemos prisijungė Kelių tarnyba, patalpų šildomas
plotas 1300 m2, UAB „Molėtų švara“ – 834 m2, ir 1 individualus gyvenamasis namas Gėlių gatvėje
199,93 m2. Šiuo metu bendrovės šildomas plotas sudaro 154 706,1 m2, iš jų gyvenamųjų patalpų –
92 895,15 m2, įstaigų ir organizacijų – 61 810,95 m2 . Bendras centralizuotai šildomas visuomeninės
paskirties pastatų plotas Molėtų mieste padidėjo apie 4%.
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Pagrindinio bendrovės gamybos produktų – šilumos ir karšto vandens, kaina (tarifas) metų
eigoje keitėsi kiekvieną mėnesį priklausomai nuo biokuro kainos pokyčio. 2014 sausio 1 d. 1 kwh
kainavo 18,55 cento už kwh be PVM, metų pabaigoje gruodžio 1 d. – 17,77 ct/kwh. Metų eigoje
šilumos tarifas buvo sumažėjęs iki 16,91 ct/kwh spalio mėn.
Pagrindiniai remonto ir rekonstrukcijos darbai atlikti katilinėse ir šilumos tinkluose: Molėtų
miesto katilinėje atlikta abiejų vandens šildymo katilų ardinų, pelenų šalinimo transporterių ir kuro
tiekimo sistemų einamasis remontas. Įrengtas apsauginis tinklas prie 60 m. aukščio mūrinio kamino.
Nutiestos 2 naujos centrinio šildymo trasos nuo esamos šilumos trasos Statybininkų gatvėje: viena iki Molėtų kelių tarnybos bei UAB „Molėtų švara“ ir antra nuo daugiabučio gyvenamojo namo
Statybininkų g. 5 iki Kūno kultūros ir sporto centro Statybininkų 9. Pakeistas dūmų ventiliatorius
Naujasodžio katilinėje.
Visos investicijos tiesiant naujus šilumos tiekimo tinklus bei atnaujinant įrangą bendrovėje
per 2014 metus sudarė 436 613 litų. Investicijos atliktos bendrovės lėšomis.
Pasibaigus šildymo sezonui bus atliekamas einamasis vandens šildymo katilų ir katilinės
įrenginių remontas. 2015 m. pagal Kietojo biokuro apskaitos taisyklių reikalavimus bendrovės
teritorijoje bus įrengtos automobilinės elektroninės 0,5% tikslumo klasės svarstyklės, skirtos
perkamam biokurui sverti ir nupirkta biokuro drėgnumo matavimo laboratorinė įranga. Toliau bus
keičiami sugedę arba neatitinkantys metrologijos reikalavimų šilumos apskaitos skaitikliai,
atliekama jų metrologinę patikra.
Transporto paslaugos gyventojams
UAB Molėtų autobusų parkas vykdydamas viešųjų paslaugų tiekimo ir nuostolių padengimo
sutartį su rajono savivaldybe 2014 metais aptarnavo 40 vietinio susisiekimo maršrutų. Vietinio
susisiekimo maršrutais per metus pravažiuota 312 tūkst. km., pervežta 258 tūkst. keleivių (lyginant
su 2013 m. sumažėjo 29 tūkst. keleivių). Bendrovės autobusai taipogi aptarnavo 5 tolimojo
susisiekimo maršrutus, kuriais pravažiuota 321 tūkst. km. ir pervežta 93 tūkst. keleivių,
užsakomuosiuose maršrutuose pravažiuota 56 tūkst. km. Bendrovė eksploatavo 26 autobusus. 2014
metais bendrovė savo lėšomis įsigijo du autobusus, tris autobusus perdavė rajono savivaldybė, taip
pat įsigyti nauji, autobusuose naudojami, kasos aparatai. Už visuomenei būtinų keleivinio
transporto paslaugų teikimą iš Savivaldybės biudžeto gauta dotacija – 514,7 tūkst. Lt. Pajamos už
rajono mokinių vežimą, lyginant su 2013 metais, sumažėjo 48,7 tūkst. Lt., bendrovės sąnaudos
lyginant su 2013 metais padidėjo 11,0 tūkst. Lt. UAB Molėtų autobusų parko 2014 metų bendrosios
pajamos- 1897,1 tūkst. Lt , sąnaudos -1877,9 tūkst. Lt. Bendrovės ataskaitinių metų rezultatas 18459 Lt pelno.
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Gyvenamosios aplinkos priežiūra ir aplinkos apsauga
2014 m. vasario 27 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-27 buvo
patvirtintos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės, kurioms įgyvendinti
skirta 160,0 tūkst. Lt. Padaryta išlaidų už 117,45 tūkst. Lt., o 9,3 tūkst. Lt. skirta savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai. Lėšos buvo skirtos atliekų tvarkymo sistemos
plėtojimui, miesto patrauklumui 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, kadangi savivaldybė yra pagrindinė grandis organizuojanti komunalinių
atliekų tvarkymą – atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą ir šalinimą. 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 savivaldybės įmonė UAB
„Molėtų švara“.
Sutvarkyti atliekų kiekiai per 2011 - 2014 m.
Atliekų kiekis, t.
Mišrios komunalinės
Stiklas

2011 metai
4413,00
28,19

2012 metai
4357,00
39,00

2013 m.
4038,86
58,1

2014 m.
4220,34
84,04

Plastikas
Popierius

5,53
2,3

11,6
10,08

31,87
17,45

34,77
24,3

Viso antrinių žaliavų

36,02

60,68

107,42

143,11

346,80

549,22

714,43

277,186

283,81

312,24

Bioskaidžios
(kompostavimo)
Didelės ir pavojingos

366,80

Duomenys paimti iš UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Molėtų švara“.

