PRITARTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B1-38

• Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018
metams patvirtinimo
• Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo
• Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019
metams patvirtinimo
• Dėl Molėtų rajono savivaldybės turizmo rinkodaros strategijos
patvirtinimo
• Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo
išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo specialiojo plano patvirtinimo

• Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metų mokestiniam
laikotarpiui nustatymo
• Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant
verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2017 metams
• Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių
2017 metams nustatymo
• Dėl Molėtų rajono nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių
nustatymo
• Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ centralizuotai
tiekiamos šilumos kainų (kainų dedamųjų) antriesiems šilumos bazinės
kainos galiojimo metams nustatymo
• Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo
Nr. B1-50 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

• Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų
finansavimo Molėtų rajono savivaldybės gyventojams
maksimalaus dydžio nustatymo
• Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų ir Molėtų rajono
savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo
• Dėl viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo
kabineto reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo ir viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos
priežiūros centro įstatų patvirtinimo
• Dėl dalyvavimo viešosios įstaigos universalaus daugiafunkcio
centro „Kaimynystės namai“ steigime ir Molėtų rajono
savivaldybės turto investavimo

•
•

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d.
sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo

• Į Kultūros ministrą Š. Birutį - dėl Molėtų kultūros namų pastato
rekonstravimo papildomo finansavimo. Skirta papildomai 100 000 €;
• Į Aplinkos ministrą K. Trečioką, viceministrą L. Jonauską, Valstybinę
saugomų teritorijų tarnybą dėl Dubingių piliavietės tvarkymo.
Numatoma šiais metais iš Aplinkos rėmimo programos skirti lėšų
piliavietės laiptų rekonstrukcijai;
• Į Kūno kultūros ir sporto departamento vadovą E. Urbanavičių - dėl
didesnio miesto stadiono rekonstrukcijos finansavimo. Skirta
papildomai 300 000 € ir rekonstrukcija baigta metais anksčiau;
• 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.

• Į Kultūros paveldo departamento vadovę D. Varnaitę – dėl Videniškių
vienuolyno didesnio finansavimo bei Alantos kapinių grindinio
išbraukimo iš valstybės saugomų objektų sąrašo;

• Meras nustatytomis valandomis priima gyventojus, nagrinėja jų
pasiūlymus, prašymus ir skundus. 2016 m. gautas 21 prašymas;
• 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.

• Susisiekimo ministeriją, viceministrą A. Žvaliauską – dėl dviračių takų
infrastruktūros plėtros Molėtų savivaldybėje;

Meras yra Utenos regiono plėtros tarybos primininko pavaduotojas;
Meras dalyvavo 14 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžių;
Regiono plėtros taryba priėmė 54 regionui aktualius sprendimus;
Meras yra Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos narys bei
Savivaldybių administravimo komiteto narys;
• Atstovavo Molėtų savivaldybei LSA XII suvažiavime.

•
•
•
•

• Į LR Seimą ir Premjerą S. Skvernelį – dėl perėjimo prie problemiškos
dvinarės apmokėjimo sistemos už atliekų surinkimą sustabdymo,
paliekant anksčiau buvusią vienanarę;

• Sveikatos apsaugos ministrę R. Šalaševičiūtę – dėl Molėtų ligoninės
modelio bei greitosios pagalbos automobilio. Skirtas automobilis
Molėtų ligoninei, Greitosios medicinos pagalbos centras gaus 2017 m.;
• Surengtas susitikimas su LR Vyriausybės pirmuoju kancleriu R.
Vaitkumi, Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėju L. Vingeliu,
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriumi S. Liausa, Vilniaus
universiteto profesoriais dr. R. laužiku, A. Kuncevičiumi – dėl
galimybės Dubingiuose nacionaliniu mastu surengti vieną svarbiausių
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimo renginį. Gautas
patikinimas, kad šioje istorinėje vietoje toks renginys būtų reikalingas
ir bus dedamos pastangos idėją įgyvendinti;

