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MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.
1

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2008

URBANISTINĖ PLĖTRA

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 17
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 19

1.1

Sprendinių priėmimo prielaidos

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 7
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 7

1.1.1

Molėtų rajone,
Detaliųjų planų parengimas Molėtų rajono
planuojant naujas
savivaldybė
aprašant ir nustatant
urbanistines struktūras, gamtinio karkaso vertybes
būtina išsaugoti
gamtinį karkasą,
parengiant jo aprašymą
ir vertybių nustatymą
detaliuosiuose
planuose bei tikslinant
jų ribas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai, kuriuose
įvertinamos gamtinio
karkaso vertybės ir ribos

1.1.2

Naujiems
nenumatytiems
urbanizacijos arealams,
būtina rengti
specialiuosius planus ir
strateginius poveikio
aplinkai vertinimo

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai pagal
išduotas sąlygas ar
reikalavimus.

Teritorijų planavimo
dokumentų parengimas.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.2;
Uždavinys Nr.3.2.2;

Molėtų rajono
savivaldybė

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

dokumentus.

priemonė:
3.2.2.1 Atnaujinti Molėtų
rajono teritorijos bendrąjį
planą, rengti gyvenviečių
bendruosius planus bei
specialiuosius ir
detaliuosius planus.

1.1.3

Pavienės ūkininkų
sodybos žemės ūkio
paskirties žemėje
(išskyrus esančias
saugomose teritorijose)
galima kurti tik
parengus šiai teritorijai
žemėtvarkos
specialiuosius planus
(jei sodyba planuojama
statyti ne senos
buvusios sodybos
vietoje).

Ūkininkų sodyboms žemės Molėtų rajono
ūkio paskirties žemėje
savivaldybė
parengti žemėtvarkos
specialieji planai

1.1.4

Keičiant žemės paskirtį Parengti teritorijų
iš žemės ūkio į kitą – planavimo dokumentai
būtina suplanuoti
inžinerinę bei socialinę
infrastruktūrą,
nustatant bendro
naudojimo
komunikacijų,
visuomeninių erdvių ir
socialinių objektų
poreikius ir finansinius
įrengimo šaltinius.

1.1.5

Kurortines

Kurortinių vietovių

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat rengiami
žemėtvarkos specialieji
planai.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai pagal
išduotas sąlygas.

Molėtų rajono

Savivaldybė

2008

2018

Vykdoma

2012 metais

Nr.

1.1.6

1.1.7

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

steigimas
vietoves siūlome
įsteigti ir Molėtų
rajone, kuriomis galėtų
būti: Molėtai, apimant
aplinkines Durių,
Luokesos ir Bebrusų
ežerų teritorijas;
Inturkė prie Galuono
ežero; Balninkai prie
Alaušo ežero;
Mindūnai prie Stirnių
ir Lakajų ežerų ir
Dubingiai prie Asvejos
ežero.

savivaldybė

s biudžeto
lėšos

Teritorijose prie
Parengti teritorijų
magistralinio A14
planavimo dokumentai,
kelio, visu jo ilgiu per urbanizacija
Molėtų rajoną
numatomas
urbanizuotas ruožas su
vyraujančiais
komercinės paskirties
objektais, ypač
transporto
infrastruktūros,
apytiksliai 1 km
atstumu į abi kelio
puses.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Krašto kelio Nr.115
Parengti teritorijų
ruože nuo Verbiškių iki planavimo dokumentai,
Molėtų numatomas
urbanizacija
apie 300 metrų pločio
ruožas į abi kelio puses
su vyraujančiais
gyvenamosios
paskirties objektais.

Molėtų rajono
savivaldybė

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
parengta Molėtų rajono
kurortinių teritorijų
nustatymo ir plėtros
galimybių studija.
Kurortinės vietovės
neįsteigtos.

2008

2018

Vykdoma

2011 metais parengtas
Molėtų rajono teritorijos,
esančios magistralinio
kelio Vilnius - Utena
atkarpos zonoje,
specialusis planas.
Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.
2014 metais parengtas
detalusis planas vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų
namų statybai.

Nr.
1.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Urbanistinių centrų vystymas

2008

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 10
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 12

1.2.1

1.2.2

a kategorija – Molėtų Parengti teritorijų
Molėtų rajono
miestas. Molėtų
planavimo dokumentai,
savivaldybė
miestas yra faktinis
parengtas Molėtų miesto
rajono centras,
bendrasis planas.
vykdantis ir vietinio
centro funkcijas
Deleguota į Molėtų rajono
gretimoms
savivaldybės plėtros planą
gyvenamosioms
2011-2017 m. Prioritetas
vietovėms. Į Molėtų
Nr.3; Tikslas Nr.3.2;
miesto teritoriją
Uždavinys Nr.3.2.2;
tikslinga įjungti ir su priemonė:
miestu funkciškai
3.2.2.1 Atnaujinti Molėtų
susijusias
rajono teritorijos bendrąjį
gyvenamąsias vietoves, planą, rengti gyvenviečių
bendrai išsprendžiant bendruosius planus bei
inžinerinius tinklus ir specialiuosius ir
kitas komunikacijas. detaliuosius planus.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

b kategorija –
Giedraičiai, Alanta
(konsoliduojama su
Naujasodžiu). Šių
miestelių teritoriją
konsoliduoti su
artimiausiomis kitomis
gyvenamosiomis
vietovėmis, kurių

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Parengti teritorijų
Molėtų rajono
planavimo dokumentai.
savivaldybė
Parengti Giedraičių ir
Alantos miestelių bendrieji
planai.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas

2008

2018

Vykdoma

2010 m. lapkričio 25 d.
patvirtintas Molėtų miesto
teritorijos bendrasis
planas.
Baigiamas rengti Molėtų
rajono gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų ir
pavadinimų tvarkymo
specialusis planas.

2008

2018

Vykdoma

2014 vasario 27 d.
patvirtintas Giedraičių
miestelio teritorijos
bendrasis planas.
2015 metais parengtas
Molėtų rajono Alantos
seniūnijos plėtros planas.

Nr.

1.2.3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

prijungimo
racionalumą patikslinti
rengiant Giedraičių ir
Alantos miestų
bendruosius planus. b
kategorijos centrai turi
galimybę plėtoti
pramonę ir verslą, taip
pat pagrindines
gyventojų kultūrinio –
buitinio aptarnavimo
įstaigas bei įmones.

Nr.3; Tikslas Nr.3.2;
Uždavinys Nr.3.2.2;
priemonė:
3.2.2.1 Atnaujinti Molėtų
rajono teritorijos bendrąjį
planą, rengti gyvenviečių
bendruosius planus bei
specialiuosius ir
detaliuosius planus.

c kategorijos centrai:
Suginčiai, Balninkai,
Videniškiai, Dubingiai,
Inturkė, Joniškis
(konsoliduoti su
Arnionys I, Arnionys
II). c

c kategorijos miesteliams
parengti - detalieji planai,
rezervuojant teritorijas
gyvenamajai, komercinei
statybai, viešosios
paskirties erdvėms,
inžinerinei

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2016 metais parengtas
Alantos miestelio
centrinės dalies detalusis
planas.
Alantos miestelio
bendrasis planas
neparengtas.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.1;
priemonė:
2.1.1.4 Giedraičių, Inturkės
ir
Joniškio seniūnijų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas;
2.1.1.5 Giedraičių,
Dubingių, Inturkės ir
Joniškio seniūnijų kaimų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Suginčiai: 2015 m. kovo 2
d. patvirtintas Molėtų
rajono Suginčių kaimo
teritorijos detalusis
planas;
Balninkai: nepradėta
vykdyti;

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

kategorijos centrams bei susisiekimo
priskiriami jau
infrastruktūrai ir kitiems
susiformavę miesteliai plėtros tikslams.
ir kompaktiško
užstatymo kaimai,
Deleguota į Molėtų rajono
turintys pakankamas savivaldybės plėtros planą
aptarnavimo zonas
2011-2017 m. Prioritetas
(dažniausiai – seniūnijų Nr.3; Tikslas Nr.3.2;
Uždavinys Nr.3.2.2;
teritorijas) ir gerus
priemonė:
ryšius su šiuose
teritorijose esančiomis 3.2.2.1 Atnaujinti Molėtų
rajono teritorijos bendrąjį
gyvenamosiomis
vietovėmis. Visų c
planą, rengti gyvenviečių
kategorijos centrų
bendruosius planus bei
teritorijas siūloma
specialiuosius ir
konsoliduoti su
detaliuosius planus.
gretimomis vietovėmis.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.1;
priemonė:
2.1.1.4 Giedraičių, Inturkės
ir
Joniškio seniūnijų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas;
2.1.1.5 Giedraičių,
Dubingių, Inturkės ir
Joniškio seniūnijų kaimų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas.

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Videniškiai: nepradėta
vykdyti;
Dubingiai: 2011 m.
vasario 22 d. patvirtintas
Dubingių miestelio
teritorijos bendrasis
planas;
Inturkė: nepradėta
vykdyti;
Joniškis (konsoliduoti su
Arnionys I, Arnionys II):
nepradėta vykdyti.

Nr.
1.2.4

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Papildomieji vietiniai d kategorijos miesteliams Molėtų rajono
centrai – d kategorija. parengti detalieji planai,
savivaldybė
Jie kuriami mažesnių rezervuojant teritorijas
kaimų, kurių socialinis gyvenamajai, komercinei
ekonominis potencialas statybai, viešosios
yra silpnesnis, tačiau jų paskirties erdvėms,
sklaida dėl patogios
inžinerinei bei susisiekimo
infrastruktūrai ir kitiems
padėties teritorijoje
gyventojams, atlieka plėtros tikslams.
žemės ūkio
Deleguota į Molėtų rajono
aptarnavimo ir
savivaldybės plėtros planą
paslaugų funkcijas,
skatina centralizuotų 2011-2017 m. Prioritetas
inžinerinių sistemų
Nr.3; Tikslas Nr.3.2;
plėtrą. Siūlomi d
Uždavinys Nr.3.2.2;
kategorijos centrai:
priemonė:
Sidabrinės,
3.2.2.1 Atnaujinti Molėtų
Skudutiškis, Toliejai, rajono teritorijos bendrąjį
Mindūnai.
planą, rengti gyvenviečių
bendruosius planus bei
specialiuosius ir
detaliuosius planus.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.1;
priemonė:
2.1.1.7 Suginčių ir
Skudutiškio gyvenviečių
viešosios infrastruktūros
plėtra;
2.1.1.8 Toliejų gyvenvietės
viešosios infrastruktūros
plėtra.