Kuriant aplinkosauginiu požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo
sistemą, atitinkančią nacionalinių ir tarptautinių standartų ir įstatymų nustatytus reikalavimus buvo
uždaryti Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys sąvartynai (šiukšlynai) ir šiuo metu
susidariusios mišrios komunalinės atliekos vežamos ir šalinamos Utenos regioniniame nepavojingų
atliekų sąvartyne Mockėnų kaime (Utenos r.), kurį eksploatuoja UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“. Per ataskaitinius UAB „ Molėtų švara“ metus surinko ir į Utenos regioninį
nepavojingų atliekų sąvartyną išvežė 4220 t. mišrių komunalinių atliekų, t.y. 4,3 proc. daugiau nei
per 2013 m.
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, esanti Ažušilių vs., Luokesos sen., Molėtų r., pradėjo
veikti 2012 m. rugpjūčio 7 d. Aikštelė įrengta įgyvendinant projektą „Utenos regiono žaliųjų atliekų
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kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas“. Į
žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles nemokamai iš įmonių ir gyventojų yra priimamos žaliosios
kompostuojamos atliekos: želdynų ir sodo atliekos, medžių lapai, žolė, gėlės, piktžolės, medžio
žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros, smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos. Per ataskaitinius metus
į šią aikštelę buvo pristatyta 714,43 t. žaliųjų kompostavimo atliekų, t.y. 23 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. skyrė 1140 vnt.
kompostavimo dėžių, kurios skirtos rajono gyventojams turintiems individualius namus.
Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje yra 48 komplektai antrinių žaliavų surinkimo
konteinerių, kuriuos panaudos sutarties pagrindais eksploatuoja UAB “Molėtų švara“. Per
ataskaitinius metus antrinių žaliavų buvo surinkta 143,11 t. iš jų plastiko – 34,77 t., popieriaus –
24,3 t., stiklo – 84,04 t. Iš pateiktos lentelės apie surinktų atliekų kiekus matyti, kad antrinių žaliavų
per 2014 m. buvo surinkta 25 proc. daugiau nei pernai.
Siekiant išvengti didelių ir pavojingų atliekų mišriose komunalinėse atliekose į Molėtų
rajono savivaldybės teritorijoje įrengtą didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelę, kurią
eksploatuoja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, per ataskaitinius metus buvo
pristatyta ir perduota utilizuoti 312,24 t. didelių ir pavojingų atliekų.
2014 m. padidėjęs antrinių žaliavų surinkimas rodo, kad atliekų rūšiavimo procesas vyksta.
Šis pokytis, taip pat įtakoja mišrių komunalinių atliekų kiekio sumažėjimą ir rodo augantį gyventojų
sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje.
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,
patvirtintoje Molėtų rajono savivaldybės 2012 m. rugsėjo 13 d. tarybos sprendimu Nr. B1-147.
Vietinių kelių ir gatvių priežiūra.
Molėtų rajono savivaldybei priklausančių vietinių kelių ir gatvių, kurių bendras ilgis yra
1247 km, būklės gerinimui iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2014sias metais buvo skirta 2366,6 tūkst. Lt (2013 m. 1657,4 tūkst. Lt).
Gatvių rekonstrukcijai 2014 m. taip pat panaudota 1176,00 tūkst. Lt ES fondų lėšų.
Savivaldybės tikslas buvo kaip galima racionaliau ir efektyviau panaudoti šias lėšas.
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Molėtų rajono seniūnijoms ir Molėtų miestui vietinių kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei
statybai skirtos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos buvo paskirstytos Savivaldybės tarybos
remiantis Automobilių kelių direkcijos parengta metodika.
Seniūnijų kelių, gatvių priežiūrai ir remontui panaudota 1181,8 tūkst. Lt (2013 m. 852,0
tūkst. Lt). Molėtų miesto gatvių priežiūrai ir remontui 1154,1 tūkst. Lt (2013 m. 805,3 tūkst. Lt).
2014 m. žiemos sąlygos buvo gerokai palankesnės nei 2013 m., todėl vietinių kelių
priežiūrai (sniego valymui) nepanaudotas lėšas galima buvo skirti kelių žvyravimui visose
seniūnijose. Nors kelių su žvyro danga 2014 m. priežiūrai ir remontui teko žymiai daugiau lėšų
lyginant su 2013 m., tačiau klausimas dėl jų būklės išlieka aktualus visose seniūnijose.

Eil.
Objekto pavadinimas
Nr.
Alantos seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
1
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
2
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio
3
danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
4
(žvyravimas)
5
Naujasodžio kaimo Sodų alėjos gatvė (a/b danga)
Balninkų seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
6
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
7
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio
8
danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
9
(žvyravimas)
Čiulėnų seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
10
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
11
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio
12
danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
13
(žvyravimas)
Dubingių seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
14
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
15
(profiliavimas greideriu)

Panaudota lėšų Lt
2012 m
2013 m

2014 m

10041,08

40988,84

-

33001,41

39156,57

42223,43

52349,14

38377,4

56194,92

57911,03

-

56296,76

155678,98

-

-

7414,83

28820,45

-

21141

23813

27317,93

19531,18

12087,46

39575,91

36772,00

-

18290,78

3524,55

18320,24

-

28165,98

29976,54

35755,5

23244,16

32628,68

50914,57

40399,37

-

19963,4

2555,16

12565,62

-

12163,00

12836

16051,18

28
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37

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)
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)

8141,07

10628,6

11576,12

42399,21

14144,28

39894,41

14188,81

43514,82

-

26136

34761

40976,89

12956,91

16846,55

11934,27

84469,98

10502,65

86695,08

5250,42

17177,51

-

26270,71

30550,08

35853,51

23042,2

31190,59

45164,01

49999,63

2883,47

25779,75

2121,92

7085,09

-

15618,03

29005,77

33945,76

23267,13

20886,48

33275,56

53003,24

13962,65

26286,92

2974,66

12795,01

-

22594,14

28337,23

33246,44

15497,81

15663,56

22489,05

52599,58

22535,85

50696,24

4140,72

14768,21

-

15817,51

18300,04

20129,08

3582,30

5330,72

5728,37

13597,27

-

18279,99

29
Suginčių seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
38
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
39
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio
40
danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
41
(žvyravimas)
Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Verbiškių kaimo
Liepų ir Šilo gatvių rekonstrukcija, įrengiant dvigubą
42 paviršiaus apdarą, techninio darbo projekto
parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos
techninė priežiūra
Videniškių seniūnija
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir
43
asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
44
(profiliavimas greideriu)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio
45
danga (asfalto duobių užtaisymas)
Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga
47
(žvyravimas)
Molėtų miestas
Gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra
48
žiemą)
Gatvės su asfaltbetonio danga (asfalto duobių
49
užtaisymas)
Gatvės su žvyro danga (kelių profiliavimas greideriu
50
ir žvyravimas)
51 Molėtų miesto Vyšnių, Uogų gatvių rekonstrukcija
52 Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukcija
53 Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcija
Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės
54
rekonstrukcija
Molėtų miesto Ąžuolų, Kreivosios, Gėlių, gatvės
55
rekonstrukcija
Molėtų miesto Ąžuolų ir Liepų gatvės paprastas
56
remontas
57 Molėtų miesto Paluokesos gatvės rekonstrukcija
58 Molėtų miesto Sakalo gatvės rekonstrukcija
Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių
59
rekonstrukcija
Kiti darbai
60 Saugaus eismo priemonės Molėtų mieste
61 Saugaus eismo priemonės seniūnijose
62 Projektavimas
IŠ VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMOS LĖŠŲ:

12976,91

44825,07

-

23582,10

30553,71

36702,93

22558,41

34474,32

39653,54

89504,56

7805,1

78278,07

494113,00

-

-

3727,17

13290,27

-

20502

22796

27317,93

10324,05

7876,24

23559,58

20647,00

-

7197,61

39899,83

58999,03

22899,38

185976,07

193863,08

258836,71

14307,58

20000,22

7491,31

6073,63
3831,67
-

48584,35
9956,67
29405,59

-

-

8264,20

-

1124664,10 -

-

-

422263,21

-

-

-

532494,03
157927,18

-

-

50002,88

10888,88

13937,99

66490,67
41611
80896,64

3105139,08 1657306,01 2335895,29
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Molėtų miesto priežiūra
Miesto gatvių, aikščių, parkų, žaliųjų plotų, tiltų, pėsčiųjų takų, gatvių apšvietimo tinklų
priežiūros darbus atlieka UAB „Molėtų švara“. 2013 metais visuomenei naudingiems darbams
pasitekus 256 miesto gyventojus, gaunančius socialines pašalpas, sutvarkytos ir pagražintos miesto
viešosios erdvės. 2014 m. minimalią mėnesinę algą padidinus iki 300 EUR (1035,84 Lt), padidėjo
rankinio teritorijų valymo sąnaudos, todėl daugiau aplinkos tvarkymo darbų atliekama
mechanizuotai.
2014 m. panaudota Molėtų miesto priežiūros darbams (tūkst. Lt)
Eil.
nr.
1.
2.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.5.1.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Darbų pavadinimas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Gatvių apšvietimas
153,0
168,0
166,0
Tame skaičiuje: sunaudota elektros energijos
89,0
90,0
88,0
Sanitarija ir gamtos apsauga, iš viso
970,0
1214,0
1209,0
Tame skaičiuje:
Miesto teritorijų rankinis valymas
480,0
526,0
474,0
Miesto teritorijų mechanizuotas valymas
49,0
57,0
Šiukšlių iš konteinerių bei sąšlavų nuo gatvių
išvežimas
156,0
170,0
152,0
Kapinių prižiūrėtojų išlaikymas
29,0
74,0
57,0
Smėlio, durpių atvežimas, šiukšlių iš kapinių bei
konteinerių išvežimas, vandens tiekimas ir kiti
remonto darbai
53,0
27,0
137,0
Tame skaičiuje:
Senųjų miesto kapinių tvoros kapitalinis remontas
ir apšvietimo tinklų remontas
103,0
Gėlių sodinimas ir gėlynų priežiūros išlaidos
24,0
35,0
38,0
Medžių pjovimas ir genėjimas, šakų išvežimas
60,0
79,0
65,0
Vaikų žaidimų aikštelių remontas ir priežiūra
12,0
12,0
20,0
Miesto ir miesto eglės šventinis papuošimas
10,0
13,0
17,0
Miesto žaliųjų plotų šienavimas bei žolės
75,0
82,0
87,0
grėbimas
Kiti darbai (šaligatvių remontas, šunų vedžiojimo
aikštelių priežiūra, šiukšlių dėžių remontas ir
naujų įsigijimas, suolų remontas ir naujų gamyba,
varnų lizdų ardymas ir kt.)
71,0
147,0
105,0
Iš viso:
1123,0
1382,0
1375,0
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. Juos administruoja UAB „Molėtų švara“.

