PRITARTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-52

 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir
savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams patvirtinimo
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo priemonių
plano 2018-2020 metams patvirtinimo
 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės
reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo
sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. valstybės lėšomis finansuojamų
prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros
patvirtinimo
 Dėl Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo
 17 sprendimų dėl pritarimo ES lėšomis remiamų projektų įgyvendinimui.

 Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų
rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.
 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo
 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių
2019 metams nustatymo
 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo
liudijimus, dydžių 2019 metams nustatymo.
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
organizavimo“ pakeitimo
 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.






Dėl sutikimo reorganizuoti Molėtų švietimo centrą ir PPT
Dėl Molėtų r. paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo
Dėl Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių
Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo,
kapinių lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų
klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2018 -2019 mokslo metams
 Dėl Molėtų pradinės mokyklos Videniškių ir Alantos gimnazijos
Balninkų pradinio ugdymo skyrių likvidavimo
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018m. socialinių paslaugų plano
patvirtinimo
 Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos
teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
 Dėl Savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam
būstui įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Meras sudarė darbotvarkes, sušaukė ir pirmininkavo 8 Savivaldybės
tarybos posėdžiams. Kontroliavo sprendimų vykdymą.
 Svarbiausi svarstomi klausimai buvo išnagrinėti ir aptarti kartu su
komitetų nariais Tarybos komitetų posėdžiuose.
 66 potvarkiai personalo ir veiklos, 113 atostogų klausimais

 Meras nustatytomis valandomis priima gyventojus, nagrinėja jų
pasiūlymus, prašymus ir skundus. 2018 m. gauta 14 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 19 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžių;
Regiono plėtros taryba priėmė 84 regionui aktualius sprendimus;
Meras yra Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos narys bei
Savivaldybių administravimo komiteto narys;
 Atstovavo Molėtų rajono savivaldybei LSA XIV suvažiavime.

 Su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu dėl investicijų Molėtų
rajone, Videniškiuose, savivaldybių biudžetų sudarymo metodikos.
Kartu su Seimo nariu Petru Čimbaru – dėl baseino Molėtuose.
 Su Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniu direktoriumi E.
Urbanavičiumi - dėl Molėtų miesto sporto komplekso išplėtimo
baseinu ir sveikatinimo paslaugomis. 2019-2021 m. VIP programoje
šiam projektui skirta 270 000 €.
 Su LR sveikatos apsaugos ministru A. Veryga, dėl mažųjų rajono
lygmens ligoninių veiklos modelio ir sveikatos paslaugų prieinamumo.
 Su LR socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu – dėl
skurdo mažinimo, užimtumo didinimo, pagalbos šeimoms, vaiko teisių
apsaugos centralizavimo.
 Su Ūkio ministru V. Sinkevičiumi, viceministru M. Skuodžiu, VšĮ
Investuok Lietuvoje vadovu M. Katinu, Automobilių kelių direkcijos,
ESO, UAB „Juodeliai“ vadovybe dėl investicinio projekto
Videniškiuose
 Su Finansų ministru V. Šapoka dėl 2019 m. savivaldybių biudžetų
sudarymo metodikos.
 Su Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovu V. Andrejevu dėl
Kelių fondo lėšų ir Graužinių gatvės rekonstrukcijos projekto eigos,
investicinio projekto Videniškiuose ir tam reikalingos kelių
infrastruktūros.
 Su Lietuvos automobilių sporto klubo prezidentu R. Dovidaičiu dėl
sporto renginių Molėtų rajone.
 Su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos vadove
Nijole Milkevičiene.
 Su Pabradės poligono vadovu A. Nikitinu dėl poligono plėtros ir
informacijos gyventojams.
 Su VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais dėl verslo ir verslumo skatinimo
rajone.
 Su Kultūros ministre L. Ruokyte-Jonsson – dėl kultūros politikos
regionuose, kultūros darbuotojų atlyginimų ir darbo sąlygų.

 Palaikomi ryšiai su Izraelio, Airijos, Japonijos valstybių ambasadoriais.
 Tęsiant bendradarbiavimo tradicijas ir sutartis, Molėtuose priimtos
Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos, Latvijos, Ukrainos
delegacijos.
 Surengtas dalykinis susitikimas su J. E. Izraelio ambasadoriumi
Lietuvoje Amiru Maimonu, J. E. Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadore Lietuvoje Anne Hall, Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininke Faina Kukliansky.