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Statusas
Vykdoma

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Sidabrinės: nepradėta
vykdyti;
Skudutiškis: nepradėta
vykdyti;
Toliejai: nepradėta
vykdyti;
Mindūnai: 2015-01-22
patvirtintas Molėtų rajono
savivaldybės Mindūnų
kaimo detalusis planas.

Nr.

1.2.5

1.2.6

Priemonės
pavadinimas

e kategorijos vietovės.
Tvarkytini ir remtini
vienkiemiai, smulkūs
kaimai, kuriuose
plėtojami tradiciniai
amatai, paslaugos,
pramogos, verslas,
ypatingai turizmas.
Parengti e kategorijos
gyvenamųjų vietovių
zonų, turizmo,
pramogų, vasarviečių,
vaikų vasaros poilsio
stovyklų tinklo
specialųjį planą.

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.

Atsakingi vykdytojai (as)

Molėtų rajono
savivaldybė

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Statusas

Vykdoma

e kategorijos vietovėms
suteikiama ribota parama
pagal savivaldybės
galimybes.

Nekategorizuotos
Revitalizacija toleruojama, Molėtų rajono
vietovės. Tankiai
nuolat vykdoma.
savivaldybė
apgyvendintos
vienkiemių ir smulkių
kaimų teritorijos,
kurios neturi plėtros
potencialo. Šių
vietovių raidą lems
žemės rinka, gyventojų
demografiniai procesai
(natūralus prieaugis,
senėjimas).
Nekategorizuotoms
vietovėms priskiriami
stambūs kaimai.
Pažymėtina tai, kad
sparčiausiai

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.
2014 m. birželio 12 d.
patvirtintas Molėtų rajono
rekreacinių vietovių
specialusis planas.

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2008

2018

Vykdoma

Parengti pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

gyventojų skaičius
mažėja smulkesnėse
nekategorizuotose
gyvenvietėse,
turinčiose iki 50
gyventojų.
1.2.7

Parengti žvyrkelių
Parengtas specialusis planas Molėtų rajono
asfaltavimo specialųjį
savivaldybė
planą.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

1.2.8

Parengti viešųjų
poilsiaviečių tinklo
specialųjį planą.

Parengtas specialusis planas Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2014 m. birželio 12 d.
patvirtintas Molėtų rajono
rekreacinių vietovių
specialusis planas.

1.2.9

Parengti socialinio
Parengtas specialusis planas Molėtų rajono
būsto plėtros specialųjį
savivaldybė
planą.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

Buvo parengta tik Molėtų
rajono savivaldybės
socialinio būsto fondo
plėtros 2015-2020 metais
programa.

1.2.10 Parengti turizmo
Parengtas specialusis planas Molėtų rajono
infrastruktūros
savivaldybė
(viešbučiai, kempingai,
moteliai) specialųjį
planą.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2014 m. birželio 12 d.
patvirtintas Molėtų rajono
rekreacinių vietovių
specialusis planas.

1.2.11 Parengti žemėtvarkos Parengti teritorijų
projektus ir žemėvaldų planavimo dokumentai.
planus – esant
poreikiui atskirose
vietovėse planuoti
žemės reformos
baigiamuosius darbus,
žemės naudmenų
sudėties pakeitimą,
žemės paėmimą

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Parengti pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.

Molėtų rajono
savivaldybė

Baigiamas rengti Molėtų
rajono gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų ir
pavadinimų tvarkymo
specialusis planas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

visuomenės
poreikiams, žemės
sklypų pertvarkymą ar
ribų pakeitimą.
1.2.12 Žemės konsolidacijos
projektus (I – II zonų
ūkiams su
nekompaktiškomis
žemėvaldomis).

Parengti žemės
konsolidacijos projektai.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat rengiami žemės
konsolidacijos projektai.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Sprendiniai vykdomi.
2.
Molėtų rajono erdvinės struktūros formavimo principai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens gyvenamųjų vietovių TPD, kurie pagreitins teritorijų įsisavinimo terminus, leis
įgyvendinimo priemones suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidins prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudarys sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos
Sąjungos fondų paramą.
3.
Gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų
neįvyko.
4.
Parengti Alantos, Balninkų, Naujasodžių, Inturkės, Joniškio, ir kitų kategorizuotų gyvenviečių kompleksiniai TPD padėtų stiprinti gyvenamosios vietovės integralumą, padidintų investicinio
potencialo patrauklumą. Taip pat, padėtų ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Molėtų rajono erdvinės struktūros formavimo principai yra bendrinai ir nepakankamai detalūs, kad atitiktų žemesnio lygmens TPD ir kitų projektų rengimo reikalavimus pagal 2014 metų
pasikeitusį TPD reglamentuojantį teisinį reguliavimą.
2.
Molėtų rajono 2010 metų BP sprendiniai ir reglamentai ne visai atitinka dabartinių socialinio adekvatumo ir ekonominio realumo aspektus bei pasikeitusią demografinę situaciją.
3.
Rajone nėra koordinuotos užstatytų ir užstatomų teritorijų plėtros ir tvarkymo politikos. Įgyvendinant rajono bendrojo plano užstatytų ir užstatomų teritorijų plėtros sprendinius nėra
kompleksinio požiūrio. Gyvenamųjų teritorijų plėtra padrika, nėra nustatyti teritorijų plėtros prioritetai.

Nr.
2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2008

SOCIALINĖ – EKONOMINĖ APLINKA

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 2
Vykdomos priemonės: 27
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 31

2.1

Demografinės sprendimų priėmimo prielaidos

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 3

2.1.1

Gyventojų skaičius ir Gyventojų didėjimas
sandara: iki 2017 metų
numatomas gyventojų
skaičiaus augimas 7,7
proc.

LR vyriausybė ir
savivaldybė

Kita

2008

2018

Neįgyvendinta

Prognozė klaidinga, iki
2016-01-01 gyventojų
skaičius sumažėjo iki
18877 gyv., t. y sumažėjo
15 proc.

2.1.2

Gyvenamosios
aplinkos kokybė:
siekiant gerinti
socialinės Molėtų
rajono gyvenamos
aplinkos kokybę,
būtina plėtoti
inžinerinę
infrastruktūrą ir
institucinio
patarnavimo sistemą.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat įgyvendinama
pagal poreikį.

2.1.3

Gyvenamosios
Vykdymas, nuolatinė
aplinkos kokybė:
priežiūra ir kontrolė
Socialinei Molėtų
rajono plėtrai
strategiškai svarbu
suformuoti kokybišką

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Molėtų rajone vykdytos
Būsto (aplinkos)
pritaikymo žmonėms su
negalia 2007-2011 bei
2012-2015 metų
programos.

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

gyvenimo aplinką.
Vienas iš svarbiausių
gyvenamos aplinkos
kokybės rodiklių yra
jos pritaikymas
neįgaliesiems.

2.2

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
2008-2016 m. laikotarpiu
pritaikyti būstai 43
neįgaliems asmenims,
turintiems judėjimo ir
apsitarnavimo funkcijų
sutrikimų. Įgyvendinama
Būsto pritaikymo
žmonėms su negalia
2016-2018 metų
programa. Neįgaliųjų
poreikiams Molėtų rajone
pritaikomos ir viešos
įstaigos (vaistinės,
ligoninė, savivaldybės
būstai).

Švietimo infrastruktūros plėtra

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5

2.2.1

Mažėjant moksleivių
skaičiui rajone ir toliau
vykdant švietimo
reformą, būtina gerinti
mokinių vežiojimo
sistemą, rajono
švietimo įstaigų
techninę būklę,
modernizuoti techninę
bazę.

Išlaikytas esamų įstaigų
skaičius.
Įstaigų atnaujinimas ar
renovacija.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.1;
Uždavinys Nr.3.1.1;
priemonė:
3.1.1.7 Rekonstruoti rajono
bendrojo lavinimo
mokyklas.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2016 metais parengtas
Molėtų rajono
savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016 - 2020
metų bendrasis planas
Nuo 2008 iki 2016 metų
mokyklų skaičius
sumažėjo. Vykdomas
mokyklų rekonstravimas.

Nr.
2.2.2

Priemonės
pavadinimas
Didinti vaikų ir
jaunimo užimtumo
galimybes rajone:
vietiniuose b ir c
kategorijų centruose
sudaryti įvairesnio
laisvalaikio praleidimo
galimybes, didinti
saviraiškos galimybes.

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Padidintas vaikų ir jaunimo Molėtų rajono
savivaldybė
užimtumas.

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Seniūnių bendruomenėse
vykdomas jaunimo
aktyvinimas ir saviraiškos
didinimas.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.1;
Uždavinys Nr.3.1.3;
priemonės:
3.1.3.1 Jaunimo
organizacijų kūrimosi
skatinimas;
3.1.3.2 Jaunimo centro
įkūrimas.

2.2.3

Plėtoti alternatyvių
resursų naudojimo
mokymo bazę ir
mokymo programas
Alantos technologijos
ir verslo mokykloje.

Deleguota į Molėtų rajono Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą savivaldybė
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.1;
Uždavinys Nr.3.1.1;
priemonė:
3.1.1.9 Plėtoti ir
modernizuoti VšĮ Alantos
technologijos ir verslo
mokyklą.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2013 m. baigiamas
įgyvendinti projektas
„Žemės ūkio sektorinio
praktinio mokymo centro
kūrimas VšĮ Alantos
technologijos ir verslo
mokykloje.

2.2.4

Didinti profesinio
mokymo prieinamumą
bei tobulinti
suaugusiųjų profesinį
rengimą, plėtoti
profesinio mokymo
institucijų ir darbdavių
bendradarbiavimą,
skatinti nuotolinio
aukštojo mokslo
galimybes rajono
gyventojams,

Daugiafunkcių centrų
steigimas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Joniškio miestelyje
įsteigtas universalus
daugiafunkcis centras.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.1;
Uždavinys Nr.3.1.2;
priemonės:
3.1.2.2 Plėsti profesinio
informavimo ir nuolatinio
švietimo sistemos
infrastruktūrą;

Molėtų rajono
savivaldybė

Renovuota Alantos
technologijos ir verslo
mokykla.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

plėtoti suaugusiųjų
3.1.2.3 Didinti formaliojo ir
formalųjį ir neformalųjį neformaliojo ugdymo
švietimą, didinti
sistemos dalyvių
papildomo ugdymo
kompetenciją.
galimybes. Šių
sprendinių
įgyvendinimui
rekomenduojama
Molėtų rajono b
kategorijos centruose
steigti multifunkcinius
centrus.

2.2.5

2.3

Sudaryti sąlygas
Nuolatinė priežiūra ir
nuolatiniam ugdymo kontrolė.
specialistų
kvalifikacijos kėlimui.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kultūros infrastruktūros plėtra

2008

2018

Vykdoma

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0

Vykdoma pagal poreikį.