Nuo 2010 m. Savivaldybės iniciatyva

daugiabučių atnaujinimas yra prioritetinė sritis, Savivaldybė atlieka aktyvią aiškinamąją veiklą,
administruojančios įmonės veiksmų kontrolę. 2014 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijos
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iniciatyva Molėtų mieste, Giedraičiuose ir Naujasodyje 30 – iai daugiabučių namų buvo parengti
investiciniai planai, dar 3 namų gyventojams pareiškus norą modernizuoti savo namus, investicinių
planų parengimą organizavo UAB „Molėtų švara“. Visų namų parengtų investicinių planų bendra
investicijų suma modernizavimui suplanuota per 24 mln. litų (24.032.265 Lt.).

2014 metais buvo pradėti modernizuoti (vykdomi statybos darbai) 13 daugiabučių namų,
kurie, vykdant rangos darbų pirkimus, buvo sugrupuoti į tris komplektus. I (rangovas UAB
„Ukmergės statyba“): Amatų g. 14A, P. Cvirkos g. 4, Ažubalių g. 12, 14, 14A; II ((rangovas UAB
„Aukštaitijos ranga“): Vilniaus g. 96, 98, Statybininkų g. 3; III (rangovas UAB „Autairas“): Liepų
g. 1, 7, 8, 9, 21. Pirmųjų dviejų komplektų 8 namai buvo sėkmingai užbaigti. Liepų gatvės visus 5
namus teks užbaiginėti per 2015 metus.
Savivaldybės ir administratoriaus atstovai betarpiškai dalyvavo investicinių planų rengime,
vertino sprendinius, organizavo viešuosius aptarimus su gyventojais, tikrino kiekius, rengė
pasitarimus su rangovais. Per 2014 metus buvo surengti visų daugiabučių gyvenamųjų namų,
kuriems parengti investiciniai planai, butų savininkų susirinkimai. 23 namų gyventojai pareiškė
norą, kad jų namai butų modernizuojami. 1-o namo (Mechanizatorių g. 4) gyventojai taip pat pritarė
renovacijai, nors jų namo investicinis planas buvo parengtas dar 2013 metais.
Molėtų rajono savivaldybei už geriausius rezultatus 2014 m. įgyvendinant Daugiabučių
namų atnaujinimo programą skirtas Aplinkos ministerijos ir Būsto energijos taupymo agentūros
apdovanojimas. Savivaldybės pastangomis parengta ir su gyventojais suderinta daugiausia
investicijų planų, nupirkta daugiausia rangos darbų ir iki 2015 m. pabaigos bus renovuota
daugiausia namų. (2015 – ais metais planuojama modernizuoti 24 namus).
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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,
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 2014 m. buvo panaudota
117000,3 tūkst. litų.
2011-2014 m. socialinės paramos biudžeto išlaidų sandara.
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Socialinės paramos teikimas Molėtų rajono savivaldybėje pagal išmokų rūšis ir finansavimo
šaltinį 2012-2014 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.

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

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

2014 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
627
192,8

481

49,9

300

41,5

315

43,1

1935
603

4999,7
401,4

1521
576

3803,1
289,3

1113
654

2559,0
494,6

373
1022

387,9
159,4

361
802

375,4
125,1

337
655

350,5
102,2

Iš viso: 3742,2
Socialinėms išmokoms iš savivaldybės lėšų buvo panaudota:
Eil.
Nr.

1
2

3

Pavadinimas

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

Keleiviam taikomų
lengvatų kompensavimas
Vienkartinė
pašalpa
materialiai paremti soc.
remtiniems asmenims
Nemokamas maitinimas soc.
remtiniems
asmenims

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

2014 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
40,0

66,0

-

66,0

309-

75,7

14,0

-

14,0

-

14,5
Iš viso: 130,2

Socialinėms išmokoms iš valstybės biudžeto panaudota:
Eil.
Nr.

1.
2.

Pavadinimas

2012 m.
Šeimų
Suma
(asmenų) tūkst.
litų
(socialinės) 1193
5772,6

Šalpos
išmokos
Transporto
30
kompensacija
asmenims,
turintiems sutrikusią
funkciją

16,8

2013 m.
2014 m.
Šeimų
Suma tūkst. Šeimų
Suma
(asmenų) litų
(asmenų) tūkst. litų
1200

5665,2

1056

6363,8

36

14,3

36

18,4
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Vienkartinė pašalpa
gimus kūdikiui
Vaiko
globos
pašalpa
Našlaičių įsikūrimo
pašalpa
Išmoka vaikui
Vienkartinė išmoka
nėščiai moteriai
Išmoka
ginkluoto
pasipriešinimo
dalyviams
Išmoka neįgaliems
tėvams,
auginantiems
nepilnamečius
vaikus