 2018 m Molėtų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardai suteikti
Aurelijai ir Aurelijui Rusteikoms bei Malvinai Šokelytei-Valeikienei.
 2018 metų pabaigoje surengtas Kalėdinis padėkos vakaras, kurio metu
Padėkos angelo ženklai įteikti ir padėkota 15 Molėtų krašto žmonių,
savo darbais įvairiose srityse garsinusių Molėtus.
 Rajono gyventojams įteikta 14 Savivaldybės padėkos ženklų ir 24
padėkos raštai už nuopelnus kultūros, švietimo, visuomeninėje veiklose.
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 Vasaros estrados atnaujinimas Molėtuose.
 Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų
viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis

 Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje
 Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste,
II etapas
 Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
 Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas
 Videniškių vienuolyno kapitalinis remontas pritaikant amatų centro
ir bendruomenės poreikiams
 Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas
 Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų
gimnazijos vidaus patalpose
 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
 Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija
 Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje
 Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I)
 Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II)
 Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios
infrastruktūros sutvarkymas
 Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos
pasienyje
 Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant
bendruomenės poreikiams
 Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas
efektyviam pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui

 Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią
daugiafunkcinę aikštę
 Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato
atnaujinimas
 Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra
didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją;
 Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas
 Molėtų r. PSPC veiklos efektyvumo didinimas
 Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai. Informavimo stiprinimas ženklinimo
priemonėmis
 Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų, Utenos rajonuose
 Saugaus eismo priemonių diegimas Giedraičių miestelyje
 Institucinės globos pertvarka, investicijos į infrastruktūrą
 Projektas Atvira lyderystė („Open leadership“).
 Vandens resursų panaudojimas. Ekoturizmo plėtra Lietuvoje ir Latvijoje
 Senjorų socialinė integracija
 Infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos rojuje“
 Infrastruktūros gerinimas Mindūnuose pritaikant žuvininkystės, verslo ir
visuomenės poreikiams
 Molėtų miesto erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tema
 Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų
mieste
 Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir
lankomumui didinti


 Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas
 Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas pritaikant
bendruomenės poreikiams
 Tikra – tyrinėk ir keliauk! Rask! Atkask!

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

 Sudarytos 7 savivaldybės turto nuomos sutartys, išnuomota 328,78 kv. m ploto
patalpų;
 Sudarytos 9 savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartys, perduotos naudoti
1651,78 kv. m ploto patalpos;
 Savivaldybės taryba nusprendė likviduoti 6 nenaudojamus pastatus ir statinius,
nurašyta 101 vnt. netinkamo (negalimo) naudoti turto
 Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašas papildytas 11 objektais (iš viso 21 objektas);
 Pardavimui viešajame aukcione parengti 10 objektų dokumentai, įvykdyti 54
aukcionai, parduota 11 objektų (Videniškių k., Inturkės k., Dapkūniškių k., Pasuojės
k., Balninkų mstl., Giedraičių mstl., Molėtų m.) už 132 198,46 €, 3 automobiliai už
4420 €
 Atlikti 82-jų nekilnojamo turto objektų duomenų tvarkymo veiksmai.

 Paslaugą teikia Savivaldybės valdoma UAB „Molėtų šiluma“. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas Molėtų miesto, Giedraičių ir Naujasodžio gyvenviečių
1740 gyventojų butams: 101 daugiabučių namų, 25 individualiems gyvenamiesiems namams ir 47 įstaigoms ir organizacijoms.
 2018 m. prie centrinio šildymo sistemos prisijungė 3 vartotojai Molėtų mieste, šildomas plotas padidėjo 848,77 m2 .
 Investicijos atnaujinant įrangą, rekonstruojant šilumos tinklus 2018 metais sudarė 704 808 eurų, iš jų bendrovės lėšos 455 133 Eur.
 Giedraičiuose sumontuotas naujas medžio granulių katilas (34 685), pakeistas katilas Molėtų katilinėje (658 800).
 2019 m. planuojamos investicijos 160 000 Eurų.