• Meras inicijavo susitikimą su Izraelio valstybės ambasadoriumi Amiru
Maimonu, kurio metu aptarti žydų kultūrinio paveldo išsaugojimo
klausimai bei pasiruošimo Atminties maršui Molėtuose aktualijos.
Meras kreipėsi į visus geros valios žmones, kviesdamas prisijungti prie
Atminties maršo ir pagerbti Molėtų krašto gyventojus, tapusius
holokausto aukomis. Atminties maršas tapo svarbiu Lietuvos įvykiu ir
atkreipė viso pasaulio žydų bendruomenės dėmesį.
• Tęsiant bendradarbiavimo tradicijas, Molėtuose priimtos Vokietijos,
Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos delegacijos;
• Surengtas susitikimas su projekto „Kultūra visiems“ partneriais iš
Norvegijos;
• Surengtas susitikimas su pratybose Lietuvoje dalyvavusio Belgijos
kariuomenės bataliono vadu Ph. Hoggartu ir belgų kariais.

• Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriui dr. Gunarui Imantui Kakarui suteiktas Molėtų rajono garbės piliečio vardas.
• 2016 metų pabaigoje surengtas Kalėdinis padėkos vakaras, kurio metu Padėkos angelo ženklai įteikti ir padėkota patiems ryškiausiems, darbščiausiems,
dosniausiems Molėtų krašto žmonėms, savo darbais įvairiose srityse garsinusiems Molėtus.

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

• Čiulėnų, Dubingių,

Inturkės, Mindūnų,
Suginčių seniūnijose;
• Molėtų mieste.

• Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara ir išplėtotos realybės
priemonės
• Kartų ir kultūrų spalvos Europoje;
• Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos rekonstrukcija;
• „Mes bendruomenė“, žaidimų aikštelė Amatų gatvės gyvenamajame kvartale.

•
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Pastovio g., Siesarties g., S. Nėries g. rekonstrukcija ir pėsčiųjų tako palei Pastovėlio ežerą įrengimas;
Pastovėlio ežero krantų sutvarkymas, Jaunimo gatvės tilto rekonstrukcija;
Dviračių ir pėsčiųjų takai palei Ąžuolų g. iki mokyklos komplekso įrengimas;
Videniškių vienuolyno ansamblio pastato remontas bei pritaikymas amatų centrui ir bendruomenės poreikiams;
Lauko estrados (Labanoro g. 1B) ir teritorijos atnaujinimas, pritaikymas šiuolaikiškoms ir modernioms kultūros paslaugoms;
Universalios daugiafunkcės aikštės prie Ąžuolų ir Kreivosios gatvių įrengimas;
Miesto centrinės dalies (aikštės) rekonstrukcija;
Janonio g. kiemų sutvarkymas;
Atviros lauko prekyvietės įrengimas ir Amatų g. 4 pastato rekonstrukcija;
Socialinio būsto (21) įsigijimas;
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje sutvarkymas;
20 požeminių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimas;
29 apleistų bešeimininkių ir kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas;
Viešos paskirties pastatų modernizavimas Balninkuose, Mindūnuose, Toliejuose, Videniškiuose, Joniškyje ir Suginčiuose.

•
•
•
•
•

15 švietimo ir ugdymo įstaigų
3 kultūros įstaigos;
3 socialinės įstaigos;
Savivaldybės administracija;
Ugniagesių tarnyba.

• Sudarytos 6 savivaldybės turto nuomos sutartys, išnuomota 589,34 kv. m ploto
patalpos;
• Sudaryta12 savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, perduota
naudoti 3256,37 kv. m ploto patalpos;
• Priimti savivaldybės tarybos sprendimai likviduoti 12 nenaudojamų pastatų ir
statinių;
• Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų
daiktų sąrašas papildytas 17 objektų (iš viso 29 objektai);
• Pardavimui viešajame aukcione parengti 5 objektų dokumentai, įvykdyti 5
aukcionai, parduoti 2 objektai (Verbiškių medicinos punktas 3994,47 €, garažas
Žalvariuose 4670 €); 3 objektai parduodami, 24 – ruošiami dokumentai.
• Atlikti 16 nekilnojamo turto objektų kadastriniai matavimai, RC įregistruoti
arba patikslinti 114 objektų duomenys.