Vykdomos priemonės: 6
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6
2.3.1

Informacinės
visuomenės plėtros
skatinimas: visose
kaimo bibliotekose
išlaikyti viešojo
interneto prieigos
taškus; užtikrinti
prieigą prie
informacijos, žinių
visiems Molėtų rajono
gyventojams,

Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.4;
Uždavinys Nr.2.4.3;
priemonės:
2.4.3.1 Plėtoti viešuosius
internetinės prieigos

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Viešieji internetinės
prieigos taškai įrengti
mieste ir visose 24-iose
kaimo bibliotekose.
Informacinės visuomenės
plėtra skatinama pagal
poreikį.
Bibliobuso paslauga
nevykdoma.

Nr.

2.3.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

aktyvinant jų poreikį
skaityti; dėl teritorijos
reto apgyvendinimo,
įsteigti Viešojoje
bibliotekoje bibliobuso
paslaugą.

taškus Molėtuose ir rajono
gyvenvietėse;
2.4.3.2 Didinti internetinio
ryšio prieinamumą.

Kultūrinio turizmo
skatinimas:
rekonstruoti ir
pritaikyti kultūriniam
turizmui Molėtų krašto
muziejaus skyrius –
Ežerų žvejybos
muziejų Mindūnuose
bei Etnografinę sodybą
Kulionyse; užbaigti
Videniškių vienuolyno
remontą, įkuriant jo
patalpose muziejų;
skatinti naujų muziejų
steigimąsi (Molio
muziejus Bebrusuose ir
pan.).

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.4;
Uždavinys Nr.2.4.3;
priemonės:
3.3.3.7 Molėtų kultūros
centro Krašto muziejaus ir
Viešosios bibliotekos
pastato rekonstrukcija.

Realizacija.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.2;
Uždavinys Nr.1.2.4;
priemonės:
1.2.4.12 Sutvarkyti
Videniškio istorinį,
kultūrinį centrą;
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.2;
priemonės:
2.1.2.2 Videniškių
gyvenvietės viešosios
infrastruktūros plėtra ir
pritaikymas

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Renovuoti Mindūnų
mokyklos pastatai ir
pritaikyti žvejybos
muziejaus ekspozicijai bei
edukaciniams
bendruomenės
poreikiams.
Etnografinė sodyba
Kulionyse rekonstruota ir
pritaikyti kultūriniam
turizmui.
Vykdomas projektas
„Molėtų krašto muziejaus
amatų kiemelis
etnografinėje sodyboje“.
Vykdomas projektas
„Videniškių

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

gyventojų poilsio bei
kultūrinio turizmo
reikmėms;

Kultūrinio turizmo
skatinimas: pritaikyti
kultūros paveldo
objektus kultūriniam
turizmui (Dubingių
piliavietę, Baltadvario
įtvirtintos dvaro
sodybos fragmentus,
Luokesų polinę
gyvenvietę).

Realizacija.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.2;
Uždavinys Nr.1.2.4;
priemonės:
1.2.4.11 Pritaikyti turizmui
polinę gyvenvietę Luokesų
ežere;
1.2.4.13 Modernizuoti
Dubingių istorinį kultūrinio
paveldo objektą.

Rezultato aprašymas
vienuolyno amatų centro
kūrimas“.
Įsteigtas amatų centras
Bebrusuose.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.3;
Uždavinys Nr.3.3.3;
priemonės:
3.3.3.6 Molėtų r. Mindūnų
m-klos pastatų ir viešųjų
erdvių pritaikymas
bendruomenės senųjų
žvejybos amatų edukacinei
– kultūrinei veiklai
3.3.3.8 Etnografinės
sodybos ir dangaus
šviesulių
stebyklos Kulionyse
atstatymas;

2.3.3

Įgyvendini
mo data

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2014-07-24 patvirtintas
Luokesos archeologinio
komplekso išvystymo ir
pritaikymo rekreacijai bei
pažintiniam turizmui
specialusis planas.
2007-01-29 priimtas
sprendimas dėl Dubingių
piliavietės pritaikymo
kultūriniam ir pažintiniam
turizmui 2007–2009 metų
programos

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
patvirtinimo.

2.3.4

Kultūrinio turizmo
skatinimas:
rekonstruoti Vasaros
estradą, pritaikant ją
universalių renginių
organizavimui,
padidinant žiūrovų ir
transporto parkavimo
vietas.

Deleguota į Molėtų rajono Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą savivaldybė
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.2;
priemonės:
2.1.2.5 Modernizuoti
Molėtų vasaros estrados
(miško estrados)
infrastruktūrą.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rekonstruojama vasaros
estrada.

2.3.5

Kaimo kultūrinio
modelio
įgyvendinimas:
pritaikyti kaimuose
esančias savivaldybės
patalpas vietos
gyventojų kultūros
poreikių tenkinimui.

Kaimų seniūnijų patalpos Molėtų rajono
pritaikytos vietos gyventojų savivaldybė
kultūros poreikių
tenkinimui.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Renovuotas Dubingių
seniūnijos pastatas
pritaikant ir
bendruomenės
poreikiams.

2.3.6

Sporto infrastruktūros
plėtra ir paslaugų
kokybės gerinimas:
įvertinti esamą Molėtų
rajono mokyklų sporto
bazių būklę ir parengti
jų renovavimo
programą; vaikų ir
jaunimo fizinio
aktyvumo sąlygų
gerinimas
ikimokyklinio ugdymo
ir bendrojo lavinimo

Deleguota į Molėtų rajono Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą savivaldybė
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.2;
priemonės:
2.1.2.6 Išplėsti sporto ir
aktyvaus poilsio kompleksą
Molėtų mieste;
2.1.2.7 Universalaus
daugiafunkcinio centro
steigimas Joniškio
miestelyje (Joniškio
vidurinės mokyklos patalpų

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Įgyvendinti projektai:
„Molėtų r. Alantos
vidurinės mokyklos
sporto aikštyno
rekonstrukcija“;
„Bendradarbiavimo
skatinimas Kijėlių kaimo
bendruomenėje, kuriant
bendruomenė poreikius
tenkinančią infrastruktūrą
(sporto aikštelę)“;
„Socialinės,

Nr.

Priemonės
pavadinimas
įstaigose; kūno
kultūros mokytojo
profesinės veiklos
tobulinimas; neįgaliųjų
integracija per sportą;
rekreacijos ir
sveikatinimo
infrastruktūros plėtra;
sveikos gyvensenos
skleidimas per sportą.

Laukiamų rezultatų
aprašymas
modernizavimas);
2.1.2.8 Renovuoti Molėtų
rajono Kūno kultūros ir
sporto centro salę
(Statybininkų 9).

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
sportinės ir kultūrinės
veiklos plėtra Kuolakasių
kaimo bendruomenėje“.
Suginčių seniūnijoje
įrengta daugiafunkcinė
sporto aikštelė.
Suorganizuoti sporto
turnyrai, švietėjiškos
programos, įsigytas sporto
inventorius.
Balninkuose įrengta
daugiafunkcinė sporto
aikštelė. Įsigytas sportinis
inventorius ir
organizuotos veiklos.
Giedraičiuose sutvarkyta
bendruomenės poilsio,
sporto erdvė.
Išplėstas Molėtų miesto
sporto ir aktyvaus poilsio
kompleksas.
Joniškio miestelyje
įsteigtas universalus
daugiafunkcis centras.
Renovuota Molėtų rajono
Kūno kultūros ir sporto
salė.

Nr.
2.4

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Sveikatos apsaugos infrastruktūra

2008

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 1
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 3

2.4.1

Atsižvelgiant į
sveikatos priežiūros
paslaugų poreikį
Molėtų rajone, plėsti
pirminės sveikatos
priežiūros ir
ambulatorines
paslaugas, pertvarkant
pirminės sveikatos
priežiūros padalinių
tinklą, modernizuojant
kaimo ambulatorijas,
taip gerinant sveikatos
priežiūros paslaugų
kokybę ir
prieinamumą.

Deleguota į Molėtų rajono Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą savivaldybė
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.3;
Uždavinys Nr.3.3.1;
priemonės:
3.3.1.1 Pirminio sveikatos
priežiūros įstaigų
infrastruktūros
modernizavimas;
3.3.1.2 Pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos
pritaikymas sezoniškumui;
3.3.1.3 Sudaryti prielaidas
ir užtikrinti pirminės
sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą viso
rajono gyventojams;
3.3.1.4 Antrinės sveikatos
priežiūros įstaigos
modernizavimas;
3.3.1.5 Užtikrinti antrinio
lygio sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą;
3.3.1.8 Skatinti kvalifikuotų
sveikatos priežiūros
specialistų pritraukimą.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

2.4.2

Nuolatinė priežiūra ir
Rekomenduojame
reorganizuoti esamus kontrolė.
medicinos punktus b, c
ir d kategorijų
vietiniuose centruose,
atsižvelgiant į
Sveikatos apsaugos
ministro patvirtintus
normatyvus dėl
aptarnaujamų
gyventojų skaičiaus.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Įgyvendinta

2.4.3

Ambulatorinės slaugos Nuolatinė priežiūra ir
plėtra namuose.
kontrolė.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0

2.5

Socialinės apsaugos infrastruktūra

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2008-12-31 Reorganizacija įvykdyta.

Vykdoma pagal poreikį.

Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 3
2.5.1

Sukurti rajone
Deleguota į Molėtų rajono Molėtų rajono
socialinių paslaugų ir savivaldybės plėtros planą savivaldybė
paramos centrų tinklą: 2011-2017 m. Prioritetas
Molėtų vaikų
Nr.3; Tikslas Nr.3.3;
savarankiško gyvenimo Uždavinys Nr.3.3.2;
namų įkūrimas; dienos priemonės:
centro vaikams su
3.3.2.1 Plėsti ir gerinti
socialines paslaugas,
negalia įsteigimas;
šeimos paramos centro pritaikant turimas
įsteigimas; dienos
savivaldybės patalpas
socialinės globos
socialinėms reikmėms;
organizavimas asmens 3.3.2.2 Gerinti esamų
socialinių paslaugų įstaigų
namuose;
būklę;
3.3.2.8 Molėtų vaikų

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuo 2008 m. kasmet
tvirtinamas Molėtų rajono
savivaldybės socialinių
paslaugų planas.
Socialines paslaugas
teikia Molėtų vaikų
savarankiško gyvenimo
namai, Molėtų socialinės
paramos centras, Molėtų
rajono Alantos senelių
globos namai.
Ilgalaikę ir

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

trumpalaikės ir
savarankiško gyvenimo
ilgalaikės socialinės
namų statybos užbaigimas;
globos organizavimas. 3.3.2.9 Plėtoti vaikų dienos
centrus, jų infrastruktūrą.

