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 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo
 Dėl Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir
prioritetų patvirtinimo
 Dėl siūlymo LR Vyriausybei nustatyti ir panaikinti gyvenamąsias vietoves,
suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas
 Dėl pritarimo projekto „Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo
infrastuktūros plėtra“ įgyvendinimui
 Dėl pritarimo projekto „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis
sutvarkymas (II etapas)“ įgyvendinimui
 Dėl pritarimo projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo
didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“
 Dėl Molėtų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo

 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, įsigyjant verslo
liudijimus, dydžių nustatymo 2018 metams
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose
vietose taisyklių ir vietinės rinkliavos nuostatų
 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių
 Dėl UAB bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems
šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams
 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2018 metams
 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir
įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių

 Dėl pritarimo susitarimui su Ukrainos Respublikos Žitomiro srities
Romanovo rajonu
 Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų sąrašo

 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo
ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų teikiamos
socialinės globos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos,
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo
tvarkos aprašo pakeitimo
 Dėl Molėtų socialinės paramos centro dienos socialinės globos
asmens namuose paslaugos kainos
 Dėl socialinių būstų ir savivaldybės būstų nuomos mokesčių

 Meras sudarė darbotvarkes, sušaukė ir pirmininkavo 10 Savivaldybės
tarybos posėdžių. Kontroliavo sprendimų vykdymą.
 Svarbiausi svarstomi klausimai buvo išnagrinėti ir aptarti kartu su
komitetų nariais Tarybos komitetų posėdžiuose.
 38 potvarkiai personalo ir veiklos klausimais

 Meras nustatytomis valandomis priima gyventojus, nagrinėja jų
pasiūlymus, prašymus ir skundus. 2017 m. gauta 19 prašymų;
 Surengta 11 susitikimų su gyventojais visose rajono seniūnijose, meras
taip lankėsi rajono įstaigose, paslaugų ir gamybos įmonėse;
 Gyventojų pasiūlymai, iškeltos problemos ir pateikti klausimai
apibendrinti, į juos atsakyta tiesioginėje interneto vaizdo konferencijoje.






Meras yra Utenos regiono plėtros tarybos primininko pavaduotojas;
Meras dalyvavo 13 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžių;
Regiono plėtros taryba priėmė 57 regionui aktualius sprendimus;
Meras yra Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos narys bei
Savivaldybių administravimo komiteto narys;
 Atstovavo Molėtų rajono savivaldybei LSA XIII suvažiavime.

 Su Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktoriumi E.
Urbanavičiumi dėl miesto stadiono užbaigimo ir atidarymo, sporto
komplekso išplėtimo baseinu, sveikatinimo paslaugomis bei įtraukimo į
Valstybės investicijų programą.
 Su Ministru Pirmininku S. Skverneliu dėl savivaldybių savarankiškumo
ir verslinės žvejybos perspektyvų.
 Su Sveikatos apsaugos ministru A. Veryga dėl rajono lygmens ligoninių
modelio ir galimybių užbaigti Molėtų ligoninės projektą, finansuojamą
iš Valstybės kapitalo investicijų programos.
 Su Aplinkos viceministru M. Norbutu dėl valčių nuleidimo vietų
įrengimo, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės tarnybos direktore I.
Šidlauskiene dėl ežerų įžuvinimo ir „Žvejybos rojaus“ projekto eigos.
 Su Aplinkos ministerijos Būsto skyriaus vedėja E. Radavičiene dėl
Daugiabučių namų atnaujinimo programos III-ojo etapo.
 LR Seime ir Kultūros paveldo departamente pristatė palaimintojo
arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio memorialinio muziejaus
įkūrimo projektą, tarėsi dėl lėšų skyrimo.
 Su Kultūros paveldo departamento direktore D. Varnaite ir Lietuvos
žydų bendruomenės atstovu M. Užpelkiu dėl sinagogos Alantoje
atstatymo.
 Su LEU profesoriumi V. Kavaliausku ir Nacionalinio kultūros centro
direktoriumi S. Liausa dėl Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
šventės Dubingiuose.
 Su LR Prezidentės patarėja O. M. Vyšniauskaite dėl socialinės
kampanijos prieš smurtą artimoje aplinkoje „Už saugią Lietuvą“.
 Su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu E. Eimontu dėl futbolo sporto
stiprinimo Molėtų krašte.
 Su LR kultūros ministerijos specialistais dėl galimybės centralizuoti
Kultūros įstaigų administravimą.
 Su bendrovių „Intersurgical“, „Innoera“, „Maxima grupė“, „Hoda“,
darbo biržos vadovais ir atstovais – dėl didesnių įsidarbinimo galimybių
Molėtų krašto žmonėms.