 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai panaudota 31 262 Eur.
 Vykdomi projektai „Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"
(įrengiami požeminiai konteineriai), „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės
gerinimas“, „Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas“
 Projekte „Pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtra II etapas“ individualiais rūšiavimo
konteineriais aprūpinta 500 individualių valdų Molėtų rajone.
 Molėtų miesto priežiūrai bei seniūnijų kapinėms tvarkyti skirta 594000 €. 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“ 2018 m. tiekė vandenį 11813 asmenų (2017 m. 11922), nuotekų tvarkymo 6674 asmenų (2017 m. – 6769).
 Prie bendrovės vandens tinklų prisijungė 20 gyvenamųjų namų, prie nuotekų tinklų – 23.
 Baigiamos rekonstruoti nuotekų valyklos Inturkėje ir Alantoje, Giedraičių gyvenvietės vandens
ir nuotekų tinklai, atnaujinamos nuotekų siurblinės. ES finansuojamo projekto vertė
1226741,69 Eur.
 Prie nuotekų tinklų prijungti 2 daugiabučiai Girininkijos g., planuojama plėsti nuotekų tinklus
Darbo g., Kauno skg.
 Projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (II etapas)“ plečiami
tinklai Kauno, S. Dariaus ir S. Girėno, Žaliosios, Amatų, Medžiotojų bei Apeikytės gatvėse.
 Neaudituotas 2018 m. bendrovės nuostolis 17649 € (2017m. – 182110). Sumažėjimą (10,3
karto) lėmė VKEEK vienašališkai patvirtinta bazinė kaina, perskaičiuojama kasmet.
 Būtina didinti vartotojų skaičių, realizaciją, renovuoti miesto nuotekų valymo įrenginius.

 Savivaldybės valdoma UAB „Molėtų autobusų
parkas“ aptarnavo 40 vietinio, 5 tolimojo
susisiekimo, 1 specialųjį maršrutą. Pervežta 189
tūkst. keleivių vietinio ir 117 tūkst. tolimaisiais
susisiekimo maršrutais.
 Savivaldybės dotacija nuostoliams padengti – 205
tūkst. eurų.
 Bendrovės ataskaitinių metų veiklos rezultatas –
11886 eurai grynasis pelnas.
 Atnaujinta stoties asfalto danga (27 000 €), įsigyti
du naudoti autobusai (21 400 €).

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Molėtų rajone administruoja
UAB „Molėtų švara“.
 Savivaldybėje kas savaitę rengiami reguliarūs pasitarimai modernizavimo klausimais.

 2018 m. buvo atnaujinama 15 daugiabučių Molėtų mieste ir Giedraičiuose.
 3 daugiabučių atnaujinimo darbai baigti, sudarytos 9 naujos projektavimo darbų sutartys,
suderinta su gyventojais ir parengti dokumentai finansuoti dar 5 namų renovaciją.

viešos interneto prieigos, kūrybinės erdvės,
renginiai vaikams, jaunimui, senjorams, partnerystė, informacinė, švietėjiška veikla.



2018 m. atlikta darbų už 795

300 €.

34 meno mėgėjų kolektyvai (257 nariai), choreografijos
salė, vokalo studija, edukacijos, teatras, Atvira jaunimo erdvė, projektinė veikla.

8 padaliniai (Ežerų žvejybos muziejus (30-mečio
jubiliejus), Amatų centras, A. Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicija,
Alantos dvaro muziejus-galerija, Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla,
Molėtų dailės galerija, Molėtų skulptūrų parkas, Videniškių vienuolyno muziejus.
Tradicinės šventės, tapytojų plenerai, leidybinė veikla.

 26 Tarybos sprendimai aktualiais švietimo plėtotės rajone klausimais;
 Mažėjant mokinių skaičiui, likviduoti Molėtų pradinės mokyklos
Videniškių pradinio ugdymo ir Alantos gimnazijos Balninkų pradinio
ugdymo skyriai;
 Reorganizuotos savivaldybės biudžetinės įstaigos Molėtų švietimo centras
ir Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba;
 Pagrindinis dėmesys – ugdymo kokybei;
 Iš Savivaldybės biudžeto skirta 10 000 € 18 vasaros stovyklų, kuriose
dalyvavo 347 moksleiviai (179 iš socialiai remtinų šeimų);
 Ypatingas dėmesys - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms
 Neformaliojo švietimo įstaigose veikė 24 įvairių ugdymo sričių grupės.

 Ąžuolų bei Kreivosios gatvių teritorijoje įrengta universali aikštė, aikštelė
riedlentininkams, riedutininkams ir ekstremalaus dviračių sporto
mėgėjams, čiuožykla.
 Molėtų baseino projektas įtrauktas į Valstybės investicijų programą
 Molėtų kūno kultūros ir sporto centre vaikai, jaunuoliai ir merginos
ugdomi 4 sporto šakų programose.
 Sporto klubų projektams buvo skirta 34600 €. Iš dalies finansuoti 11 sporto
klubų projektai.
 ES finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono
savivaldybėje“ veiklose dalyvavo 418 gyventojų.

 Lietuvoje centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema – nauji iššūkiai
visoms socialinėms tarnyboms.
 4 vaikų dienos centrams skirtos ir išlaikytos patalpos
 55000 € skirta prailgintos dienos grupių išlaikymui mokyklose
 231 asmuo (šeimos) gavo paslaugas projekte „Kompleksinių paslaugų
šeimai prieinamumo didinimas“.


Mokinių skaičius bendrojo
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 Socialinėje srityje veikia Savivaldybės administracija, 3 savivaldybės įstaigos, 5
viešosios įstaigos, 10 nevyriausybinių organizacijų;
 Kasmet pasirengiamas ir tvirtinamas Socialinių paslaugų planas;
 Socialinės išmokos skirtos ir paslaugos suteiktos 12045 asmenims;
 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
mobilios komandos;
 542 paramą gaunantys asmenys nukreipti į visuomenei naudingus darbus;

 10 būstų pritaikyti neįgaliems asmenims;

 Paslaugas teikė 3 savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir privati
Giedraičių ambulatorija.
 Sveikatos srities klausimai Taryboje svarstyti 15 kartų.
 Stipri Ligoninės konsultacinė poliklinika, moderni įranga, atvyksta III lygio specialistai.
 Savivaldybė skyrė 35 tūkst. € ambulatorinės medicinos reabilitacijos paslaugų kokybei
gerinti.
 Molėtų PSPC 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, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.
 Molėtų greitosios medicinos pagalbos centras – vienas operatyviausių šių paslaugų
teikėjų Lietuvoje.
 Iššūkiai: pacientų srautų valdymas ir administravimas, elektroninės sveikatos paslaugos.

 Rajone registruotos 137 asociacijos, 4 labdaros paramos fondai, 19 religinių
bendruomenių ar bendrijų, 4 sodininkų, 5 garažų, namų bendrijos.
 Savivaldybės skirta parama NVO projektams:
Bendruomeniškumo skatinimo projektams (28) – 9760 €;
Kultūrinės veiklos projektams (11) – 10800 €;
Jaunimo veiklos projektams (2) – 400 €;
Sporto projektams (12) – 34600 €;
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 11500 €;
Bendruomeninei veiklai seniūnijose remti (20) – 12900 €;
 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;
 sėkmingai įgyvendintas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo programos
projektas „Atrask save“;
 Molėtų kultūros centre veikia atvira jaunimo erdvė, kurią lanko 37 jaunuoliai;
 Svarbiausi 2018 m. jaunimo projektai: jaunimo pilietiškumo ir socialinės
atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, veiksmo diena „Ateik ir keis
Molėtų kraštą“ ir Mokinių savivaldų forumas.
 2018 m. pradėtos finansuoti jaunimo iniciatyvos: 7 jaunimo iniciatyvoms skirta 2
tūkst. eurų.
 Savivaldybės finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti gavo 7
jaunos šeimos (30 tūkst. eurų).
 Savivaldybės įsteigtame Literatūrinės Kazio Umbraso premijos konkurse 2018 m.
dalyvavo 7 autoriai.
 Molėtų rajono dailės fotografijos premijos parodoje dalyvavo 46 tautodailininkai ir
fotografai.

Šis ataskaitinis 2018-ųjų metų laikotarpis esmingai skyrėsi nuo ankstesnių. Jis darbine prasme buvo įtemptas dėl to, kad buvome ant
rinkimų į vietos savivaldą slenksčio, kad sugriuvo esanti Tarybos dauguma, bei tvirta save įvardinusi opozicija, nepavyko pasiekti darnaus
mero, administracijos direktoriaus darbo, vyravo tam tikros įtampos, kurios negalėjo neįtakoti Tarybos ir administracijos darbo. Nežiūrint į
tai, komitetų ir tarybos posėdžiuose, vykstant atviroms diskusijoms mums pavyko suderinti ir priimti reikalingus sprendimus, kurie buvo
reikšmingi krašto, verslo plėtrai, bendruomenių veiklos aktyvinimui, žmonių gyvenimo sąlygų gerinimui. Buvo užtikrintas visų savivaldybės
sektorių tinkamas finansavimas, viešojo sektoriaus paslaugų prieinamumas ir geresnė kokybė, nors tai pasiekti turint ribotus biudžeto
išteklius nebuvo lengva.
Pastarųjų metų patirtys patvirtino faktą, kad planuojamos biudžeto pajamos negali užtikrinti tolygios krašto plėtros, todėl norėdami
įgyvendinti savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus, privalėjome būti aktyvūs, išmintingi, ieškodami privačių investuotojų,
papildomai pritraukdami ES ir kitų šalių fondų tikslines bei valstybines investicijų lėšas. Manau, kad bendromis Tarybos, mero,
administracijos, krašto bendruomenių pastangomis pavyko padaryti atitinkamus darbus ir tuo galime pasidžiaugti.
Naudojant ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. laikotarpio lėšas, mums pavyko esmingai pakeiti tiek miesto tiek kaimo infrastruktūrą
– atrodome daug tvarkingesni, patrauklesni, ir toliau stiprėjo, aktyvėjo krašto bendruomenės ir kas labiausiai džiugina, jaunimo. Sėkminga
daugiabučių namų renovacija, atsakingas požiūris į miesto tvarkymą, apželdinimą, naujos sveikatinimosi infrastruktūros sukūrimas pakeitė
miesto įvaizdį. Po ketverių metų kryptingo darbo su centrine valdžia, mūsų kraštą atstovaujančiu Seimo nariu, mums pavyko įtikinti, kad
Molėtams kaip rekreaciniam kraštui reikalingas baseinas ir šis objektas yra įtrauktas į 2019 m. valstybės investicinę programą, šiais metais
bus pradėta jo statyba. Molėtai tampa vienu iš patraukliausių Lietuvos savivaldybių, kurioje yra saugu, patogu gyventi, kurti ir ilsėtis. Molėtai
esantys šalia sostinės Vilniaus – tai tarsi vartai į vieną iš vertingiausių ir patraukliausių kraštovaizdžių Lietuvoje – Rytų Aukštaitijos regioną.
Šią situaciją būtina maksimaliai išnaudoti .
Reikia pripažinti, kad ne viskas mums pavyko. Turime senų problemų susietų su krašto įvaizdžio kompleksiniu formavimu, savo krašto
patrauklumo išviešinimu, operatyviu Tarybos, mero, administracijos kasdienių darbų perteikimu krašto žmonėms.
Nepavyko padaryti proveržio ir investicinės aplinkos kūrime bei investicijų pritraukime. Šioje labai reikšmingoje srityje nėra sisteminio
veikimo, strateginio matymo, kurios veiklos yra prioritetinės ir skatinamos, neužtikrintas informacijos apie investicinę aplinką užsienio
kalbomis prieinamumas, nėra konkretaus žmogaus administracijoje, kuris dirbtų investicijų paieškoje.
Daug buvo dirbama su centrine valdžia, siekiant išlaikyti antrinio sveikatos lygmens (ligoninės) teikiamų paslaugų tam tikrą įvairovę,
jų prieinamumą ir veiklų tęstinumą. Tačiau šioje srityje lieka daug nežinomybių, daug probleminių dalykų, kuriuos reikės spręsti ateityje.
Turto valdyme pastebima ryški pažanga, atsisakant funkciniu požiūriu nenudingo turto, atskiras savivaldybės įstaigas koncentruojant
į veikiančias erdves (mokyklos, daugiafunkciai centrai) atsisakant perteklinio ploto, sparčiai tvarkomas savivaldybei priklausančio turto
(žemės, pastatų, infrastruktūros) įteisinimas. Tačiau problemos dėl turto efektyvaus valdymo 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,. Turto valdymo srityje turime taikyti ir naudoti gerąją turto valdymo praktiką ir reikia tikėtis, kad naujai
išrinkta Taryba su meru priešakyje suvaldys susidariusią situaciją ir suras teisingus ir veiksmingus sprendimus, kurie leistų esmingai keisti
padėtį šioje situacijoje.

Savivaldybėje yra daugiau kaip 1400 km vietos kelių tinklas. Turime pripažinti kad jų būklė yra prasta arba labai prasta ir krašto
žmonėms kelia pagrįstas problemas. Iš savivaldybės biudžeto skirti papildomų lėšų nėra galimybių, o vien Kelių fondo lėšų nepakanka jų
rekonstrukcijai ir priežiūrai. Manome, kad be centrinės valdžios dėmesio ir skiriamo papildomo finansavimo ne tik mūsų, bet ir visos Lietuvos
savivaldybės nesugebės šios problemos išspręsti.
Turime pasidžiaugti naujųjų mieto kapinių infrastruktūros I etapo užbaigimu, tačiau privalome nesustoti. Neprarandant laiko turime
pradėti 2-ojo etapo įgyvendinimą, tame tarpe ir kolumbariumo įrengimą.
Mūsų iššūkiai:
 Jaunų šeimų pritraukimas į savivaldybę gyventi, taikant motyvacines priemones (dalinis pirmojo būsto įsigijimo kompensavimas,
pirmagimio, pirmoko krepšelio suformavimas, vaikų bekonkurencinis priėmimas į vaikų darželius);
 ES struktūrinių fondų lėšų 2014-2020 m. laikotarpiu finansuojamų projektų savalaikis įgyvendinimas ir keliamų tikslų
pasiekimas;
 Patrauklios investicinės aplinkos sukūrimas ir investuotojų paieška ir pritraukimas;
 Savivaldybės įmonių ir turto valdymo optimizavimas pritaikant geriausią turto valdymo praktiką;
 Mokyklų tinklo, savivaldybės teritorijos administracinio suskirstymo optimizavimas.
Merui, pelniusiam daugumos krašto žmonių pasitikėjimą, naujai išrinktai savivaldybės Tarybai, Administracijos vadovybei noriu
priminti pagrindinę misiją, kurią iki šiolei ne visi teisingai supratome. Tarybos misija – strateguoti krašto vystymosi kryptis, rengti ir tvirtinti
savivaldybės strateginius dokumentus, per biudžeto formavimą, strateginių tikslų įgyvendinimui skirti reikalingus finansinius resursus.
Administracijos pagrindinė misija yra tik vykdomojo pobūdžio – įgyvendinti Tarybos priimtus sprendimus. Už visų priimtų Tarybos
sprendimų įgyvendinimą visa atsakomybė tenka merui bei Tarybai, todėl Taryba privalo nuolat vykdyti administracinę priimtų sprendimų
vykdymo kontrolę ir jeigu jie nėra vykdomi reikalauti atsakomybės iš Administracijos.
Nuoširdžiai dėkoju 2015-2019 m. kadencijos Tarybos nariams, buvusiems koalicijoje ir opozicijoje, Tarybos komitetų pirmininkams,
Administracijos vadovybei ir atskirų skyrių vedėjams, seniūnams bei jų darbuotojams, krašto žmonėms už atsakingai atliktą kasdieninį darbą,
už partnerystę ir gražų bendradarbiavimą.
Tvirtai tikiu, kad naujai išrinktą merą, Tarybą, Administracijos vadovybę lydės darbo darna, susiklausymas, ir tai suteiks galimybę
padaryti daugiau ir geriau, padaryti viską, kad Molėtų kraštas būtų dar patrauklesnis, kad čia žmonėms būtų saugu ir gera gyventi.
Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys