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
trumpalaikę socialinę
globą vaikams,
netekusiems tėvų globos,
teikia šeimyna „Lesinskų
šeimyna“.
2011 metais įkurti Molėtų
vaikų savarankiško
gyvenimo namai.

2.5.2

Skatinti socialinės
Deleguota į Molėtų rajono Molėtų rajono
atskirties mažinimą bei savivaldybės plėtros planą savivaldybė
socialinės integracijos 2011-2017 m. Prioritetas
Nr.3; Tikslas Nr.3.3;
didinimą: stovyklų
vaikams iš socialiai
Uždavinys Nr.3.3.2;
remtinų šeimų
priemonės:
3.3.2.6 Neįgaliųjų
organizavimas;
socialinės rizikos
integravimo iniciatyvų
skatinimas.
asmenų (ypatingai
neįgaliųjų ir ilgalaikių
bedarbių) integracijos į
darbo rinką skatinimas,
įgyvendinant socialinės
atskirties mažinimo
programas; nuteistųjų
ir asmenų, paleistų iš
laisvės atėmimo vietų
socialinės reabilitacijos
ir integracijos į
visuomenę,
įgyvendinant

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuo 2008 m. kasmet
tvirtinamas Molėtų rajono
savivaldybės socialinių
paslaugų planas.
Socialines paslaugas
teikia Molėtų socialinės
paramos centras, VŠĮ
Neįgaliųjų integracijos ir
darbinio užimtumo
centras, Molėtų krašto
žmonių su negalia sąjunga
ir kt. įstaigos bei
organizacijos.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

įvairias programas,
skatinimas.
2.5.3

2.6

Išanalizuoti nakvynės
namų poreikį, jam
esant parengti
galimybių studiją.

Nuolatinė priežiūra ir
Molėtų rajono
kontrolė. Esant poreikiui
savivaldybė
parengta galimybių studija.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Verslo plėtra ir investicijos

2008

2018

Vykdoma

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 1

Vykdoma nuolatinė
priežiūra ir kontrolė,
galimybių studija
neparengta.

Vykdomos priemonės: 10
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 11
2.6.1

Skatinti naujų įmonių Parengti teritorijų
Molėtų rajono
kūrimąsi b, c, d
planavimo dokumentai,
savivaldybė
kategorijos vietiniuose suformuoti sklypai.
centruose, numatant
lengvatas ir kitas
Deleguota į Molėtų rajono
išimtines teises.
savivaldybės plėtros planą
Sudaryti palankias
2011-2017 m. Prioritetas
sąlygas smulkaus ir
Nr.1; Tikslas Nr.1.1;
vidutinio verslo plėtrai Uždavinys Nr.1.1.2;
pirmiausiai rajono a, b priemonės:
ir c kategorijos
1.1.2.1 Dalinai subsidijuoti
vietiniuose centruose – įmonių steigimo,
rajone vyrauja smulkus kvalifikacijos kėlimo,
ir vidutinis verslas,
dalyvavimo parodose ir
todėl palankių sąlygų misijose, verslo plėtros
jam veikti sudarymas projektų rengimo išlaidas ir
teigiamai įtakotų verslo paskolų palūkanas;
1.1.2.2 Taikyti mokestines
plėtrą rajone.
lengvatas;
1.1.2.3 Subsidijuoti naujų
darbo vietų steigimą;

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2014 m. vasario 27 d.
priimtas tarybos
sprendimas dėl investicijų
skatinimo taikant
mokestines lengvatas.
Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

1.1.2.4 Teikti paramą
verslui pradėti ir jį plėtoti.

2.6.2

Įgyvendinti projektus, Įgyvendinti projektai.
skirtus pritraukti EEE
ir Norvegijos
finansinių
mechanizmų, 20072013 m. ES
Struktūrinių fondų ir
kitų fondų lėšas bei
privačias investicijas.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Įgyvendinta

2.6.3

Supažindinti rajono
verslininkus su
projektų rengimui
keliamais
reikalavimais, teikiant
paraiškas paramai iš
struktūrinių fondų
gauti, ir su paramos
lėšų įsisavinimo
klausimais.

Rengiami seminarai, kursai. Molėtų rajono
savivaldybė
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.1;
Uždavinys Nr.1.1.3;
priemonės:
1.1.3.1 Teikti verslo
informacijos sklaidos,
konsultavimo ir mokymo
paslaugas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat vykdoma pagal
poreikį.

2.6.4

Pritraukti papildomas Parengti teritorijų
privačias ir valstybės planavimo dokumentai,
investicijas prekybos, suformuoti sklypai.
paslaugų (aptarnavimo,
maitinimo ir kt.) tinklo
plėtrą b, c, d
vietiniuose centruose.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.

2.6.5

Didinti

Molėtų rajono

Savivaldybė

2008

2018

Vykdoma

Nuolat vykdoma

Deleguota į Molėtų

2013-12-31 2007-2013 metais Molėtų
rajone pritraukiant
Europos Sąjungos ir kitus
fondus buvo įgyvendinti
67 projektai.

Nr.

Priemonės
pavadinimas
informacijos sklaidą,
investuojant į verslo ir
turizmo informacijos
centro veiklos plėtrą,
duomenų bazių,
interneto svetainės
atnaujinimą,
informacinių leidinių
rengimą. Didinti
investicijas į turizmo
infrastruktūros plėtrą,
gerinant turizmo
paslaugų kokybę,
plečiant turizmo
paslaugų asortimentą,
įrengiant trumpalaikes
poilsio aikšteles.

2.6.6

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

rajono savivaldybės plėtros savivaldybė
planą 2011-2017 m.
Prioritetas Nr.1; Tikslas
Nr.1.1; Uždavinys Nr.1.1.3;
priemonės:
1.2.4.4 Įrengti lauko
informacijos ženklus ir
stendus apie lankytinus
savivaldybės kultūros,
turizmo ir rekreacijos
objektus, viešosios
interneto prieigos taškus;
1.2.4.2 Gerinti Molėtų
rajono viešąją turizmo
infrastruktūrą.

Skirti daugiau
Vykdymas
investicijų
informacinių
technologijų plėtrai
Molėtų rajone (gerinti
interneto
pasiekiamumą rajono
gyventojams, plėtojant
interneto ryšį, ypač
kaimo vietovėse,
skatinti elektroninių
paslaugų teikimą
rajono gyventojams,
gerinti ugdymo ir
kultūros įstaigų
aprūpinimą
kompiuteriais,

Molėtų rajono
savivaldybė

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

s biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
pagal poreikį.

2008

2018

Vykdoma

Nuolat vykdoma pagal
poreikį.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

vykdyti aktyvią
informacinės
visuomenės plėtros
politiką rajone).
2.6.7

Skatinti įmonių
investicijas į
darbuotojų ir vadovų
kvalifikacijos kėlimą.

2.6.8

2.6.9

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Organizuojami
kvalifikacijos kėlimo
kursai.

Skatinti motelių,
Parengti teritorijų
logistikos, autoserviso, planavimo dokumentai.
prekybos ir kitų įmonių
įkūrimą prie kelio
Utena-Vilnius
(Suginčių, Čiulėnų,
Molėtų, Giedraičių,
Dubingių vietinių
centrų teritorijose),
numatant tam skirtus
žemės sklypus.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2011 metais parengtas
Molėtų rajono teritorijos,
esančios magistralinio
kelio Vilnius - Utena
atkarpos zonoje,
specialusis planas.

Pritaikyti Molėtų
Parengti teritorijų
rajono miškų ūkį
planavimo dokumentai.
rekreacijai - įrengti
tokius objektus kaip,
pažintiniai, mokomieji,
rekreaciniai,
specializuoti takai,
apžvalgos aikštelės,
atokvėpio aikštelės,
poilsiavietės,
stovyklavietės ir kiti
objektai.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Parengti pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai. Išplėsta
pažintinio turizmo
infrastruktūra.

Ūkininkų sodybų vietos
parinkimo projektai.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami projektai.

2.6.10 Skatinti ekologiškai
švarių žemės ūkio

Kvalifikacijos kursų
organizavimas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

produktų ūkių plėtrą
rajone. Ekologinį
ūkininkavimą tikslinga
derinti su turizmo
verslo, ypač kaimo
turizmo, vystymu,
todėl ekologinį
ūkininkavimą reikėtų
skatinti visame Molėtų
rajone.

2.6.11 Netradicinių verslų ir Ūkininkų sodybų vietos
alternatyvios žemės
parinkimo projektai,
ūkio veiklos plėtojimas netradicinių verslų plėtra.
rajone. Šios veiklos
pirmiausiai turėtų būti
plėtojamos rytų,
šiaurės-rytų rajono
dalyse, kurios pasižymi
mažesniais tradicinės
žemdirbystės plotais,
labai vaizdingu
kraštovaizdžiu,
augalijos ir gyvūnijos
įvairove, todėl šiose
vietovėse yra ypač
palankios sąlygos
tokioms alternatyvioms
veikloms kaip kaimo
turizmas, poilsio
paslaugos.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami projektai.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Socialinės – ekonominės infrastruktūros sprendiniai iš dalies vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų / koreguojamų bendrųjų planų
erdvinių – funkcinių sprendinių kokybei. Dalis sprendinių deleguota į 2011 – 2017 metų savivaldybės plėtros planą.
2.
Vienam gyventojui tenkantis naudingas gyvenamasis plotas Molėtų rajono savivaldybėje padidėjo 28 proc.
3.
Švietimo, kultūros, sveikatos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų teritorijų naudojimas ir vystymas BP sprendiniuose yra sprendžiamas tinkamai, sprendiniai įgyvendinami ir
konkretizuojami, rengiant žemesnio lygmens TPD. Esminių BP sprendinių neatitikimų nenustatyta.
4.
2007-2013 metais Molėtų rajone pritraukiant Europos Sąjungos ir kitus fondus buvo įgyvendinti 67 projektai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Neigiami demografiniai rodikliai, nuolat mažėjantis gyventojų skaičius (15 proc. sumažėjimas), demografinis senėjimas lemia socialinio aprūpinimo bei sveikos priežiūros poreikio didėjimą.
Socialinės aplinkos vystymo krypčių pagrindu būtina peržiūrėti užstatomų teritorijų plėtros mastus ir parengti pagrįstą ir realų erdvinės - urbanistinės struktūros bei socialinės infrastruktūros
vystymosi modelį, kuris atitiks realias aplinkos vystymosi tendencijas.
2.
Siekiant pakelti gyvenimo kokybės lygį, gerinant savivaldybės gyvenamąjį fondą, atitinkami veiksmai nėra visiškai vykdomi. Naujose gyvenamose teritorijose vystantis padrikam užstatymui
nevykdomas gyvenamosios aplinkos gerinimas.