 Palaikomi ryšiai su Izraelio, Airijos, Japonijos valstybių ambasadoriais.
 Tęsiant bendradarbiavimo tradicijas, Molėtuose priimtos Vokietijos,
Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos, Latvijos, Ukrainos delegacijos;
 Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Ukrainos Žitomiro srities
Romanovo savivaldybe;
 Oficialiai priimta Gruzijos Dušeti miesto delegacija ir ambasados
atstovai;
 Surengti susitikimai su Pietų Afrikos žydų litvakų bendruomenės
atstovais.
 Molėtuose surengtas tarptautinis forumas „Kartų ir kultūrų spalvos
Europoje“

 2017 metų pabaigoje surengtas Kalėdinis padėkos vakaras, kurio metu Padėkos angelo ženklai įteikti ir padėkota16 pačių ryškiausių, darbščiausių,
dosniausių Molėtų krašto žmonių, savo darbais įvairiose srityse garsinusių Molėtus.
 Savivaldybės padėkos raštai įteikti 14 rajono gyventojų už nuopelnus kultūros, švietimo, visuomeninėje, saugios aplinkos kūrimo veiklose.

 Molėtų kultūros namų rekonstrukcija;
 Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Molėtų ligoninėje;
 Molėtų gimnazijos pastato kapitalinis remontas.

 Inturkės, Joniškio, Videniškių seniūnijose;
 Molėtų mieste.

 Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos rekonstrukcija;
 Vasaros estrados atnaujinimas Molėtuose.
 Kartų ir kultūrų spalvos Europoje

 Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra
 Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių
likvidavimas
 Videniškių vienuolyno kapitalinis remontas pritaikant amatų
centro ir bendruomenės poreikiams
 Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant
universalią daugiafunkcinę aikštę
 Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų
mieste, II etapas
 Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g.
rekonstrukcija
 Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos
žinomumui ir lankomumui didinti
 Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų
viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis
 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra
 Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje
 Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir
Lietuvos pasienyje
 Projektas Atvira lyderystė („Open leadership“).

 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (paraiška
pateikta 2018);
 Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros
sutvarkymas;
 Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas);
 Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos
vidaus patalpose;
 Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra
didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją;
 Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje
 Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas
 Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas
 Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam
pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui
 Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas pritaikant
bendruomenės poreikiams
 Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato
atnaujinimas
 Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės
poreikiams
 Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų
mieste
 Pagyvenusių žmonių įtraukimas (Social Inclusion of Elderly People”)
(Aging in Comfort) (kaip projekto partneris)
 Ekoturizmo plėtra (Development of eco-tourism by using water resources in
Latvia and Lithuania (Learn Eco Travel) (kaip projekto partneris)
 Planuojame kartu (Planing together) (kaip projekto partneris).

 Švietimo ir ugdymo, kultūros, socialinės įstaigos;
 Savivaldybės administracija;
 Ugniagesių tarnyba.

 Sudaryta 11 savivaldybės turto nuomos sutarčių, išnuomota 452,79 kv. m ploto
patalpos;
 Sudaryta 19 savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, perduota naudoti
1286,75 kv. m ploto patalpos;
 Priimti savivaldybės tarybos sprendimai likviduoti 11 nenaudojamų pastatų ir statinių;
 Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašas papildytas 5 objektais (iš viso 26 objektai);
 Pardavimui viešajame aukcione parengti 3 objektų dokumentai, įvykdyta 60 aukcionų,
parduoti 8 objektai (Joniškio mstl., Žalvarių k., Skudutiškio k., Perkalių k.,
Dapkūniškių k., Antagaluonės k.) už 39987,32 Eur
 Atlikti 59 nekilnojamo turto objektų kadastriniai matavimai, suformuota 50 žemės
sklypų