• Paslaugą teikia Savivaldybės valdoma UAB „Molėtų vanduo“. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas Molėtų miesto, Giedraičių ir Naujasodžio gyvenviečių
1768 gyventojų butams: 100 daugiabučių namų, 22 individualiems gyvenamiesiems namams ir 47 įstaigoms ir organizacijoms.
• 2016 m. prie centrinio šildymo sistemos prisijungė 5 individualūs namai Molėtų mieste.
• Vidutinis parduodamos šilumos tarifas (kaina) 2016 metais buvo 5,53 ct/kwh. Į gamybos procesą bendrovė investavo 13665 € savo lėšų.
• 2016 m. pasirašyta ES lėšomis remiamo projekto „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. – Vilniaus g., Molėtų mieste“
finansavimo sutartis. Numatyta rekonstruoti 1 987,5 m šilumos trasų už 765 100 €. Rekonstrukcijos darbai pradėti.

• Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai panaudota 48 550 €.
• Paslaugas teikia Savivaldybės valdoma UAB „Molėtų švara“.
• Įgyvendintas 133.965 € vertės projektas „Pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtra“,
gyventojams išdalinti 3300 komplektų konteinerių atliekoms rūšiuoti;
• Rūšiuojant atliekas, į Utenos atliekų centrą vežamų mišrių atliekų sumažėjo 8 proc.,
antrinių žaliavų surinkta 54 proc. daugiau, nei pernai;
• Molėtų miesto priežiūrai bei seniūnijų kapinėms tvarkyti skirta 468 000 €. 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.
• Rūpesčių kelia dvinarė mokesčio už atliekų surinkimą sistema.

• Savivaldybės valdoma UAB „Molėtų vanduo“ teikė vandens tiekimo
paslaugas 11943 asmenims ( 2015 m. -111957), nuotekų tvarkymo – 6826
(2015 m. – 6744);
• Mieste prie vandens tinklų prisijungė 5 gyvenamieji namai, nuotekų – 14;
• Pradėtas ES finansuojamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Inturkėje (Pakrovų k.),
Giedraičiuose, Alantoje“. Bus perstatytos Alantos ir Inturkės nuotekų
valyklos, renovuoti ir išplėsti Giedraičių vandens tiekimo ir nuotekų
tinklai;
• Demografinė padėtis lemia mažesnį vartojimą, įmonės nuostolis 128400 €;
• Aktualu didinti vartotojų skaičių, realizaciją, nustatyti tinklų privedimo iki
naujų vartotojų sklypų ribos tvarką, tobulinti kainodarą.

• Savivaldybės valdoma UB „Molėtų autobusų parkas“ aptarnavo 40
vietinio susisiekimo, 5 tolimojo susisiekimo, 1 specialųjį maršrutą;
• Bendrovės ataskaitinių metų grynasis rezultatas – 12718 € pelnas.
• Pervežta 207 tūkst. keleivių vietiniais ir 111 tūkst. tolimaisiais reisais.
• Viešoji paslauga - keleivių vežimas vietiniais maršrutais - pritaikyta
moksleiviams vežti ir užtikrinanti minimalų susisiekimą viešuoju
transportu kaimo vietovėje, nuostolinga, dotuojama: 2016m. –
171000 €, 2015m. - 154000 €;
• Senstantis automobilių parkas reikalauja papildomų išlaidų,
investicijų;
• Aktualu mažinti sąnaudas, didinti pajamas, užtikrinti viešosios
paslaugos teikimą.

• Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Molėtų rajone
administruoja komunalinė įmonė UAB „Molėtų švara“.
• Savivaldybėje kas savaitę rengiami reguliarūs pasitarimai modernizavimo klausimais.
• 2016 m. užbaigti 10 daugiabučių modernizavimo darbai;
I ir II daugiabučių namų modernizavimo etapuose Molėtų rajone atnaujinti
daugiabučiai namai iš 255 (17

43

%); Molėtų mieste – 42 iš 123 (34,1 %) ;

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 4 Utenos regiono savivaldybėmis projekte
„Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“. Gautas finansavimas. Projektui
vadovauja Molėtų rajono savivaldybė. Bus parengtas išmanus žemėlapis, interaktyvi
svetainė, aktyvūs maršrutai, vykdoma aktyvi reklamos kampanija Rytų Aukštaitijos
žinomumui ir lankomumui didinti;
• Pradėtas projektas „Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų
viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis“.

• Baigtas projektas „Žvejybos rojaus“ informacinės sistemos kūrimas“. Išleistas leidinys
su informacija apie „Žvejybos rojaus“ ežerus, batimetrinius planus, lankytinus objektus,
maitinimo galimybes; Sukurta interneto svetainė ir mobili aplikacija žvejams;
• Nustatytos ir parinktos valčių nuleidimo vietos.

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

•

2016 m. atlikta darbų už 467

402 €.

Per 20 kultūros ir visuomeninių renginių
Alantoje ir Naujasodyje.

Prasidėjo parengiamieji darbai,
bendradarbiaujama su Lietuvos nacionaliniu
kultūros centru, Vyriausybės kanceliarija.

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.

• Patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016-2020 m. bendrasis planas;
• Mažėjant mokinių skaičiui, į pradinio ugdymo skyrius reorganizuotos
Balninkų ir Dubingių pagrindinės mokyklos, prijungiant prie Alantos ir
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijų;
• Pagrindinis dėmesys – ugdymo kokybei;
• Pirmą kartą po kelerių metų iš Savivaldybės biudžeto skirta lėšų vasaros
stovykloms, kuriose dalyvavo 283 moksleiviai;
• Jauniems tėvams nėra problemų dėl vaikų darželių, nėra eilių;
• Menų mokykloje ugdomi 300 mokinių, veikia 9 meno kolektyvai.

• Baigta Molėtų miesto stadiono rekonstrukcija;
• Molėtų progimnazijoje įrengti Šarūno Marčiulionio dovanoti treniruokliai;
• Molėtų kūno kultūros ir sporto centre 4 sporto šakų programose ugdomi
270 vaikų, jaunuolių ir merginų.
• Rajone veikia 9 sporto klubai;
• Gautas finansavimas projektui ir Ąžuolų bei Kreivosios gatvių teritorijoje
bus įrengta universali aikštė, pritaikyta mugėms, viešiems renginiams ir
miesto šventėms rengti, aktyviam jaunimo laisvalaikiui;
• Sveikos gyvensenos renginius organizuoja Utenos sveikatos biuras;
• Didelio populiarumo sulaukė judumo savaitė „moLĖTAI – NElėtai“.

•
•
•
•
•

Pagrindinis dėmesys buvo skirtas vaikams socialinės rizikos šeimose;
Organizuota 16 susitikimų seniūnijose su bendruomenėmis;
Globėjų (rūpintojų) mokymus baigė 7 asmenys ir 2 įvaikintojų šeimos.
17 vaikų nustatyta laikinoji globa, 9 grąžinti į šeimas;
Laukiantys iššūkiai - tvarus perėjimas nuo institucinės globos prie globos
šeimoje proceso, didėjantis socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus,
skaičius ir grėsmės vaikams jose identifikavimas, vaiko teisių apsaugos
sistemos centralizavimas.

Mokinių skaičius bendrojo
ugdymo mokyklose
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• Socialinės išmokos skirtos ir paslaugos suteiktos 9934 asmenims;
• Socialinėje srityje veikia Savivaldybės administracija, 3 savivaldybės įstaigos, 3
viešosios įstaigos, 10 nevyriausybinių organizacijų;
• Kasmet pasirengiamas ir tvirtinamas Socialinių paslaugų planas;
• Vykdomos 4 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;
• Gautas Europos socialinio fondo finansavimas projektui „Integralios pagalbos
teikimas Molėtų rajone“ (156000 €). Dvi mobilios komandos. Teikiama
kompleksinė pagalba;
• 452 darbingi paramą gaunantys asmenys nukreipti į visuomenei naudingus
darbus;
• 11 būstų pritaikyti neįgaliems asmenims;
• Savivaldybė tapo Universalaus daugiafunkcio centro Balninkuose „Kaimynystės
namai“ dalininke;

•
•
•
•
•
•
•
•

Paslaugas teikė 5 savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Stipri Ligoninės konsultacinė poliklinika, moderni įranga, atvyksta III lygio specialistai;
Nauja paslauga – tęstinis aktyvus gydymas;
Molėtų greitosios medicinos pagalbos centras – vienas operatyviausių šių paslaugų
teikėjų Lietuvoje.
Molėtų ligoninė ir Pirminės sveikatos priežiūros centras reorganizavo laboratorijas,
sukūrė vieningą tinklą. Perkama privati paslauga, taupomos lėšos.
Užtikrintas paslaugų tęstinumas, reorganizuojant VšĮ Suginčių bendrosios praktikos
gydytojo kabinetą;
Savivaldybės taryba pritarė, kad 4 Utenos apskrities sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių
tinklo konsolidavimo etape Molėtų ligoninė išliktų savarankiška.
Molėtų ligoninei skirtas naujas greitosios pagalbos automobilis, į Sveikatos apsaugos
ministerijos programą įtrauktas Molėtų greitosios medicinos pagalbos centras.

• Molėtų rajone aktyviai veikia 54 nevyriausybinės organizacijos (NVO).
• Savivaldybės skirta parama NVO projektams:
Bendruomeniškumo skatinimo projektams (35) – 14500 €;
Kultūrinės veiklos projektams (18) – 6300 €;
Jaunimo veiklos projektams (7) – 2200 €;
Sporto projektams (8) – 20000 €;
Neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų (4) – 14000 €;
Kitiems įvairiems projektams (6) – 1800 €;
• Nevyriausybines organizacijas vienija sudaryta Nevyriausybinių organizacijų taryba;
• NVO aktyviai reiškia svarbias iniciatyvas socialinės paramos srityje;

• 2016 m. Molėtų rajone veikė 5 jaunimo organizacijos.
• Jaunimo politikos įgyvendinimą koordinuoja jaunimo koordinatorius, veikia
Jaunimo taryba;
• Tęsiama Jaunimo garantijų iniciatyvos programa, į Europos socialinio fondo
finansuojamą projektą įtraukti 42 nedirbantys, nesimokantys jaunuoliai;
• Kuriant jaunimui palankią infrastruktūrą, prie Molėtų kultūros centro pradėjo veikti
atvira jaunimo erdvė;
• Trijose jaunimo pamėgtose erdvėse Molėtų mieste įrengtos bevielio interneto
prieigos;
• Rajono jaunimo organizacijų atstovai dalyvavo tarptautiniame jaunimo forume
„Jaunimas aktualizuoja“ Ludzoje (Latvija).

• Savivaldybės įsteigtame Literatūrinės Kazio Umbraso premijos konkurse 2016 m.
dalyvavo 13 autorių. Laureatėmis tapo 3 literatės;
• Molėtų rajono dailės fotografijos premijos parodoje dalyvavo 33 tautodailininkai ir
fotografai. Laureatais tapo 11 kūrėjų.