Nr.
3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2008

RAJONO GAMTINĖ APLINKA, REKREACIJOS PLĖTOJIMAS

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 10
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 11

3.1

Sprendiniai

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 10
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 11

3.1.1

Realizacija
Išskirti rekreaciniai
arealai: Molėtų –
Toliejų – Mindūnų –
Inturkės (Nr.1) didelio
potencialo rekreacinis
arealas; Giedraičių –
Dubingių – Joniškio
(Nr.2) vidutinio
potencialo rekreacinis
arealas; Alantos –
Balninkų - Videniškių
ir Arnionių (Nr.3 ir Nr.
4) gana mažo
potencialo rekreaciniai
arealai, Pusnės –
Bekupės (Nr.5) mažo
potencialo rekreacinis
arealas.

3.1.2

Regioninės

Deleguota į Molėtų

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Lietuvos turizmo plėtros
2014–2020 m.
programoje. nustatyti
prioritetiniai turizmo
plėtros regionai į ją
patenka Rytų Aukštaitijos
regionas, apimantis
Zarasų rajono, Ignalinos
rajono, Utenos rajono,
Anykščių rajono, Molėtų
rajono savivaldybes.

Molėtų rajono

Savivaldybė

2008

2018

Vykdoma

Įgyvendintas

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

svarbos centrai yra du - rajono savivaldybės plėtros savivaldybė
Molėtai ir Dubingiai. planą 2011-2017 m.
Lokalių rekreacijos
Prioritetas Nr.2; Tikslas
aptarnavimo centrų
Nr.2.1; Uždavinys Nr.2.1.1;
sistemą sudaro visa eilė priemonės:
Molėtų rajono
2.1.1.3 Atnaujinti
gyvenamųjų vietovių savivaldybės aikštę Molėtų
rajono savivaldybės
mieste;
bendrojo plano
2.1.1.9 Sutvarkyti Molėtų
infrastruktūros plėtros miesto viešąsias erdves;
dalyje atitinkančių C ir 2.1.1.10 Sutvarkyti Molėtų
D kategorijos
rajono gyvenviečių ir
urbanistinio karkaso
poilsio zonų viešąsias
centrus, bei kai kurias erdves, infrastruktūrą ir
kitas gyvenamąsias
pagerinti aplinką.
vietoves (Alanta,
Suginčiai, Giedraičiai, Deleguota į Molėtų rajono
Videniškiai, Balninkai, savivaldybės plėtros planą
Joniškis, Mindūnai.
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.2;
priemonės:
2.1.2.1 Bendro naudojimo
teritorijų Molėtų mieste
kompleksiškas sutvarkymas
ir pritaikymas poilsio,
aktyvaus turizmo ir sporto
reikmėms;
2.1.2.2 Videniškių
gyvenvietės viešosios
infrastruktūros plėtra ir
pritaikymas gyventojų
poilsio bei kultūrinio
turizmo reikmėms.

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
s biudžeto
lėšos

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
projektas „Molėtų rajono
Videniškių gyvenvietės
viešosios infrastruktūros
plėtra ir pritaikymas
gyventojų poilsio bei
kultūrinio turizmo
reikmėms“.
Įgyvendintas projektas
„Molėtų rajono
Giedraičių, Inturkės ir
Joniškio seniūnijų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas“
Įgyvendintas projektas
„Molėtų rajono Dubingių
gyvenvietės poilsio,
turizmo bei viešųjų erdvių
infrastruktūros
rekonstrukcija ir plėtra“
2014-06-27 patvirtintas
Molėtų rajono rekreacinių
vietovių specialusis
planas.
2014-07-24 patvirtintas
rekreacinių vandens
telkinių ir gretimų
teritorijų Molėtų mieste
detalusis planas.

Nr.

3.1.3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Molėtų rajono rytinėje Parengti teritorijų
ir pietinėje dalyse,
planavimo dokumentai,
tikslinga orientuotis į realizacija.
poilsinės ir pažintinės
rekreacijos vystymą,
minėtų rekreacijos
krypčių poreikiams
pritaikant ir vystant
esamas gyvenamąsias
vietoves. Pirmiausia
būtina orientuotis į tas
vietoves, kurios yra
greta didelį rekreacinį
potencialą turinčių
poilsinės rekreacijos
objektų bei šalia
tarptautinių,
nacionalinių,
regioninių ir lokalių
turistinių trasų
(Mindūnai, Toliejai,
Inturkė).

Atsakingi vykdytojai (as)

Molėtų rajono
savivaldybė

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Statusas

Vykdoma

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2014-03-21 Molėtų
rajono dviračių takų
infrastruktūros plėtros
specialusis planas.
2014-06-27 patvirtintas
Molėtų rajono rekreacinių
vietovių specialusis
planas.
2014-07-24 patvirtintas
rekreacinių vandens
telkinių ir gretimų
teritorijų Molėtų mieste
detalusis planas.
Parengtas projektas
„Molėtų rajono
Giedraičių, Inturkės ir
Joniškio seniūnijų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas“
Parengtas projektas
„Molėtų rajono Inturkės
viešosios gyvenvietės
infrastruktūros
sutvarkymas“
Parengtas projektas
„Molėtų rajono Čiulėnų
seniūnijos Toliejų
gyvenvietės viešosios
infrastruktūros

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
plėtra“

3.1.4

Padidintą dėmesį
reikėtų skirti pažintinio
turizmo, kuris apima
tiek gamtinį tiek
kultūrinį Molėtų rajono
teritorijos (Molėtų
krašto) pažinimo
aspektus, plėtrai ir
vystymui (pėsčiųjų,
dviračių ir auto
turistinių trasų
apjungiančių
didžiausios vertės
gamtinius ir kultūrinius
Molėtų rajono
objektus, įrengimui bei
populiarinimui).

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.2;
Uždavinys Nr.1.2.4;
priemonės:
1.2.4.3 Plėtoti dviračių
turizmą įrengiant / sudarant
dviračių trasas ir reikalingą
infrastruktūrą;
1.2.4.5 Išplėsti vandens
turizmo maršrutus, jų
infrastruktūrą;
1.2.4.6 Išplėsti žiemos
turizmo viešąją
infrastruktūrą.

2009-03-17 patvirtintas
Nacionalinių vandens
turizmo trasų specialusis
planas.
2014-03-21 Molėtų
rajono dviračių takų
infrastruktūros plėtros
specialusis planas.
2014-06-27 patvirtintas
Molėtų rajono rekreacinių
vietovių specialusis
planas.
2014-07-24 patvirtintas
rekreacinių vandens
telkinių ir gretimų
teritorijų Molėtų mieste
detalusis planas.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.2;
priemonė:
2.1.2.3 Plėtoti pėsčiųjų ir
dviračių takų tinklą Molėtų
mieste ir rajono
gyvenvietėse.

3.1.5

Pažintinio turizmo
sistema plėtotina
pirmiausiai siekiant
atskleisti Molėtų
krašto,

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.
Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2014-03-21 Molėtų
rajono dviračių takų
infrastruktūros plėtros
specialusis planas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

kaip Aukštaitijos
etnografinio regiono
dalies gamtinius bei
kultūrinius savitumus.
Taip pat būtina
išryškinti ir eksponuoti
rajono teritorijos
gamtinės ir kultūrinės
aplinkos tipiškus ar
unikalius objektus
pasižyminčius savitais
bruožus.

3.1.6

Pažintinio turizmo
Realizacija
sistemą Molėtų rajone
formuoja prioritetinių
nacionalinės svarbos
specializuoto
pažintinio turizmo
trasų sistemos, kurios
dalys patenka į Molėtų
rajono teritoriją: dalis
nacionalinio
reprezentacinio
kultūrinio turizmo
maršruto „Lietuvos
istorijos ir kultūros
vėrinys“.

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2014-06-27 patvirtintas
Molėtų rajono rekreacinių
vietovių specialusis
planas.
2014-07-24 patvirtintas
rekreacinių vandens
telkinių ir gretimų
teritorijų Molėtų mieste
detalusis planas.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Dubingių, Molėtų ir
Giedraičių arealus kerta
nacionalinis (prioritetinis)
turizmo maršrutas
“Lietuvos istorijos ir
kultūros vėrinys”.
Regioninis turizmo
maršrutas “Aukštaitijos
parkų žiedas” kerta
Dubingių, Giedraičių,
Molėtų ir Rudesos
arealus. Dubingių ir
Molėtų arealus sieja
Eurovelo sistemos trasų
koridorius “Rytų Europos
takas” (LR bendrasis
planas. Rekreacinės
teritorijos). Utenos
apskrities dviračių trasa
“Aukštaitijos dviračių
žiedas” (parengtas
techninis projektas)
praeina pro Molėtus ir
Etnokosmologijos

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
muziejų.

3.1.7

Pažintinio turizmo
Realizacija
sistemą Molėtų rajone
formuoja prioritetinių
nacionalinės svarbos
specializuoto
pažintinio turizmo
trasų sistemos, kurios
dalys patenka į Molėtų
rajono teritoriją: dalis
regioninio gamtinio kultūrinio pobūdžio
valstybinio parko
„Aukštaitijos parkų
žiedas”.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Dubingių, Molėtų ir
Giedraičių arealus kerta
nacionalinis (prioritetinis)
turizmo maršrutas
“Lietuvos istorijos ir
kultūros vėrinys”.
Regioninis turizmo
maršrutas “Aukštaitijos
parkų žiedas” kerta
Dubingių, Giedraičių,
Molėtų ir Rudesos
arealus. Dubingių ir
Molėtų arealus sieja
Eurovelo sistemos trasų
koridorius “Rytų Europos
takas” (LR bendrasis
planas. Rekreacinės
teritorijos). Utenos
apskrities dviračių trasa
“Aukštaitijos dviračių
žiedas” (parengtas
techninis projektas)
praeina pro Molėtus ir
Etnokosmologijos
muziejų.

3.1.8

Pažintinio turizmo
Realizacija
sistemą Molėtų rajone
formuoja prioritetinių
nacionalinės svarbos
specializuoto
pažintinio turizmo
trasų sistemos, kurios
dalys patenka į Molėtų
rajono teritoriją: dalis
Eurovelo

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Tęsiasi EV11 Rytų
Lietuvos trasa: Lazdijai –
Druskininkai – Vilnius –
Ignalina – Zarasai.

Nr.

3.1.9

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

sistemos trasos
koridoriaus „Rytų
Europos takas“.
Greta nacionalinės
Realizacija
svarbos turistinių trasų,
pateikiama
savarankiška
regioninės ir vietinės
svarbos pažintinė
turistų judėjimo kelių
sistema: „Molėtų
krašto žiedas“ skirtas
Aukštaičių aukštumų
centrinės dalies
gamtinių ir kultūrinių
savitumų bei vertybių
reprezentavimui ir
pažinimui; „Molėtų
rajono vandens keliai“,
skirtas vandens
(baidarių) turizmo
vystymui, paupių bei
paežerių gamtinių bei
kultūrinių vertybių
pažinimui.