 Paslaugą teikia Savivaldybės valdoma UAB „Molėtų šiluma“. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas Molėtų miesto, Giedraičių ir Naujasodžio gyvenviečių
1768 gyventojų butams: 100 daugiabučių namų, 24 individualiems gyvenamiesiems namams ir 47 įstaigoms ir organizacijoms.
 2017 m. prie centrinio šildymo sistemos prisijungė 4 vartotojai Molėtų mieste, Naujasodyje ir Giedraičiuose, šildomas plotas padidėjo 1184,71 m2 .
 Investicijos atnaujinant įrangą, rekonstruojant šilumos tinklus 2017 metais sudarė 798 790 eurų, iš jų bendrovės lėšos 416 240 Eur.
 Baigtas projektas „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. – Vilniaus g“. Modernizuotų tinklų ilgis 2 km.
 2018 m. planuojamos investicijos 730 000 Eurų.

 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai panaudota 45 978,00 Eur.
 Rūšiuojant, mišrių atliekų kiekis sumažėjo 6 proc., antrinių žaliavų surinkta 2 kartus daugiau.
 Pradėtas projektas „Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" (vertė
556 000,00 Eur).
 Pradėtas projektas „Pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtra II etapas“. Planuojama
aprūpinti individualiais rūšiavimo konteineriais 500 individualių valdų Molėtų rajone.
 Parengtas Molėtų miesto Vilniaus gatvės želdynų tvarkymo projektas.
 Molėtų miesto priežiūrai bei seniūnijų kapinėms tvarkyti skirta 492500 €. Valoma 264000 m2
šaligatvių, takų ir aikštelių, surenkama apie 530 kub. m. biodegraduojančių ir apie 3000 kub. m.
buitinių atliekų iš viešųjų erdvių, šienaujama 36 ha vejos, gėlėmis apsodinama apie 300 kv. m.
gėlynų, prižiūrima 240 lietaus kanalizacijos šulinių ir 54 hidrantai. Prižiūrima 6 ha miesto ir 35
ha seniūnijų kapinių.

 Savivaldybės valdoma UAB „Molėtų vanduo“ teikė paslaugas 11922 asmenims (2016 m. 11943), nuotekų tvarkymo 6769 (2016 m. – 6826).
 Prie bendrovės vandens tinklų prisijungė 25 namai, prie nuotekų – 22.
 Tęsiamas ES finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra ir rekonstrukcija Inturkėje (Pakrovų k.), Giedraičiuose ir Alantoje“ įgyvendinimas. 2018
m. numatoma prijungti Girininkijos g. daugiabučius namus prie centralizuotų nuotekų tinklų,
plėsti juos Darbo, Kauno, Dariaus ir Girėno gatvėse.
 Pastatyti vandens nugeležinimo įrenginiai Anomislyje ir Balninkuose
 Demografinė padėtis lemia mažesnį vartojimą, neaudituotas įmonės nuostolis 182740 €.
 2017 m. VKEKK perskaičiavo paslaugų kainas, kuriomis, įmonė teiktų paslaugas be nuostolio.
Kainos bus perskaičiuojamos kasmet.

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Molėtų rajone
administruoja komunalinė įmonė UAB „Molėtų švara“.
 Savivaldybėje kas savaitę rengiami reguliarūs pasitarimai modernizavimo klausimais.
 2017 m. parengta 15 investicinių projektų ir pasirašyta 15 rangos sutarčių, pradėti
darbai.

viešosios interneto prieigos, kūrybinės erdvės,
renginiai vaikams, jaunimui ir senjorams, partnerystė.



2017 m. atlikta darbų už 307

288 €.

35 meno mėgėjų kolektyvai, choreografijos salė, vokalo
studija, edukacija, teatras, Atvira jaunimo erdvė, projektinė veikla..

9 padaliniai (Ežerų žvejybos muziejus, Amatų centras,
A. Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicija, Alantos dvaro muziejus-galerija,
Balninkų stiklo muziejus ir paveikslų galerija, Etnografinė sodyba ir dangaus
šviesulių stebykla, Molėtų dailės galerija, Molėtų skulptūrų parkas, Videniškių
vienuolyno muziejus.