2016 metais Tarybos darbas buvo planingas, nuoseklus, dalykiškas ir atsakingas. Komitetų ir Tarybos posėdžiuose vykstant atviroms
diskusijoms pavyko ir su pozicijoje, ir opozicijoje esančiais Tarybos nariais suderinti ir priimti sprendimus, kurie buvo reikšmingi rajonui,
verslo plėtrai bei savivaldybės teritorijoje gyvenantiems žmonėms. Buvo užtikrintas visų savivaldybės sektorių tinkamas funkcionavimas ir
finansavimas, viešųjų paslaugų prieinamumas ir geresnė kokybė, nors tai padaryti nebuvo lengva atsižvelgiant į 2016 metų biudžeto lėšų
poreikius ir galimybes.
Paskutiniųjų metų patirtys patvirtino faktą, kad planinės biudžeto pajamos negali užtikrinti tolygios krašto plėtros, žmonių užimtumo
didinimo, todėl norėdami įgyvendinti savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus, turėjome būti aktyvūs, išmintingi ir
kompetentingi ieškodami privačių investuotojų, papildomai pritraukdami ES ir kitų šalių fondų tikslines bei valstybines investicijų lėšas.
Manau, per 2016 metus mums kartu su Taryba, administracija bei krašto žmonėmis pavyko pasiekti pažangą, tuo galime džiaugtis ir
didžiuotis. Esmingai pakito kaimo ir miesto aplinka, infrastruktūra – atrodome žymiai tvarkingesni, patrauklesni , sustiprėjo, suaktyvėjo krašto
bendruomenės, pastebimos tapo ir jaunimo bendruomenės, sėkminga daugiabučių namų renovacija, atsakingas požiūris į miesto tvarkymą,
apželdinimą ryškiai pakeitė miesto įvaizdį.
Molėtai tampa vieni iš patraukliausių savivaldybių, kurioje, kurioje žmonės nori gyventi, ilsėtis ir dirbti. Molėtai, esantys šalia sostinės
Vilniaus – tarsi vartai į vieną vertingiausių kraštovaizdžių Lietuvoje – Rytų Aukštaitijos regioną. Šią situaciją privalome ir toliau maksimaliai
išnaudoti.
Daug ir kryptingai buvo dirbama vietoje ir su centrine valdžia, siekiant pagerinti pirminio, antrinio lygio, greitosios medicininės pagalbos
įstaigų veiklos efektyvumą bei paslaugų prieinamumą ir kokybę. Tačiau sveikatos apsaugos srityje išlieka daug ir sunkių problemų, kurias
įstaigos turi negaišdamos spręsti pasitardamos su vietos savivalda, centrine valdžia.
Pastebimai pasikeitė vietos bendruomenių veikla. Ji tapo ženkliai aktyvesnė, masiškesnė. Buvo priimti reikalingi sprendimai ir susitarimai
užtikrinantys visų savivaldybės įstaigų konkrečioje seniūnijoje bendradarbiavimą, vieningą darbą kiek įmanoma plačiau įtraukti bendruomenės
atstovus siekti bendrų tikslų.
Reikia pripažinti kad ne viskas mums pavyko. Nepasiekėme proveržio labai reikšmingoje investicinės aplinkos gerinimo srityje. Nėra
sisteminio veikim, strateginio matymo, kurios veiklos yra prioritetinės ir skatinamos. Neturime teritoriniu principu suformuotų investicijų
paketo, nesukurta reikalinga inžinerinė infrastruktūra, neužtikrintas informacijos užsienio kalbomis apie investicinę aplinką prieinamumas,
nėra konkretaus žmogaus administracijoje, kuris dirbtų investicijų paieškoje.
Kaip meras turiu prisiimti kaltę, kad neišnaudojau galimybių bendradarbiaudamas su Administracija dėl investicijų paieškos ir
pritraukimo suaktyvinimo. Nepavyko pasiekti esminės pažangos valdomo turto srityje. Galime teigti, kad valdomas apie 46 milijonų eurų vertės
finansinis bei nekilnojamasis turtas yra valdomas nepakankamai, neefektyviai, nors akivaizdi pažanga padaryta atsisakant funkciniu požiūriu
nereikalingo turto, atskiras savivaldybės įstaigas koncentruojant (daugiafunkciai centrai, mokyklų erdvės), atsisakant perteklinio ploto,
sparčiai tvarkomas savivaldybei priklausančio turto (žemės, pastatų) įteisinimas. Tačiau problema dėl jo efektyvaus panaudojimo išlieka, didelė
turto dalis iš viso nėra panaudojama, nes jo priežiūrai yra naudojami tiek žmogiškieji tiek finansiniai ištekliai. O naudojamas finansinis ir
materialus turtas sukuria neleistinai mažą pridėtinę vertę. Administracija neatidėliodama turėtų sistemiškai įvertinti situaciją ir priimti
reikalingus sprendimus, kurie leistų esmingai pakeisti padėtį šioje srityje.

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.
Esame neleistinai įstrigę su miesto kapinių tvarkymu ir kolumbariumo įrengimu. Mūsų visų garbės reikalas skirti reikiamą dėmesį ne tik
gyviems, bet ir mirusiems.
Jau kelerius metus nerandame finansinių galimybių Žvyrakalnio kvartalo plėtrai užtikrinti. Pagal bendrąjį miesto planą šiame kvartale
yra leidžiama plėtoti individualių namų statybą, tačiau neturime kvartalo inžinerinės infrastruktūros įrengimo techninio projekto, ir tai stabdo
šio kvartalo plėtrą, sukelia pagrįstą žmonių nepasitenkinimą. Turime surasti finansinių galimybių šio kvartalo kompleksiniam sutvarkymui,
taip suteikdami galimybes jaunoms šeimoms kurtis.

• Mokyklų tinklo optimizavimas.
• Savivaldybės įmonių ir turto valdymo optimizavimas pritaikant geriausią turto valdymo praktiką .
• Europos Sąjungos 2014-2020 m. laikotarpiu finansuojamų projektų tinkamas parengimas, 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