145

207,4

124

177,3

145

207,4

159

730,8

130

650,1

128

629,2

10

70,1

13

120,5

15

116,6

1168
47

658,1
12,2

730
31

572,1
8,1

693
36

481,7
9,4

1

2,6

-

-

-

-

7

2,5

6

1,7

5

1,4

Iš viso 7827,9
2014 metais įgyvendinant Būsto (aplinkos) pritaikymo žmonėms su negalia programą,
pritaikyti 4 būstai asmenims su negalia. Šios programos įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto
lėšų skirta – 10,8 tūkst. litų, iš valstybės biudžeto lėšų –39,5 tūkst. litų.
2014 m. įgyvendinant Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymą buvo skiriamos socialinės pašalpos šeimoms ar vieniems
gyvenantiems asmenims neturintiems jokių pajamų arba gaunantiems labai mažas pajamas
((mažesnes negu 350 Lt vienam šeimos nariui per mėnesį). Ši parama buvo skiriama pinigais arba
nepinigine forma. Nepinigine forma buvo išduodamos socialinės „Maximos“ kortelės. Per 2014 m.
buvo išduotos 128 socialinės kortelės. Numatoma, kad ateityje gaunančių socialinę paramą
nepinigine forma padaugės, nes yra atvejų, nusiskundimų, kad paramą šeimos, vieni gyvenantys
asmenys naudoja ne pagal paskirtį. Šiuos atvejus nagrinės socialinės paramos komisijos.
Nuo 2014 m. socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pradėta vykdyti kaip
savivaldybės savarankiškoji funkcija Visų rajono atsakingų institucijų bendradarbiavimo dėka
socialinių pašalpų gavėjai buvo tikrinami. Darbingo amžiaus nedirbantys asmenys, gaunantys
socialinę paramą buvo nukreipiami atlikti visuomenei naudingą veiklą pagal gyvenamąją vietą. Per
2014 m. išduota 2095 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti.
2014 m. socialinių pašalpų gavėjų ir lėšų dalis nedidėjo, o pradėjo ženkliai 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, visuomenei naudingos veiklos atlikimas bei
visų atsakingų institucijų bendradarbiavimas, skiriant paramą tik tiems asmenims/šeimoms, kuriems
ji būtina. Tuo tikslu buvo tikrinamas, besikreipiančių dėl socialinės pašalpos užimtumas, galima
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nelegali veikla, šeimos sudėtis, išvykimai uždarbiauti užsienyje. Esant piktnaudžiavimo atvejui
socialinės paramos teikimas buvo nutraukiamas. Daug papildomo darbo prisidėjo rajono seniūnijų
seniūnams. Jie organizavo visuomenei naudingą veiklą seniūnijos socialiai remtiniems asmenims,
tikrino socialinių pašalpų gavėjus, organizavo seniūnijų socialinės paramos komisijų veiklą,
įtraukiant bendruomenių atstovus ir seniūnaičius.
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 įstaigų 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, savipagalbą 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“. Šių
nevyriausybinių organizacijų veiklą būtina organizuoti, siekiant ją efektyvinti ir optimizuoti turimų
resursų (transporto, patalpų) panaudojimą.
Sveikatos priežiūros sritis
Sveikatos priežiūros paslaugas Molėtų rajono gyventojams 2014 m. teikė 5 viešosios
sveikatos priežiūros įstaigos (VšĮ Molėtų ligoninė, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros
centras, VšĮ Molėtų r. greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ Suginčių bendrosios praktikos
gydytojo kabinetas, VšĮ Giedraičių ambulatorija), kurių steigėjas ir dalininkas yra Molėtų rajono
savivaldybė. Privačias medicinos paslaugas Molėtų rajone teikė privatūs stomatologijos kabinetai.
2014 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybai buvo pateikti svarstyti 23 sprendimo projektai
sveikatos priežiūros klausimais (patvirtinta visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
priimti sprendimai įstaigų reorganizavimo klausimais, patvirtintos mokamos paslaugos ir kt.). 2014
m. patvirtinti 2 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai (paskirstytos
lėšos visuomenės sveikatos rėmimo projektams ir sudaryta komisija).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatas
Molėtų rajono savivaldybė sudarė bendradarbiavimo sutartį su Utenos rajono savivaldybe, kurios
pagrindu Utenos visuomenės sveikatos biuras 2014 m. teikė visuomenės sveikatos stiprinimo ir
visuomenės sveikatos stebėsenos priežiūros paslaugas Molėtų rajono gyventojams. Šioms
funkcijoms vykdyti skirta 99,7 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų.
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Siekdama stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją, gerinti gyvenamosios aplinkos
kokybę, Molėtų rajono savivaldybės taryba 2014 metais patvirtino Molėtų rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą: 9253,00 Lt.
Iš aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų periodiškai tikrinta vandens kokybė
maudymosi sezono metu Pastovio, Luokesos ir Dūrių ežeruose. Tarša nenustatyta. Taip pat atlikti
triukšmo matavimo tyrimai 5 tyliosiose zonose.
Visuomenės sveikatos rėmimo programai iš Aplinkos pasaugos rėmimo specialiosios
programos lėšų skirta 6560,78 Lt. Finansavimas skirtas 6 projektams, kuriuos vykdė 3 viešosios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos:
2014 m. visuomenės sveikatos priežiūrai mokyklose vykdyti skirta 109,5 tūkst. Lt ir
panaudota 108,1 tūkst. Lt valstybės lėšų. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms mokyklose
teikti yra įsteigta 3,57 etato. Metų pradžioje užimta 3,2 etato, metų pabaigoje 3,75 etato.
2014 m. sausio 1 d. sujungtos viešosios įstaigos Molėtų šeimos sveikatos centras ir Molėtų
rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 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.
Nuo 2014 m. balandžio 1 d. viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos
centro dispečerinės funkcijos perduotos vykdyti viešosios įstaigos Vilniaus greitosios medicinos
pagalbos stočiai.
VIII. Švietimas, kultūra, sportas
Švietimas
Savivaldybės taryba 2014 m. priėmė 34 sprendimus aktualiais švietimo plėtotės rajone
klausimais: švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo, klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių
komplektavimo, mokyklinio autobuso perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo
perdavimo Molėtų gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, įkainių už 2014 m.
brandos egzaminų vykdymą, vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pritarimo savivaldybės kultūros ir
švietimo įstaigų vadovų ataskaitoms, Suginčių vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo,
pavadinimo pakeitimo ir Molėtų Suginčių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo, bendravimo
su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) Molėtų rajono savivaldybėje
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomosios
veiklos 2014 m. vasaros laikotarpiu, atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo pakeitimo, mokesčių už paslaugas
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konvertavimo į eurus ir kt. Patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano 1 priedo pakeitimas. Įgyvendintos mokyklų tinklo
pertvarkos 2012 -2015 metų bendrojo plano nuostatos.
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 įstaigos ir jų paslaugų gavėjų skaičius
2012 metai
2013 metai
Gimnazijos
2- 858 mok.
2- 812 mok.
Vidurinės mokyklos
3- 486 mok.
2- 463 mok.
Pagrindinės mokyklos
5-796 mok.
4- 736 mok.
Progimnazijos
Kijėlių SUC
1- 18 mok.
1- 24 mok.
Pradinė mokykla
1- 379 mok.
1- 374 mok.
Pradinio ugdymo skyriai
1- 13 mok.
2- 26 mok.
Vaikų lopšeliai-darželiai
2- 322 vaik.
2- 321 vaik.
Vaikų darželių skyriai
4- 77 vaik
4- 78 vaik.
Neformaliojo švietimo įstaigos
2- 619 mok.
2- 601 mok.
Suaugusiųjų klasės
2- 52 mok.
2- 34 mok.

2014 metai
2- 783 mok.
2- 306 mok.
4- 263 mok.
1- 454 mok.
1- 25 mok.
1- 379 mok.
2- 35 mok.
2- 331 vaik.
4- 80 vaik.
2- 587 mok.
2- 34 mok.

2014 m. Suginčių vidurinė mokykla buvo pertvarkyta į Suginčių pagrindinę mokyklą.
Pradėtos teikti logopedo paslaugos Joniškio mokykloje – daugiafunkciame centre, Molėtų
„Vyturėlio“ vaikų lopšelio – darželio Naujasodžio skyriuje.
Bendrojo lavinimo mokyklos dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
finansuojamuose projektuose: „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 progimnazija), „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtra“ (Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelisdarželis).
Švietimo įstaigų finansavimas, tūkst. litų
2012 metai
Iš
viso MK lėšos
asignavimų
24433
13683,8