 9 Tarybos sprendimai aktualiais švietimo plėtotės rajone klausimais;
 Patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 20172019 metų veiksmų planas;
 Mažėjant mokinių skaičiui, likviduotas Molėtų pradinės mokyklos Čiulėnų
pradinio ugdymo skyrius ;
 Pagrindinis dėmesys – ugdymo kokybei;
 Iš Savivaldybės biudžeto skirta 8 000 € 20 vasaros stovyklų, kuriose
dalyvavo 384 moksleiviai (214 iš socialiai remtinų šeimų);
 Jauniems tėvams nėra problemų dėl vaikų darželių, nėra eilių;
 Neformaliojo švietimo įstaigose ugdomi 538 mokiniai.

 Atidarytas Molėtų miesto stadionas;
 Molėtų kūno kultūros ir sporto centre vaikai, jaunuoliai ir merginos
ugdomi 4 sporto šakų programose.
 Sporto klubų projektams buvo skirta 15000 €. Iš dalies finansuoti 8-ių
sporto klubų 9 projektai.
 Ąžuolų bei Kreivosios gatvių teritorijoje pradėti universalios aikštės,
pritaikyta mugėms, viešiems renginiams, jaunimo laisvalaikiui, įrengimo
darbai;
 Sveikos gyvensenos renginius organizuoja Utenos sveikatos biuras;






Pagrindinis dėmesys buvo skirtas vaikams socialinės rizikos šeimose;
Globėjų (rūpintojų) mokymus baigė 10 asmenų.
23 vaikams nustatyta laikinoji globa, 8 grąžinti į šeimas;
Laukiantys iššūkiai - vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimas 2018
m.., tvarus perėjimas nuo institucinės globos prie globos šeimoje proceso.

Mokinių skaičius bendrojo
ugdymo mokyklose
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 Socialinės išmokos skirtos ir paslaugos suteiktos 10562 asmenims;
 Socialinėje srityje veikia Savivaldybės administracija, 3 savivaldybės įstaigos, 5
viešosios įstaigos, 10 nevyriausybinių organizacijų;
 Kasmet pasirengiamas ir tvirtinamas Socialinių paslaugų planas;
 Vykdomos 6 programos: Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo; Socialinės
paramos šeimoms; Maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai
nepasiturintiems; Būsto neįgaliesiems pritaikymo; Neįgaliųjų socialinės
reabilitacijos; NVO veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių
paslaugų srityje;
 Teikiama kompleksinė pagalba asmenims, Socialinės paramos centre dirba 2
mobilios komandos;
 422 darbingi paramą gaunantys asmenys nukreipti į visuomenei naudingus
darbus;
 11 būstų pritaikyti neįgaliems asmenims;
 Savivaldybė tapo viešųjų įstaigų „Bendrystės centras“ (Inturkėje) ir „Arino
namai“ (Joniškyje) dalininke.






Paslaugas teikė 4 savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Sveikatos srities klausimai Taryboje svarstyti 14 kartų.
Reorganizuota Giedraičių ambulatorija.
Stipri Ligoninės konsultacinė poliklinika, moderni įranga, atvyksta III lygio specialistai,
planuojama ambulatorinių paslaugų plėtra.
 Molėtų PSPC – 470 pacientų apsilankymų per dieną. Užtikrinamas sveikatos paslaugų
lygis bei įvairovė ne tik Molėtuose, bet ir nutolusiose teritorijose – Alantoje, Balninkuose,
Joniškyje ir Suginčiuose. Teikiamos šeimos medicinos, pirminės psichikos sveikatos,
odontologinės priežiūros, slaugos, akušerio paslaugos, pradėtos teikti ambulatorinės
slaugos paslaugos namuose.
 Molėtų greitosios medicinos pagalbos centras – vienas operatyviausių šių paslaugų
teikėjų Lietuvoje. 2017 m. – 5012 iškvietimų. Gautas naujas GMP automobilis.
 Iššūkiai: pacientų srautų valdymas ir administravimas, elektroninės sveikatos paslaugos.