3.1.10 Gamtinių rekreacinių Nuolatinė priežiūra ir
išteklių gausa Molėtų kontrolė.
rajone kuria ypač
palankias sąlygas
poilsinio turizmo
(poilsio gamtoje)
vystymuisi, todėl didelį
dėmėsi butų tikslinga
skirti esamos poilsinės

Atsakingi vykdytojai (as)

Molėtų rajono
savivaldybė

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Statusas

Vykdoma

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Pažintiniai maršrutai
automobiliu: Dubingiai –
Giedraičiai – Didžiokai –
Žalvariai – Molėtai –
Kulionys; Molėtai –
Mindūnai – Juočių k. –
Kulionys – Naujasėdis –
Alanta; po Ignalinos,
Molėtų ir Utenos rajonus;
po Utenos apskritį.
Rajoniniais maršrutais
turėtų būti vadinamos:
Molėtai – Siesarties upė –
Šventoji; Virintos ežeras
– Suraiža Virinta link
Alantos; Asvejos ežerų
maršrutas; Siesartis –
Malkėstas; Stirnių ežeru.
Molėtų rajoną kerta
EuroVelo 11 trasa.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Vykdoma nuolatinė
įgyvendinimo kontrolė.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

rekreacijos
infrastruktūros
atnaujinimui,
gerinimui, bei jų plėtrai
tam perspektyviuose
Molėtų rajono
teritorijos dalyse.
3.1.11 Tolimesnėje integruoto Realizacija
gamtos ir kultūros
paveldo apsaugoje
Molėtų rajone
numatomos ypač
saugomų teritorijų
tinklo optimizavimo
bei papildymo kryptys:
nedidelių rezervatinių
apyrubių, skirtų miško
tipų etalonų
išsaugojimui, tinklo
sukūrimas; botaninių
bei zoologinių
draustinių tinklo
optimizavimas ES
direktyvų pagrindu;
specializuotų kultūrinių
draustinių tinklo
suformavimas;
savivaldybės draustinių
steigimas gamtiniu ir
kultūriniu požiūriu
vertingose teritorijose.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Pagrindiniai bendrojo plano sprendiniai sutampa su Molėtų raj. sav. 2011-2017 metų savivaldybės plėtros plano pagrindiniais prioritetais. Rekreaciniu aspektu BP sprendiniai yra
įgyvendinami ir konkretizuojami. Molėtų raj. sav. 2011-2017 metų plėtros plano įgyvendintos 2 priemonės, vykdomos 7 priemonės.
2.
BP sprendiniai yra konkretizuojami žemesnio lygmens TPD.
3.
BP bei rekreacinių vietovių specialiojo plano sprendiniai sudaro palankias sąlygas rekreacijos ir turizmo vystymui teritorijoje.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Tiksliniai Molėtų rajono gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami. Šios teritorijos tvarkymą liečiantys projektai pavieniai, nesisteminiai, nedidelės
apimties.
2.
BP sprendiniai tik labai nedidele dalimi konkretizuojami žemesnio lygmens TPD.
3.
Įgyvendinant BP ir rekreacinių vietovių specialiojo plano sprendinius reikia parengti nustatytų rekreacinių zonų, pasižyminčių rekreaciniais ištekliais ir rekreacinės plėtros galimybėmis,
TPD.

Nr.
4

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2008

ŽEMĖS NAUDOJIMAS

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 10
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 10

4.1

Planuojamos veiklos prioritetai

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 2

4.1.1

4.1.2

Miškų ūkio paskirties
žemės didėjimas
numatytas dėl miško
įveisimo, gavus
leidimą, arba apleistų
žemės ūkio naudmenų
ir kitų naudmenų
savaiminio apaugimo
mišku.

Pagal Lietuvos miškingumo Molėtų rajono
didinimo programą (2007– savivaldybė
2020 metai) Molėtų rajono
savivaldybėje planuojama
mišku apželdinti 6565 ha
ploto, kasmet vidutiniškai
po 469 ha.

Kitos paskirties žemės Parengti teritorijų
plotų didėjimas
planavimo dokumentai.
numatytas dėl Molėtų Parengti projektai.
miestų bei
perspektyvių vietinės
reikšmės centrų (c ir d
kategorijų gyvenamųjų

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Vykdomas nenašių žemių
apželdinimas mišku.
2008-01-01 miško žemės
buvo 38995 ha;
2016-01-01 miško žemės
buvo 44373 ha;
Nuo 2008 iki 2016 metų
miško žemės plotas
padidėjo 5378 ha, t.y.
672,25 ha per metus.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami detalieji ir
specialieji planai.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

vietovių) plėtros,
ūkinės-komercinės
paskirties pastatų
statybos, naudingųjų
iškasenų telkinių
eksploatavimo, vietinės
reikšmės kelių tinklo
sutvarkymo, juos
išjungiant iš žemės
ūkio ar miškų ūkio
paskirties žemės.

4.2

Teritorijos funkcinio zonavimo nuostatos

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 3

4.2.1

Bendrajame plane
Parengti kompleksiniai,
nurodytose
specialieji teritorijų
urbanizuojamos
planavimo dokumentai.
teritorijos funkcinėse
zonose, statybinė plėtra
galima parengus
kompleksinius,
specialiuosius teritorijų
planavimo
dokumentus, bei kitais
teisės aktais numatytais
atvejais.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Vykdoma nuolatinė
įgyvendinimo kontrolė.

4.2.2

Bendrajame plane
Parengti kompleksiniai,
numatyta keisti žemės specialieji teritorijų
plotų pagrindinė
planavimo dokumentai.
tikslinė žemės
naudojimo

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Vykdoma nuolatinė
įgyvendinimo kontrolė.
Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

paskirtis, turi būti
įrašomą išduodant
planavimo sąlygas šių
teritorijų kompleksinių,
specialiųjų teritorijų
planavimo dokumentų
rengimui, bei kitais
teisės aktais numatytais
atvejais.

4.2.3

4.3

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
dokumentai pagal
išduotas sąlygas.

Bendrajame plane
Parengti kompleksiniai,
nenumatomi keisti
specialieji teritorijų
žemės plotai turi būti planavimo dokumentai.
naudojami pagal žemės
sklypų teisinio
registravimo
Nekilnojamojo turto
registre duomenyse
įrašytą pagrindinę
tikslinę žemės
naudojimo paskirtį,
naudojimo būdą.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Bioprodukcinio ūkio plėtra

2008

2018

Vykdoma

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0

Vykdoma nuolatinė
įgyvendinimo kontrolė.

Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 4
4.3.1

Žemės ūkio vystymas.
Bendrojo plano
sprendinių
įgyvendinimui žemės
ūkio paskirties žemėje

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai,
žemėtvarkos ir žemės
konsolidacijos projektai.

Molėtų rajono
savivaldybė,
Žemės ūkio skyrius

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Parengti pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai.
Konsultacijos ūkininkams
ES projektų rengimo ir

Nr.

4.3.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

reikalinga rengti kaimo
plėtros žemėtvarkos
projektus (jų atmainą –
atskirų seniūnijų
kompleksinius žemės
ūkio ir kaimo plėtros
projektus) ir žemės
konsolidacijos
projektus.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.4;
Uždavinys Nr.1.4.1;
priemonė:
1.4.1.2 Skatinti nedidelių
ūkių veiklos optimizavimą,
ekologinį ūkininkavimą;
1.4.3.1 Teikti informaciją ir
organizuoti mokomuosius
seminarus apie
alternatyvios
žemės ūkio veiklos
vystymą.

Atsakingi vykdytojai (as)

Miškų ūkio vystymas. Parengti teritorijų
Molėtų rajono
Miško žemės
planavimo dokumentai,
savivaldybė,
naudojimo
žemėtvarkos ir žemės
Žemės ūkio skyrius
perspektyvos atitinka konsolidacijos projektai.
miškotvarkos
Nuolatinė priežiūra ir
planavimo
kontrolė.
dokumentuose iškeltus
uždavinius: miškų
Pagal Lietuvos miškingumo
didinimo programą (2007–
plotų padidinimas,
2020 metai) Molėtų rajono
daugiatikslio miškų
naudojimo skatinimas, savivaldybėje planuojama
miškų stabilumo
mišku apželdinti 6565 ha
išsaugojimas, miško
ploto, kasmet vidutiniškai
funkcijų, saugant
po 469 ha.
vandenį ir dirvožemį,
užtikrinimas, iškirstų
miškų atkūrimas,
miškų rūšinės įvairovės

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
įgyvendinimo klausimais
suteiktos nemokamai.
Molėtų rajono
savivaldybės žemės ūkio
skyriaus ir ekologės
duomenimis, žemės
konsolidacijos projektai
nevykdomi.

Kita

2008

2018

Vykdoma

Vykdomas nenašių žemių
apželdinimas mišku.
Nenašias ir nenaudojamas
žemes apželdina miškais
patys žemės savininkai.
Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos Žemės
ūkio skyrius nenašių ir
nenaudojamų žemių
apželdinimui mišku
piniginių lėšų neteikia ir
nenaudoja.
2008-01-01 miško žemės
buvo 38995 ha;
2016-01-01 miško žemės
buvo 44373 ha;

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

išlaikymas. Iš viso
Molėtų rajono
miškingumas padidės
nuo 28,6 proc. iki 34,0
proc.

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Nuo 2008 iki 2016 metų
miško žemės plotas
padidėjo 5378 ha, t.y.
672,25 ha per metus.
2012 metais parengta
Utenos apskrities miškų
tvarkymo schema.
Molėtų rajono
savivaldybės žemės ūkio
skyriaus ir ekologės
duomenimis, žemės
konsolidacijos projektai
nevykdomi.

4.3.3

Vandens ūkio
Realizacija
vystymas. Molėtų
rajone esantys vandens
telkiniai daugiausia bus
naudojami, kaip ir šiuo
metu, ekosistemų
apsaugai, rekreacijai ir
žuvininkystei.

4.3.4

Vandens telkinių,
esančių valstybiniuose
parkuose ir
draustiniuose,
naudojimas galimas
laikantis šių saugomų
teritorijų nuostatų bei
jų specialiojo
planavimo
dokumentuose
nustatytų

Molėtų rajono
savivaldybė,
LR aplinkos ministerija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat vykdoma pagal
poreikį.

Deleguoti į saugomų
Molėtų rajono
teritorijų tvarkymo planus. savivaldybė,
Parengtas vandens telkinių LR aplinkos ministerija
pakrančių apsaugos juostų
ir zonų specialusis planas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Parengti saugomų
teritorijų tvarkymo planai:
Asvejos regioninio parko
tvarkymo planas,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministro 2009-06-02 d.,
įsakymu Nr. D1-278;
Labanoro regioninio
parko tvarkymo planas,
patvirtintas Lietuvos

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;

Nr.

Priemonės
pavadinimas
reglamentų.

4.4

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Uždavinys Nr.2.1.2;
priemonė:
2.1.2.4 Paviršinių vandens
telkinių valymas ir
pritaikymas poilsiui.

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Respublikos aplinkos
ministro 2013-03-28
įsakymu Nr. D1-219.
Laikantis saugomų
teritorijų nuostatų bei jų
specialiojo planavimo
dokumentuose nustatytų
reglamentų, prižiūrimi
vandens telkiniai šiose
teritorijose: Asvejos
regioninis parkas;
Kulionių kraštovaizdžio
draustinis; Labanoro
regioninis parkas;
Maldžiūnų kraštovaizdžio
draustinis; Virintos
hidrografinis draustinis.

Teritorijos, rezervuojamos visuomenės poreikiams

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 1

4.4.1

Bendrojo plano
sprendiniai apima ir
teritorijų, reikalingų
panaudoti visuomenės
poreikiams,
rezervavimą – jų
išjungimą iš
Nacionalinės žemės
tarnybos

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.
Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė.

Molėtų rajono
savivaldybė,
LR aplinkos ministerija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Pagal poreikį
rezervuojamos teritorijos
visuomenės poreikiams.

Nr.

Priemonės
pavadinimas
prie ŽŪM patvirtintų
laisvo fondo
valstybinės žemės
sklypų arba galimą
išpirkimą iš žemės
savininkų, jeigu žemė
jau privatizuota. Šių
plotų detalesnis
tvarkymas, atskiriant
galimas privatizuoti
žemės sklypų dalis,
galimas tik parengus
kompleksinį ar
specialiojo teritorijų
planavimo dokumentą.

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Žemės ir miškų ūkio teritorijų naudojimas ir vystymas rajono BP sprendiniuose yra sprendžiami tinkamai – tai neurbanizuojamos teritorijos. Sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami
rengiant žemesnio lygmens TPD priklausomai nuo poreikio. Esminių BP sprendinių neatitikimų nenustatyta.
2.
Vykdomi pagrindiniai planuojamos veiklos prioritetai. Vyksta miškų ūkio paskirties žemės didėjimas dėl miško įveisimo, gavus leidimą, arba apleistų žemės ūkio naudmenų ir kitų
naudmenų savaiminio apaugimo mišku.
3.
Pagal Lietuvos miškingumo didinimo programą (2007–2020 m.) savivaldybėje planuojama mišku apželdinti 6565 ha ploto, kasmet vidutiniškai po 469 ha. 2008 m. miškai užėmė 38995 ha,
2016 m. – 44373 ha plotą.
4.
Kitos paskirties teritorijos didėjimas dėl miesto bei vietinės reikšmės centrų (b, c ir d kategorijų) plėtros, naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimo, vietinės reikšmės kelių tinklo
sutvarkymo, juos išskiriant iš žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Žemės naudojimo BP sprendiniai įgyvendinami ribotai tik rengiant detaliuosius planus, kadangi per mažai rengiami savivaldybės dalių, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių teritorijų
planavimo dokumentai.
2.
Žemės sklypų pagrindinės paskirties keitimas pagal teisinį reguliavimą, kuris įsigaliojo nuo 2014 metų, sudarė prielaidas kompleksiškai nespręsti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros
plėtros klausimų. BP reglamentai nėra tiek detalūs, kad sudarytų sąlygas kokybiškų TPD ir žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimui.

Nr.
5

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2008

NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 6
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6

5.1

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sankaupos arealai

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 1

5.1.1

Molėtų savivaldybės Parengti teritorijų
teritorijoje nustatyta 13 planavimo dokumentai.
nekilnojamųjų kultūros
Deleguota į Molėtų rajono
vertybių sankaupos
savivaldybės plėtros planą
arealų, kurie yra
įvardinami sąlyginai – 2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.2;
pagal juose esančias
Uždavinys Nr.1.2.4;
reikšmingiausias
gyvenvietes arba
priemonė:
1.2.4.14 Inventorizuoti
svarbesniuosius
turizmo ir lankytinus
piliakalnius.
objektus ir nuolat atnaujinti
Preliminariai
nustatytos arealų ribos duomenų bazę.
tikslintinos rengiant jų
specialiuosius ir atskirų
vietovių detaliuosius
planus, atliekant
papildomus istorinius,
archeologinius,
kraštovaizdinius ir

Molėtų rajono
savivaldybė,
Kultūros paveldo
departamentas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Kultūros paveldo
departamento kultūros
vertybių registras pateikia
duomenis apie 522
kultūros paveldo vertybes
Molėtų rajone.
Po bendrojo plano
patvirtinimo registruoti 44
nauji kultūros paveldo
objektai.

Nr.

5.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

urbanistinius
architektūrinius
tyrimus.
Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo kryptys

2008

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5

5.2.1

5.2.2

Parengti specialieji planai
Kultūros paveldo
objektų sankaupos
arealų teritorinėms
apsaugos priemonėms
nustatyti tikslinga
parengti nekilnojamojo
kultūros paveldo
apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo
dokumentus.

Molėtų rajono
savivaldybė,
Kultūros paveldo
departamentas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Lankymui pritaikyti
Parengti teritorijų
kultūros paveldo
planavimo dokumentai.
objektus, esančius
Realizacija
planuojamo investicijų
į nekilnojamąjį turtą
augimo ir intensyvaus
turizmo plėtojimo
teritorijose: Labanoro
ir Asvejos
regioniniuose
parkuose, Molėtų
mieste, b kategorijos

Molėtų rajono
savivaldybė,
Kultūros paveldo
departamentas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Iš dalies vykdoma.
2013-08-22 patvirtintas
Senųjų žydų kapinių,
esančių Molėtų mieste,
sanitarinės apsaugos
zonos ribų nustatymo ir
gretimų teritorijų
specialusis planas.

2008

2018

Vykdoma

2009-05-20 patvirtinta
Utenos apskrities
nekilnojamojo kultūros
paveldo tinklų schema.
2009-05-20 patvirtinta
Molėtų rajono
savivaldybės
nekilnojamojo kultūros
paveldo tinklų schema.
2014-06-27 metais
patvirtintas Molėtų rajono
rekreacinių

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

centruose:
Giedraičiuose,
Alantoje, c kategorijos
centruose:
Dubingiuose,
Videniškiuose,
Kamastos
kraštovaizdžio
draustinyje, prie
Asvejos, Stirnių,
Baltųjų Lakajų,
Galuonų, Kertuojų,
Siesarties, Virintų
ežerų, Virintos ir
Siesarties upių.

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
vietovių specialusis
planas
Nuolat įgyvendinama
pagal poreikį.

5.2.3

Tikslinga skatinti
Realizacija
kaimo turizmui naudoti
etnokultūrine verte
pasižyminčias sodybas,
esančias dideliu
rekreacinio potencialu
pasižyminčiose
teritorijose aplink
Stirnių, Baltųjų ir
Juodųjų Lakajų,
Galuonų, Kertuojų,
Dūrių, Ežerės,
Grabuosto, Spalio,
Asvejos, Ilgio, Aiseto,
Vastapo, Lukšto,
Guobio ežerus.

5.2.4

Molėtų rajono
kultūrinio turizmo
programas tikslinga
ruošti ir įgyvendinti
kartu su kitomis
Aukštaitijos regiono

Specialių programų
parengimas.

Molėtų rajono
savivaldybė,
privatūs asmenys

Molėtų rajono
savivaldybė,
Kultūros paveldo
Deleguota į Molėtų rajono departamentas
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.2;

Kita

2008

2018

Vykdoma

Nuolat įgyvendinama
pagal poreikį.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat plėtotinos ir
tikslintinos kultūrinio
turizmo maršrutų trasos:
nacionalinio turizmo
maršruto “Lietuvos
istorijos ir kultūros
vėrinys”, regioninio
turizmo

Nr.

5.2.5

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

savivaldybėmis.
Tikslinga rengti
specialias programas,
skirtas Rytų
Aukštaitijos
etnografiniam regionui
būdingos tradicinės
medžio statybos ir kitų
amatų bei verslų
plėtotei.
Nekilnojamųjų
kultūros vertybių
registro objektus,
įtrauktus į turizmo
maršrutus, būtina
prioritetiniai ženklinti
ir rengti
intensyvesniam
lankymui.

Uždavinys Nr.1.2.4;
priemonės:
1.2.4.3 Plėtoti dviračių
turizmą įrengiant / sudarant
dviračių trasas ir reikalingą
infrastruktūrą;
1.2.4.4 Įrengti lauko
informacijos ženklus ir
stendus apie lankytinus
savivaldybės kultūros,
turizmo ir rekreacijos
objektus, viešosios
interneto prieigos taškus;
1.2.4.5 Išplėsti vandens
turizmo maršrutus, jų
infrastruktūrą;
1.2.4.6 Išplėsti žiemos
turizmo viešąją
infrastruktūrą.

Atsakingi vykdytojai (as)

Inicijuoti kultūros
Parengti specialieji
Molėtų rajono
vertybės statuso
apsaugos planai. Nuolatinė savivaldybė
suteikimą Giedraičių, priežiūra ir kontrolė.
Videniškių aikštės ir
Šv. Lauryno bažnyčios
su buv. vienuolyno
pastatu kompleksu,
atlikti kultūrinės vertės
tyrimus ir parengti
specialiuosius
apsaugos planus. Kol
nėra suteiktas kultūros
vertybės statusas ir
nepaskelbti
saugomomis
vietovėmis,

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
maršruto “Aukštaitijos
parkų žiedas”, Eurovelo
sistemos trasų koridoriaus
“Rytų Europos takas”,
Utenos apskrities dviračių
trasa “Aukštaitijos
dviračių žiedas”, vandens
turizmo trasos.
2014-03-12 patvirtinta
Lietuvos turizmo plėtros
2014-2020 metų
programa.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nė vienam objektui
kultūros vertybės statusas
nesuteiktas.
Nuolat įgyvendinama.
Giedraičių ir Videniškių
miestelių istoriniai centrai
tvarkomi siekiant
išsaugoti ir išryškinti
kultūros paveldo objektus
ir vertingąsias
urbanistikos paveldo
savybes.

Nr.

Priemonės
pavadinimas
Giedraičių ir
Videniškių miestelių
istorinius centrus
tvarkyti išsaugant ir
išryškinant kultūros
paveldo objektus ir
vertingąsias
urbanistikos paveldo
savybes.