2013 metai
Iš
viso MK lėšos
asignavimų
22937
12733,9

2014 metai
Iš
viso MK lėšos
asignavimų
23286
12394

38
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 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 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, patriotiškumo ugdymą.
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, Molėtų švietimo centro iškėlimas į labiau pritaikytas,
rekonstruotas patalpas, jaunimo užimtumo centro įsteigimas.
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 9 padaliniais (Ežerų žvejybos muziejus Mindūnuose, Antano Truskausko medžioklės ir
gamtos ekspozicija, Alantos dvaro muziejus-galerija, Stiklo muziejus ir paveikslų galerija
Balninkuose, Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla Kulionyse, Molėtų dailės galerija,
Molėtų skulptūrų parkas, Molėtų krašto amatų centras, Vienuolyno muziejus) ir Kultūros centras.
Muziejus taip pat globojo Mykolo Šeduikio muziejų Alantos gimnazijoje, Parapijos namų galeriją
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,,Projektai“, Molėtų bažnyčios bokšto muziejų, Molėtų ir Alantos gimnazijų muziejus. Iš viso
kultūros įstaigose dirbo 115 darbuotojų. Veikė 6 kultūrinės nevyriausybinės organizacijos, kultūrinę
veiklą vykdė kaimo bendruomenių centrai.
Kultūros įstaigose:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavadinimas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Darbuotojų skaičius
110
110
115
Biudžeto lėšos (tūkst. Lt)
2276,3
2432,6
2410,5
Lėšos už teikiamas paslaugas (tūkst. Lt)
14,4
25,6
44,2
Projektinės ir rėmėjų lėšos (tūkst. Lt)
309,4
254,2
772,0
Renginių skaičius
946
891
960
Lankytojų skaičius (tūkst.)
188,3
177,5
166,9
Atlyginimo vidurkis (tūkst. Lt)
1,0
1,1
1,6
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.
Teigiami pokyčiai: Kultūros centrui vykdant projektą „Kultūrinio gyvenimo sąlygų
gerinimas Molėtų rajono kaimuose“ gerėja renginių kokybė kaimuose, įsigyta instrumentų ir
techninės įrangos seniūnijų mėgėjų meno kolektyvams. 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.
Aktyvėja kultūros centro bendradarbiavimas su rajono jaunimo organizacijomis. Viešoji biblioteka
persikėlė į naujas, renovuotas patalpas.Arnionių ir Kuolakasių bibliotekos persikėlė į naujas,
renovuotas patalpas su naujais baldais. Surengtas renginių ciklas, skirtas K. Donelaičio metams.
Padidėjo kultūros darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis.

Kultūros įstaigos aktyviai

bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis. Kuriami amatų centrai Kulionyse ir
Videniškiuose. Įveiklintas Molėtų krašto amatų centras Mindūnuose. Įrengta nauja ekspozicija
Ežerų žvejybos muziejuje „Gyvenimas prie ežerų“. Įrengta ir atidaryta A. Truskausko medžioklės ir
gamtos ekspozicija. Krašto muziejus dalyvauja Europeana Photography projekte. Krašto muziejus
dalyvavo Litexpo 4-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje
MOKYKLA 2014. Muziejinės edukacijos konkurse laimėtas aukščiausias įvertinimas – „Geriausia
idėja“. Laimėtas tarptautinis MRU vykęs Mobiliųjų aplikacijų konkursas „App Camp 2014“;
kuriame Ežerų žvejybos muziejaus mobilios aplikacijos idėja primažinta geriausia iš 36 konkurse
dalyvavusių. Prizas – 300 tūkst. Lt vertės LTV reklamos paketas. Sukurta ir paleista į rinką –
Google play – lietuvių ir anglų kalbomis Windows sistemoje reklaminė Ežerų žvejybos muziejaus
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aplikacija. Sukurtas ir paleistas į rinką Android sistemoje dešimties dalių interaktyvus žaidimas
mobiliesiems įrenginiams „Ežerų žvejybos muziejus“. Didėja kultūros centro renginių lankytojų
skaičius. Sėkmingai sudalyvauta Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“.
Neigiami pokyčiai. Dėl užsitęsusios kultūros namų renovacijos rajono kultūros įstaigos
negali tinkamai funkcionuoti, teikti kokybiškų kultūros paslaugų. Nėra kompiuterių ir kitos
šiuolaikinės įrangos ir interneto ryšio Kultūros centro ir Krašto muziejaus padaliniuose kaimuose.
Dėl mažų atlyginimų trūksta kultūros specialistų (ypač kaimuose). Nepakankamas kultūros įstaigų
aprūpinimas transportu. Darbo užmokestis neatitinka kultūros darbuotojų kompetencijų.
Technologijų senėjimas ir gedimai. Brangus ir neefektyvus kultūros įstaigų patalpų kaimuose
šildymas elektra. Mažėja bibliotekų lankytojų. Trūksta lėšų spaudai, ypač kaimo bibliotekoms.
Rinkoje atsiranda naujos technologijos, o bibliotekose esančios sensta ir genda. Muziejaus
eksponatai saugomi netinkamomis sąlygomis. Trūksta lėšų kaimo kultūros vadybininkų etatams.
Kultūros institucijų veikla

Vertinimo kriterijus
Bibliotekose registruotų skaitytojų skaičius (vnt.)
Išduotų leidinių skaitytojams skaičius per metus (tūkst. vnt.)
Bibliotekų darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius (vnt.)
Bibliotekų parengtų projektų (renginiams, naujiems
leidiniams, kompiuterinei technikai ar įrangai įsigyti), kuriems
gautas finansavimas iš šalies, skaičius (vnt.)
Bibliotekų organizuotų kultūrinių ir šviečiamųjų renginių
skaičius (vnt.)
Kultūros centro darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius
(vnt.)
Kultūros centrų organizuotų renginių skaičius (vnt.)
Mėgėjų meno kolektyvų skaičius (vnt.)
Mėgėjų meno kolektyvų narių skaičius (vnt.)
Rajono mėgėjų meno kolektyvų išvykų (renginių, koncertų) į
kitas šalies savivaldybes ir kitas užsienio valstybes skaičius
(vnt.)
Kolektyvų, tapusių regioninių, respublikinių ir tarptautinių
konkursų laureatais
Muziejų lankytojų skaičius (vnt.)
Muziejų organizuotų kultūrinių ir šviečiamųjų renginių
skaičius (vnt.)
Surinktų eksponatų skaičius (vnt.)
Muziejų parengtų projektų (renginiams, kultūros paveldo
objektams rinkti, restauruoti, parengti eksponavimui, muziejų
modernizavimui, informacinių technologijų diegimui ir kt.),
kuriems gautas finansavimas iš šalies, skaičius (vnt.)
Muziejų darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius (vnt.)

2014 m.
2014 m.
2014 m. plano
plano
planas įvykdymas įvykdymas
proc.
5850
5545
95
180
169
94
30
25
83
10

10

100

704

108

37

97

140
33
370

184
34
340

131
103
92

70

55

79

6

120

16500
50

16748
72

101
144

1000
8

1722
17

172
213

15

17

113

650
38

5
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Kultūros įstaigų veikla pagal Molėtų rajono kultūrinės veiklos organizavimo,
nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos
vertinimo kriterijus:
Pagrindiniai 2014 m. renginiai: Žiemos žūklės šventė „Mindūnai-2014“; Projektas
„Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą – pamilti gyvenimą“; Romansų šventė „Rožę
tą...“; Koncertas, skirtas Tarptautinei motersdienai, ,,Meilės vardu“; K. Umbraso literatūrinės
ir Dailės ir fotografijos premijų konkursai; Mažoji knygų mugė Molėtuose; „XVII pavasario
žalumos šventė Jorė 2014“; Europos dienos paminėjimas „Molėtų kraštas 10 metų Europoje
– čia viskas tikra“; Muziejų naktis Mindūnuose; Joninių šventė Molėtų mieste; Sakralinės
muzikos festivalis „Šlovinkime viešpatį stygomis ir dūdomis“; Molėtų miesto šventė. Rytų
Aukštaitijos liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis ,,Aukštaitijos vainikas“; Ežerų
šventė Mindūnuose; Europos paveldo dienos renginys „XX amžiaus pradžios skonis“
Molėtų skulptūrų parke; Rudens gėrybių ir amatų mugė, liaudiškos muzikos šventė „Kieman
svečiai suvažiava“ Molėtuose; Vasaros palydėtuvių šventė ,,Rugpjūčio žvaigždės“;
Respublikinės varžytuvės ,,Armonikierių du@i“; Eglės įžiebimo šventė; Kalėdiniai
spektakliai vaikams „Nuotykiai stebuklų šalyje“.
Kūrybinės stovyklos: Vaikų ir jaunimo stovykla „Kūrybingi, stiprūs, dori“;
Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“; „Kūrybinio jaunimo
sambūris“ Karaliaučiuje ir Tolminkiemyje; Tarptautinis tapybos pleneras „Molėtai įkvepia
dailininkus“; XVII tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras Bebrusuose;
Simpoziumas „Mitologinių žuvies simbolių ekspozicijos kūrimas“; Skulptorių simpoziumas
„Atviros skulptūros dirbtuvės- arba skulptūrų galerijos gimimas“.
Mėgėjų meno veikla: 2014 m. Molėtų kultūros centre veikė 34 mėgėjų meno
kolektyvai, kuriuose buvo 340 dalyvių. Lietuvių dainų šventėje „Čia mano namai“ dalyvavo
10 rajono kolektyvų ( virš 200 dalyvių), iš jų 6 – Kultūros centro.
Molėtų rajono mėgėjų meno kolektyvai pelnė 5 laureatų diplomus respublikiniuose
renginiuose ir 4 – tarptautiniuose. Labiausiai 2014 m. rajoną garsino armonikininkai K.
Kuzmickas ir A. Mieliauskas, mišrus vokalinis ansamblis „A Cappella“ (vad. V.Zutkuvienė),
lėlių teatras „Rudnosiukas“ (vad. L. Grigelevičienė), populiariosios muzikos ansamblis
„Labas“ (vad. R. Pelekauskienė), folkloro ansamblis „Malkesta“ (vad. A. Kibickienė),
liaudiškos muzikos kapela „Molėtai“ (vad. K. Tučinskas).
Nauji uždaviniai. Tobulinti kultūros darbuotojų profesinius gebėjimus, gerinti
renginių kokybę. Didinti informacinių technologijų pritaikymo ir panaudojimo efektyvumą.
Teikti kultūrines paslaugas, kurios labiau į veiklas įtrauktų jaunimą, socialinės atskirties
asmenis. Aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, ieškoti naujų rėmėjų ir partnerių. Ieškoti
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žymių molėtiškių visame pasaulyje, palaikyti su jais ryšius, rinkti apie juos dokumentus ir kitą
medžiagą. Įveiklinti Amatų centrą Kulionyse. Ieškoti įvairesnių darbo formų ir metodų lankytojams
į bibliotekas pritraukti. Dalyvauti projektuose ir programose, diegiančiose ir atnaujinančiose
informacines technologijas, skatinančiose žmonių kūrybiškumą. Į kultūros įstaigų veiklas įtraukti
savanorius. Vykdyti veiklas, skirtas Regionų ir Europos vystymosi metams. Populiarinti e –
paslaugas, nemokamas duomenų bazes ir programas. Minėti kraštiečių literatų ir rašytojų sukaktis,
skaitmeninti rašytinį rajono kultūros paveldą. Ieškoti naujų rėmėjų ir partnerių. Pakviesti daugiau
amatininkų-edukatorių dalyvauti amatų centrų veiklose. Tęsti ekspozicijos interakyvinimo darbus
Ežerų žvejybos muziejaus patalpose, įrengiant naują interaktyvią mobiliaisiais įrenginiais valdomą
ežerų žuvų ekspoziciją. Įveiklinti Videniškių vienuolyno amatų centrą. Parengti ir išleisti knygą
apie Videniškių istoriją. Įrengti V. Žuko galeriją Alantos dvare. Perkelti Kultūros centro
administraciją į renovuotas patalpas. Didinti kaimo kultūros vadybininkų etatų skaičių. Aktyvinti
Dubingių krašto kultūrinę veiklą, siejant ją istorine šio krašto praeitimi.
Sportas
Sporto sferoje ženkli Molėtų kūno kultūros ir sporto centro veikla, bendrojo lavinimo
mokyklų, sporto klubų, krašto bendruomenių ir savarankiškai sportuojančių asmenų veikla.
Sporto centras teikia kūno kultūros ir sporto paslaugas bendruomenei, tenkina vaikų ir
jaunuolių saviraiškos poreikius sportinei veiklai, organizuoja bei sudaro sąlygas sporto renginiams
vykdyti. 2014 metais Sporto centre buvo ugdoma 17 sportinių grupių: 7 rankinio, 6 krepšinio, 2
teniso, 2 dziudo – sambo imtynių. 2014 m. gruodžio mėn. pabaigoje pratybas sporto centre lankė
237 ugdytiniai, iš jų 44 merginos (2013 m. – 276, 2012 m. – 292). Dauguma mokinių iš Molėtų
miesto, yra atvykstančių iš Alantos, Inturkės, Suginčių, Giedraičių miestelių.
Pagrindinė Centro sporto bazė - administracinės patalpos su 900 kvadratinių metrų ploto
universalia žaidimų sale, įranga varžybų vykdymui ir persirengimo patalpomis sporto priemonių
dalyviams. Salėje įrengta 250 stacionarių sėdimų vietų žiūrovams. Yra geros sąlygos žaisti krepšinį,
salės futbolą, rankinį, tenisą. Sporto bazė nesunkiai pritaikoma kitoms sporto šakoms, renginiams,
žaidynėms, šventėms. Praėjusiais metais buvo renovuotos sporto salės medžio parketo grindys.
Krepšininkų, rankininkų, tenisininkų nuolatinėms pratyboms papildomai naudojamos Molėtų
progimnazijos, Molėtų pradinės mokyklos sporto salės.
Nuo praėjusių metų rudens, atvėrus duris naujam teniso aikštynui – ypatingai pagerėjo
sąlygos lauko teniso sportininkų ugdymui, sporto renginių, turnyrų kokybiškam vykdymui, teniso
sporto šakos populiarinimui.
Rankinis. 2013/14 m.m. LR sporto mokyklų vaikų – jaunių pirmenybėse varžėsi 7
rankininkų komandos. Aukščiausių pasiekimų sportiniame sezone pasiekė 2000 m.g. jaunučių
komanda, kuri pateko į finalinį etapą. Baigiamasis etapas buvo vykdomas Molėtuose, mūsų centro
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sporto bazėje. Mūsų vaikinai užėmė 1 – ją vietą. 2002 m. g. vaikai – pirmoji vieta, 2001 m. g.
vaikų berniukų komanda – trečioji vieta. Surengti 3 draugiški rankinio turnyrai su bendraamžiais
varžovais iš kitų rajonų, miestų. Jau tapo gražia tradicija mokinių pavasario atostogų metu rengti
didelį turnyrą su Lietuvos sporto mokyklų ir svečių iš Estijos, Latvijos komandomis, viso jame
dalyvavo 35 komandos, apie 380 mokinių. Mūsų centro rankininkai buvo išvykę į 4 tarptautinius
turnyrus Estijoje, Latvijoje.
Krepšinis. Moksleivių krepšinio lygos 2013/14 m.m. čempionate dalyvavo 2 mūsų centro
komandos, 1996 ir 2000 m.g. vaikinai. Jaunių vaikinų ir merginų 1995 m.g. ir jaun. krepšinio
komandos sėkmingai dalyvavo Lietuvos mokinių „Manijos“ krepšinio čempionate atstovaudamos
Molėtų gimnazijos komandas. Merginos užėmė pirmą vietą Utenos apskrityje, vaikinai liko antri.
Vaikinų komanda, atstovaudama Molėtų gimnaziją dalyvavo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų
ir gimnazijų „Basketnews.lt“ taurės turnyre. Vaikinai sėkmingai žaidė rajono vyrų krepšinio
pirmenybėse – 2 vieta antroje lygoje, Utenos apskrities „Utenos mėsos“ taurės vyrų krepšinio
turnyre – 4 vieta.
Dziudo ir sambo imtynės. 2014 m. mūsų imtynininkams buvo sėkmingi. Augustė Repečkaitė
laimėjo Lietuvos sambo jaunimo čempionatą, Europos jaunimo ir jaunių čempionate Ispanijoje
laimėjo trečiąją vietą. Augustė su Roksana Janulaityte Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo
Pasaulio jaunimo ir jaunių čempionate Pietų Korėjoje. Lietuvos jaunių sambo pirmenybėse Roksana
Janulaitytė iškovojo pirmąją vietą. Lietuvos sambo čempionate Augustė Repečkaitė ir Veronika
Baranauskaitė iškovojo trečiąsias vietas. Merginas treniruoja Ingrida Šulskytė – Šimulynienė.
Tenisas. Tenisininkai varžėsi vietos, regioninėse, ir respublikinėse varžybose. Keletas
tenisininkų, tapo Utenos apskrities turnyrų prizininkais.
2014 metais Sporto centro ugdymo programas baigė 14 auklėtinių, jiems įteikti „Vaikų
neformalaus ugdymo“ pažymėjimai.
Rajono mokyklose veikė įvairūs sportinės veiklos būreliai, sportas mokiniams yra viena
populiariausių laisvalaikio užimtumo priemonių. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
vykdytos tradicinės olimpinio festivalio sporto žaidynės, kurias sudarė 14-os sporto šakų varžybos,
jose dalyvavo 95 komandos iš 10 mokyklų. Rajono sporto mėgėjams renginiai buvo organizuojami
atsižvelgiant į Molėtų krašto bendruomenės sportines tradicijas, poreikius, turimas sporto bazes,
resursus, galimybes, iniciatyvas. Komandų skaičius dalyvaujančių mėgėjiškuose krepšinio, futbolo,
rankinio, teniso varžybose išliko panašus. Per pastaruosius kelerius metus išryškėjo nauja gera
tendencija – vyko daug renginių kaimo bendruomenėse, miesteliuose, kai kurie buvo skirti naujos
sporto bazės atidarymo progoms, kiti tampa tradiciniais. Renginius vykdė Balninkų, Verbiškio,
Kuolakasių, Bekupės, Dubingių, Giedraičių, Inturkės, Mindūnų, Joniškio bendruomenės, renginių
siūlė nevyriausybinės organizacijos, klubai.
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2014 m. buvo surengta nemažai žiūrovams patrauklių renginių: kvalifikacinės sportinių
šokių varžybos „Domino taurė 2014“, jubiliejinis „Domino“ šokių studijos koncertas, Lietuvos
rankinio pirmenybių pirmos lygos sezono rungtynės ir finalinis etapas, NKL čempionato rungtynės,
teniso kortų atidarymo šventė.
Pagrindiniai stambesni metų sporto renginiai vykdyti su partneriais, klubais:23-asis
bėgimas, skirtas Sausio 13-ąjai paminėti, Suginčiuose; rajono vyrų krepšinio pirmenybės, salės
futbolo turnyras; rankinio pirmenybės; mokytojų sporto žaidynės; paplūdimio tinklinio turnyras
Mindūnuose; vasaros mažojo futbolo turnyras; gatvės krepšinio 3x3 į vieną krepšį turnyras; 23čiasis „Vilnies“ laikraščio redakcijos taurės vyrų krepšinio turnyras; OS klubo „Klajūnas“ tradicinės
varžybos, rajono OS taurės varžybos; 4 lauko teniso vasaros, žiemos, vienetų ir dvejetų turnyrai
2014 metais Lietuvoje buvo vykdomos septintosios seniūnijų sporto žaidynės. Seniūnijų
gyventojų aktyvumas ir poreikis dalyvauti šiame sporto renginyje kasmet didėja. Varžėsi visų
rajono seniūnijų sporto mėgėjai, aktyviausiai rajoniniame žaidynių etape dalyvavo Dubingių,
Mindūnų, Joniškio, Suginčių ir kitos seniūnijos Viso varžėsi per 400 dalyvių. Geriausios komandos
dalyvavo regioniniame žaidynių etape Švenčionyse, kur geriausiai sekėsi mūsų krepšininkėms ir
tinklininkėms (1 vieta), krepšininkams ir šachmatininkams (2 vieta), smiginio, šaškių ir virvės
traukimo mėgėjams (3 vieta). Finaliniame etape Prienuose dalyvavo mūsų krepšinio (moterys,
vyrai), smiginio komandos. Regiono varžybose mūsų sportininkai bendroje įskaitoje buvo pirmi,
finalinėse varžybose 23-ti, tarp 34 savivaldybių.
Sėkmingai vykdė savo veiklą pagrindiniai sporto klubai: „Skorpiono automobilių sporto
klubo“ komanda laimėjo pirmąją vietą Lietuvos automobilių kroso čempionate, krepšinio klubas
„Ežerūnas“ pasipuošė bronziniais Nacionalinės krepšinio lygos medaliais, rankinio klubas
„Molėtai“ Lietuvos rankinio pirmenybių pirmoje lygoje – 4 vieta, tradicinius renginius vykdė OK
„Klajūnas“ – tai bėgimas „Aplink Želvų ežerą“, „Belvilio“ MTB dviračių maratono etapas ir kiti
renginiai.
2014 metais sporto centre lankėsi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto delegacija,
vadovaujama prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, centrą aplankė Kūno kultūros ir sporto
departamento prie LRV generalinis direktorius Edis Urbonavičius..
Lūkesčiai, laukiami sprendimai. Pradėtas pirmas miesto stadiono rekonstrukcijos etapas
sudarė galimybes teniso sporto šakos vystymuisi, priimti reikalingi sprendimai dėl sporto klubo,
imtynių salės įrengimo. Labai išplės sporto mėgėjų sportavimo galimybes atliktas senosios sporto
salės kapitalinis remontas.
Reikia modeliuoti tolimesnį nuoseklaus „Molėtų sporto komplekso“ idėjos įgyvendinimą:
sporto centro teritorijos sutvarkymą, stadiono rekonstrukcijos spartesnį užbaigimą, tolimesnėje

45
perspektyvoje pramoginio baseino su šiuolaikinėmis treniruoklių, aerobikos salėmis, pagalbinėmis
stadiono ir arenos aptarnavimo patalpomis ir t.t.
Aktualu ieškoti daugiau galimybių įvairesnių veiklų finansavimui per programas, projektus,
plėsti ryšius su vietos ir užsienio partneriais.
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 67 nevyriausybinių organizacijų projektai. Sporto projektams teko 63 tūkst. Lt (9
projektai), socialiniams – 34 tūkst. litų (5 projektai), bendruomeniškumo ir savanorystės
skatinimo – 23,1 tūkst. Lt (30 projektų), kultūros – 10 tūkst. litų (7 projektai) jaunimo – 11,2
tūkst. litų (8 projektai), kitiems – 8,7 tūkst. litų (7 projektai).
Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių
projektams buvo skirta 30 tūkst. litų. Iš dalies finansuoti Alantos, Balninkų, Molėtų,
Inturkės, Joniškio, Stirnių, Videniškių, Skudutiškio parapijų bei Gailiūnų stačiatikių religinės
bendruomenės projektai.
Jaunimo politikos įgyvendinimas
Jaunimo politikos įgyvendinimą rajone koordinuoja jaunimo reikalų koordinatorius.
2014 m. rajone veikė 5 jaunimo organizacijos: Jaunimo klubas „Virpanti styga“,
klubas „Jaunimo brizas“, Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mesgimnazistai“, 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.2014 m. pradėjo veikti Molėtų rajono savivaldybės jaunimo
reikalų taryba (JRT). Įvyko 3 JRT posėdžiai, kuriuose buvo priimti rajono jaunimui aktualūs
sprendimai.
2014 m. įsteigta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija, kurios tikslas
koordinuoti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo programą rajone.
Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą, Molėtų rajono jaunimo organizacijų atstovai
lankėsi Karaliaučiuje (Rusijos Federacija), kur susitiko su Baltijos federalinio Imanuelio
Kanto universiteto studentų organizacijų atstovais.
Nauji uždaviniai: aktyvinti rajono jaunimo reikalų tarybos veiklą; įgyvendinti
Jaunimo garantijų iniciatyvos programą; aktyvinti savanorišką jaunimo veiklą.
Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas
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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 2014 m. skyrė 43 tūkst. litų. Atsižvelgiant į vietos
bendruomenių tarybų sprendimus, proporcingai pagal gyventojų skaičių lėšos buvo paskirstytos
seniūnijoms minėtiems sprendimams įgyvendinti (Alantos seniūnijai – 5377 litai; Balninkų – 2986;
Čiulėnų – 4327; Dubingių – 2749; Giedraičių – 6025; Inturkės– 4006; Joniškio – 3756; Luokesos
– 4688; Mindūnų – 1577; Suginčių – 5361; Videniškių – 2148).
Bendruomenės už gautas lėšas remontavosi bendruomenių centrų patalpas, įsigijo baldų,
virtuvės įrangos, garso ir apšvietimo aparatūros, pavėsinių, sporto įrangos.
Viešieji ryšiai
Apie savivaldybės vykdomą veiklą nuolat teikiama informacija mūsų rajono, regiono ir
respublikiniams leidiniams (Vilnis, Molėtų žinios, Utenos apskrities žinios, Savivaldybių žinios,
Lietuvos žinios ir kt.)., taip pat el. leidiniams (lietuve.lt, regionunaujienos.lt, savivaldybes.lt,
aukstaitijosgidas.lt delfi.lt; lrytas.lt; savivaldybes.lt, moletiskis.lt; moletas.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, daugiabučių
modernizavimo informacija, investiciniai projektai, informacija apie renginius, vykdomų projektų
viešinimo pranešimai. Prenumeratoriams siunčiamos naujienos el. paštu. Verslo bendruomenės
susitikime su Meru išsakytu pageidavimu, sukurti puslapiai Verslininkams ir investuotojams,
kuriuose pristatytos investavimo sąlygos Molėtų rajone, lengvatos verslininkams, nuotraukomis ir
tekstu pristatyti investavimo objektai.
Naudojant elektroninės demokratijos priemones, interneto svetainėje tiesiogiai transliuoti 10
Tarybos posėdžių, 2 LR Seimo narių susitikimai su gyventojais ir įstaigų atstovais,
Bendradarbiavimo sutarties su Mykolo Romerio universitetu pasirašymas, konferencija „Molėtų
kraštas 10 metų Europoje – Čia viskas tikra“, 1 vaizdo konferencija, skirta susitikimams su
gyventojais ir atsakymams į jų klausimus, 2 transliacijos iš pasitarimų žemdirbiams aktualiais
klausimais. Parengti ir išsiųsti 48 atsakymai lankytojams „Klausimų-atsakymų“ skiltyje, visi
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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, oficialius sutarčių pasirašymus ir kitus renginius bei konferencijas rajone.
X. Apibendrinimas
Per ataskaitinį 2014 metų laikotarpį Tarybos darbas buvo stabilus ir nuosaikus. Komitetų ir
Tarybos posėdžiuose vykstant atviroms diskusijoms, pavyko suderinti ir priimti reikalingus
sprendimu rajono plėtros, žmonėms reikšmingais klausimais. Buvo užtikrintas visų savivaldybės
sektorių tinkamas funkcionavimas ir finansavimas, užtikrintas viešojo sektoriaus paslaugų
prieinamumas ir geresnė kokybė, nors tai padaryti, suformavus minimalistinį 2014 metų biudžetą,
nebuvo lengva.
Pastarųjų metų patirtis patvirtino faktą, kad planuojamos biudžeto pajamos negali užtikrinti
krašto investicinės plėtros. Todėl norėdami įgyvendinti savivaldybės plėtros plane numatytus
tikslus, privalėjome būti aktyvūs, profesionalūs ir išmintingi, ieškodami privačių investuotojų,
papildomai pritraukdami ES ir kitų šalių fondų tikslines bei valstybės investicijų lėšas.
Reikia pripažinti, kad šioje srityje, išskyrus valstybės investicijas, kaip ir ankstesniais metais,
nepasiekėme gerų rezultatų, nebuvo didelio Administracijos aktyvumo ir pastangų. Investiciniu
požiūriu, dėl tam tikrų objektyvių ir subjektyvių priežasčių, esame tinkamai nepasiruošę priimti
investuotojų. Esame neatlikę namų darbų – nėra šioje srityje sisteminio veikimo, strateginio
matymo, kurios veiklos savivaldybėje yra prioritetinės, neturime teritoriniu principu suformavę
investicinių paketų,

nėra sukurta inžinerinė infrastruktūra, neužtikrintas

investuotojams

informacijos apie investicinę aplinką prieinamumas. Turime visi suprasti vieną pagrindinę tiesą, kad
investuotojų reikia ieškoti, reikia juos kviesti, sudaryti palankiausias sąlygas, įkalbinėti, kad jie
pasirinktų mūsų kraštą, o ne abejingai laukti, kada savaime ateis. Manau, kad naujai išrinkta Taryba
ir suformuota Administracijos vadovybė šiais klausimais padarys esmingų pokyčių.
Nepavyko pasiekti pažangos ne tik per 2014 metus, bet ir visą Tarybos kadenciją
Savivaldybės valdomo turto srityje. Galime teigti, kad valdomas apie 160 mln. Lt vertės finansinis,
nekilnojamas ir kt. turtas yra valdomas neefektyviai, nedaroma įtaka jo kuriamai pridėtinei vertei,
didelė turto dalis iš viso nėra panaudojama, o svarbiausia, kad nežinoma, kaip tai padaryti. Tokia
situacija nėra blogo Administracijos Turto skyriaus darbo rezultatas. Tai Administracijos vadovybės
netinkamo požiūrio, strategijos ir tikslų nesuformavimo turto valdymo srityje pasekmė. Šioje srityje
Administracijos vadovybė skubos tvarka turi sistemiškai įvertinti esamą situaciją ir priimti
reikalingus sprendimus, kurie leistų esmingai pakeisti padėtį šioje srityje.
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Akivaizdi pažanga padaryta daugiabučių namų modernizavimo procese, administruojant ES
lėšomis vykdomus projektus.
Baigdamas nuoširdžiai dėkoju Savivaldybės tarybos nariams, komitetų pirmininkams ir jų
nariams, Administracijos vadovybei ir skyrių vedėjams bei darbuotojams už atsakingai atliktą
kasdieninį darbą. Manau, kad sutelktomis pastangomis esame pajėgūs padaryti daugiau ir geriau,
esame pajėgūs padaryti viską, kad Molėtų kraštas būtų patrauklesnis, kad jame būtų gera ir saugu
gyventi, dirbti, investuoti.
Molėtų rajono savivaldybės meras

Stasys Žvinys