 Molėtų rajone aktyviai veikia 54 nevyriausybinės organizacijos (NVO).
 Savivaldybės skirta parama NVO projektams:
Bendruomeniškumo skatinimo projektams (26) – 6580 €;
Kultūrinės veiklos projektams (8) – 5150 €;
Jaunimo veiklos projektams (4) – 960 €;
Sporto projektams (9) – 15000 €;
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 7650 €;
Bendruomeninei veiklai seniūnijose remti (19) – 5222 €;
 Veikia Nevyriausybinių organizacijų taryba;
 NVO aktyviai reiškia svarbias iniciatyvas socialinės paramos srityje;

 2017 m. Molėtų rajone veikė 4 jaunimo organizacijos.
 Jaunimo politikos įgyvendinimą koordinuoja jaunimo koordinatorius, veikia
Jaunimo reikalų taryba;
 Tęsiama Jaunimo garantijų iniciatyvos programa, į Europos socialinio fondo
finansuojamą projektą įtrauktas 31 nedirbantis, nesimokantis jaunuolis;
 Molėtų kultūros centre veikia atvira jaunimo erdvė, kurią lanko 35 jaunuoliai;
 Svarbiausi 2017 m. jaunimo projektai: 5 dienų mokymai „Demokratijos paieškos“,
projektas „Socialinis sufleris“, pilotinis jaunimo pilietiškumo ir socialinės
atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, Europos jaunimo savaitės
renginys „Idėja+“ , tarptautinis jaunimo forumas „Jaunimo spalvos“ ir atvira
diskusija „Mūsų nauji kaimynai: kaip priimti ir susidoroti su augančiais kultūriniais
iššūkiais“ (dalyvavo 30 jaunuolių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos).

 Savivaldybės įsteigtame Literatūrinės Kazio Umbraso premijos konkurse 2017 m.
dalyvavo 12 autorių. 4 literatai tapo laureatais;
 Molėtų rajono dailės fotografijos premijos parodoje dalyvavo 36 tautodailininkai ir
fotografai. Laureatais tapo 10 kūrėjų.

Per ataskaitinį 2017 m. laikotarpį Tarybos darbą vertinu kaip atsakingą, dalykišką, nuoseklų. Komitetų ir Tarybos posėdžiuose vykstant
atviroms diskusijoms pavyko suderinti ir priimti reikalingus sprendimus, kurie buvo reikšmingi rajono, verslo plėtrai, bendruomenių veiklos
aktyvinimui, žmonių gyvenimo sąlygų gerinimui. Buvo užtikrintas visų savivaldybės sektorių tinkamas funkcionavimas, viešojo sektoriaus
paslaugų prieinamumas ir geresnė kokybė, nors tai pasiekti, turint ribotus finansinius išteklius (biudžetą) nebuvo lengva. Nežiūrint į tai, Taryba
su meru priešakyje turi suprasti ir atsiminti pagrindinę Tarybos misiją – strateguoti krašto vystymosi kryptis, rengti ir tvirtinti savivaldybės
strateginius dokumentus, per biudžeto formavimą skirti strateginių tikslų įgyvendinimui reikalingus finansinius resursus. O Administracijos
paskirtis yra tik vykdomojo pobūdžio – įgyvendinti Tarybos priimtus sprendimus. Biudžetą valdo ir skirsto ne Administracija, o Taryba. Taigi, už
visus sprendimus, susietus su krašto plėtra, atsakomybę turi prisiimti Taryba.
Pastarųjų metų patirtys patvirtino faktą, kad planuojamas biudžeto pajamos negali užtikrinti tolygios krašto plėtros, todėl norėdami
įgyvendinti savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus, privalome būti aktyvūs, išmintingi ir kompetentingi, ieškodami privačių
investuotojų, papildomai pritraukdami ES ir kitų šalių fondų tikslines bei valstybines investicijų lėšas.
Manau, kad kai kas mums pavyko padaryti ir tuo galime pasidžiaugti. Esmingai pakito tiek kaimo, tiek miesto infrastruktūra – atrodome
daug tvarkingesni, patrauklesni, sustiprėjo, suaktyvėjo krašto bendruomenės, tame tarpe ir jaunimo. Sėkminga daugiabučių namų renovacija,
atsakingas požiūris į miesto tvarkymą, apželdinimą ryškiai pakeitė miesto įvaizdį. Molėtai tampa vienu iš patraukliausių Lietuvos savivaldybių,
kurioje yra saugu, gera gyventi, ilsėtis ir kurti.
Molėtai esantys šalia sostinės Vilniaus – tai tarsi vartai į vieną vertingiausių ir patraukliausių kraštovaizdžių Lietuvoje – Rytų Aukštaitijos
regioną. Šią situaciją privaloma maksimaliai išnaudoti.
Reikia pripažinti, kad ne viskas mums pavyko. Turime senas problemas, susietas su krašto įvaizdžio kompleksiniu formavimu, savo krašto
patrauklumo išviešinimu, nepavyko padaryti proveržio ir investicinės aplinkos kūrime. Šioje labai reikšmingoje srityje nėra sisteminio veikimo,
strateginio matymo, kurios veiklos yra prioritetinės ir skatinamos. Nesukurta reikalinga inžinerinė infrastruktūra, neturime suformuotų
kompleksinių (žemės sklypai, inžinerinė infrastruktūra) investicinių paketų, neužtikrintas informacijos apie investicinę aplinką užsienio kalbomis
prieinamumas, nėra konkretaus žmogaus Administracijoje, kuris dirbtų investicijų paieškoje.
Daug ir kryptingai buvo dirbama vietoje ir su centrine valdžia, siekiant pagerinti sveikatos įstaigų, pirminio, antrinio lygio, veiklos
efektyvumą bei paslaugų prieinamumą ir kokybę. Tačiau sveikatos apsaugos srityje išlieka daug ir sunkių problemų, kurias turėsime spręsti.
Turto valdyme pastebima pažanga, atsisakant funkciniu požiūriu nenaudingo turto, atskiras savivaldybės įstaigas koncentruojant į
tinkamas jau veikiančias erdves (mokyklų erdvės, daugiafunkciai centrai), atsisakant perteklinio ploto, sparčiai tvarkomas savivaldybei
priklausančio turto (žemės, pastatų, infrastruktūros) įteisinimas. Tačiau problemos dėl turto efektyvaus panaudojimo išlieka. Didelė turto dalis iš
viso nėra panaudojama, nors jo priežiūrai yra naudojami tiek žmogiškieji, tiek finansiniai ištekliai. O naudojamas finansinis ir materialus turtas
sukuria neleistinai mažą pridėtinę vertę. Tiek Taryba, tiek Administracija turi sistemiškai įvertinti situaciją ir priimti reikalingus sprendimus,
kurie leistų esmingai pakeisti padėtį šioje situacijoje.

Savivaldybėje yra daugiau negu 1400 km vietos kelių tinklas. Turime pripažinti, kad jų būklė yra prasta arba labai prasta, ir krašto
žmonės kelia pagrįstas problemas. Iš savivaldybės biudžeto skirti papildomų lėšų nėra galimybių, o vien Kelių fondo lėšų nepakanka jų
rekonstrukcijai ir priežiūrai. Todėl kelių būklės pagerinimo problemos išlieka ateičiai ir manome, kad be centrinės valdžios dėmesio ne tik mūsų,
bet ir visos Lietuvos savivaldybės nesugebės šios problemos išspręsti.
Vis dar esame įstrigę su miesto kapinių tvarkymu ir kolumbariumo įrengimu. Mūsų visų garbės reikalas skirti reikiamą dėmesį ne tik
gyviems, bet ir mirusiems.






Mokyklų tinklo ir savivaldybės teritorijos administracinio suskirstymo optimizavimas.
Savivaldybės įmonių ir turto valdymo optimizavimas pritaikant geriausią turto valdymo praktiką .
Europos Sąjungos 2014-2020 m. laikotarpiu finansuojamų projektų tinkamas administravimas ir keliamų tikslų pasiekimas.
Patrauklios investicinės aplinkos sukūrimas ir investuotojų paieška bei pritraukimas.

Nuoširdžiai dėkoju Tarybos nariams, Tarybos komitetų pirmininkams ir jų nariams, Administracijos vadovybei ir atskirų
Administracijos skyrių vedėjams bei jų darbuotojams už atliktą kasdienį darbą. Sutelktomis pastangomis esame pajėgūs padaryti daugiau ir
geriau, padaryti viską, kad Molėtų kraštas būtų dar patrauklesnis.
Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys