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
BP Sprendiniai yra racionalūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.
2.
Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikla reglamentuojama
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais ir galiojančių TPD sprendiniais.
3.
Vykdant BP sprendinius turi būti intensyviau rengimai kultūros paveldo objektų ir teritorijų reglamentavimo dokumentai, išryškinamos, nustatomos, peržiūrimos ir tikslinamos objektų
vertingosios savybės.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.

Neįgyvendinti sprendiniai deleguoti į Molėtų rajono savivaldybės plėtros planą 2011-2017 m.

Nr.
6

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2008

SUSISIEKIMO SISTEMA

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5

6.1

Rajono susisiekimo sistemos sprendiniai

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5

6.1.1

Asfaltuotų valstybinės Parengti teritorijų
Molėtų rajono
savivaldybė
reikšmės automobilinių planavimo dokumentai,
kelių procentą rajone vykdymas.
reikės padidinti nuo
55,2 % (2006 m.) iki Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
63,5 % (2015 m.).
Pirmoje eilėje reikia
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.4;
asfaltuoti tuos
valstybinės reikšmės Uždavinys Nr.2.4.1;
rajoninius
priemonė:
automobilinius kelius, 2.4.1.8 Prižiūrėti, atnaujinti
bei plėsti Molėtų Rajono
kurie jungia visų
asfaltbetonio dangos kelių
lygmenų rajono
lokalinius centrus.
tinklą.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2008-2016 metais buvo
nutiesta 13,78 km
asfaltbetonio kelių.

6.1.2

Susisiekimui pagerinti Parengti teritorijų
Molėtų rajono
ir sumažinti tranzitinių planavimo dokumentai,
savivaldybė
automobilių eismą
nutiestas aplinkkelis.
Molėtų mieste yra labai
aktualu nutiesti
Deleguota į Molėtų rajono
aplinkkelį,
savivaldybės plėtros planą
2011-

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

kuris sujungtų krašto 2017 m. Prioritetas Nr.2;
kelią Nr. 119 Molėtai – Tikslas Nr.2.4; Uždavinys
Anykščiai (Alantos
Nr.2.4.1; priemonė:
miestą) su
2.4.1.12 Molėtų miesto
magistraliniu keliu A14 Aplinkkelio plėtrai
reikiamos dokumentacijos
Vilnius – Utena ir
praeitų palei šiaurinę parengimas.
Molėtų miesto
teritoriją.

6.1.3

Artimiausioje
perspektyvoje turi būti
stiprinamos dangos per
Molėtų rajono teritoriją
einančiame
magistraliniame kelyje
A14 Vilnius – Utena ir
krašto keliuose Nr.114
Molėtai – Ignalina,
Nr.115 Ukmergė –
Molėtai, Nr.172
Raudondvaris –
Molėtai ir Nr.173
Molėtai – Pabradė.

Vykdymas, sustiprintos
kelių dangos.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.1; Tikslas Nr.1.2;
Uždavinys Nr.1.2.4;
priemonė:
1.2.4.9 Modernizuoti kelio
Vilnius – Utena atkarpą
Molėtų rajono savivaldybės
teritorijoje pagal specialiojo
plano sprendinius MRSA
2011–2014 10000 ES
parama, savivaldybės lėšos,
Nacionalinės programos;
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.4;
Uždavinys Nr.2.4.1;
priemonės:
2.4.1.6 Rekonstruoti
esamas ir tiesti naujas
gatves Molėtų mieste

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Atlikti kelio dangos
stiprinimo darbai A14
Vilnius – Utena nuo 40,62
iki 51,55 km; Paviršiaus
apdaras 115 Ukmergė –
Molėtai nuo 26,17 iki
32,90 km; Paviršiaus
apdaras 115 Ukmergė –
Molėtai 37,10 41,70 km;
Paviršiaus apdaras 115
Ukmergė – Molėtai nuo
37,10 iki 41,70 km;
Paviršiaus apdorojimas
172 Raudondvaris –
Giedraičiai – Molėtai nuo
34,00 iki 36,00 km;
sankryžos rekonstrukcija į
žiedinę 172 Raudondvaris
– Giedraičiai – Molėtai
sankryža su keliu Nr.2826
Molėtų aplinkkelis 50,803
km; Paviršiaus apdaras
172 Raudondvaris –
Giedraičiai –Molėtai nuo
33,00 iki 34,00

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

ir rajono gyvenvietėse;
2.4.1.7 Gerinti Molėtų
rajono vietinės reikšmės
kelių būklę.

6.1.4

Svarbu yra rekonstruoti Parengti teritorijų
atskirus ruožus krašto planavimo dokumentai,
rekonstruoti ruožai.
keliuose: Nr.114
Molėtai – Kaltanėnai –
Ignalina, Nr.119
Molėtai – Ignalina,
Molėtai – Pabradė.

6.1.5

Didinant eismo
saugumą intensyviuose
valstybinės reikšmės
krašto
automobiliniuose
keliuose Nr.114
Molėtai – Ignalina ir
Nr. 119 Molėtai –
Anykščiai reikalinga
nutiesti pėsčiųjų ir
dviratininkų takus, o
kelyje 173 Molėtai –
Pabradė, Inturkės
gyvenvietėje nutiesti
pėsčiųjų

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
ir nuo 38,30 km iki 43,00
km; Paviršiaus apdaras
172 Raudondvaris –
Giedraičiai – Molėtai nuo
44,800 iki 49,038 km;
Paviršiaus apdaras 173
Molėtai – Pabradė nuo
1,87 iki 5,00 km.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Paviršiaus apdorojimas
119 Molėtai – Anykščiai
nuo 9,82 iki 15,22 km;
Sankryžos rekonstrukcija
į žiedinę A14 Vilnius Utena su keliu Nr.114
Molėtai – Kaltanėnai –
Ignalina nuo 64,20 iki
65,40 km.

Parengti teritorijų
Molėtų rajono
planavimo dokumentai,
savivaldybė
nutiesti pėsčiųjų ir dviračių
takai.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2014-02-27 patvirtintas
Molėtų rajono dviračių
takų infrastruktūros
plėtros specialusis planas.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.1;
Uždavinys Nr.2.1.2;
priemonė:
2.1.2.3 Plėtoti pėsčiųjų ir
dviračių takų tinklą Molėtų
mieste ir rajono
gyvenvietėse;

Molėtų rajone įrengta 111
km dviračių ir pėsčiųjų
takų.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

taką. Saugaus eismo
priemonės būtina diegti Deleguota į Molėtų rajono
ir kituose valstybinės savivaldybės plėtros planą
reikšmės, kur dažnai 2011-2017 m. Prioritetas
įvyksta eismo įvykiai. Nr.2; Tikslas Nr.2.4;
Uždavinys Nr.2.4.1;
priemonė:
2.4.1.9 Gerinti esamų
šaligatvių dangą, įrengti
naujus šaligatviu.

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
BP sprendiniai vystomi planingai, gerinamas savivaldybės susisiekimo tinklas. Integruojama į rengiamų TPD sprendinius. Įgyvendinimo priemonės suderintos su strateginio planavimo
dokumentais, naudojama ES fondų parama.
2.
Vykdomas subalansuotos ir darnios susisiekimo sistemos formavimas. 2014 metais parengtas Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros specialusis planas. Molėtų rajone įrengta 111 km
dviračių ir pėsčiųjų takų.
3.
Parengtas specialusis planas „Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas“.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
2.

Dėl didėjančio transporto priemonių eismo intensyvumo, siekiant pagerinti susisiekimo kokybę, vietinės reikšmės kelius siūloma rekonstruoti į aukštesnės kategorijos kelius.
Nėra kompleksiškai sprendžiamas automobilių stovėjimo vietų įrengimas Molėtų mieste.

Nr.
7

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2008

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 3
Vykdomos priemonės: 23
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 4
Iš viso: 34

7.1

Vandentieka ir vandenvala

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 1
Vykdomos priemonės: 8
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 9

7.1.1

Molėtų rajono
Parengti teritorijų
teritorijoje pagal Neries planavimo dokumentai.
upės baseino
Atlikta įrenginių
investicinį
rekonstrukcija ir
vandentvarkos projektą vandentiekio bei nuotekų
numatoma Molėtų
tinklų plėtra.
miesto vandens
išgavimo gerinimo
įrenginių
rekonstrukcija,
vandentiekio tinklų
renovacija ir plėtra (iki
2013 m.), Inturkės
nuotekų valyklos
rekonstrukcija, Inturkės
vandentiekio sistemos
bei nuotekų tinklų
plėtra ir renovacija,
Giedraičių, Alantos ir
Naujasodžio
gyvenvietėse

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Giedraičių ir Naujasodžio
gyvenvietėse
rekonstruotos nuotekų
valyklos.
UAB „Molėtų vanduo“
duomenimis 2008 – 2016
metais Molėtų mieste
buvo nutiesta: 7,97 km
nuotekų tinklų; 0,44 km
slėginių tinklų; 2,03 km
vandentiekos tinklų.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

numatoma valyklų
rekonstrukcija,
vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra ir
renovacija.
7.1.2

Dėl prastos gręžinių
Realizacija
būklės ar nepakankamo
pajėgumo numatyta
Toliejų, Suginčių,
Dapkūniškio,
Levaniškių,
Skudūtiškio, Balninkų,
Luokesos, Kaniukų,
Dubingių, Bekupės,
Sidabrinės, Klabinių,
Bijūtiškio, Mindūnų,
Žalvarių, Ambraziškių,
Liačių gyvenvietes
aptarnaujančiose
vandenvietėse gręžinių
„pergręžimas“. Šių
gręžinių statybai
papildomų teritorijų
rezervuoti nereikia.

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

7.1.3

Tolimesnės
Parengtas specialusis
vandentvarkos sistemų planas.
planingos plėtros
užtikrinimui parengti ir
patvirtinti Molėtų
rajono vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Įgyvendinta

Vykdomas susidėvėjusių
gręžinių kaimiškose
gyvenvietėse
pergręžimas.

2009-06-17 2009-06-17 patvirtintas
Molėtų rajono vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialusis planas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

plėtros specialųjį planą.
Šiuo planu nustatyti
viešojo vandens tiekėjo
teritorijas, siekiant, kad
vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo
paslauga būtų
prieinama didžiajai
Molėtų rajono
gyventojų daliai.

7.1.4

Vandenvalos sistemas
patartina įrengti visose
gyvenvietėse, kuriose
yra arba numatyta
įrengti vandentiekos
sistemas. Tikslinga
atlikti buitinių nuotekų
surinkimo sistemų
technologijų
parinkimą, nustatyti
teritorijas, kuriose gali
būti taikomas
centralizuotas ir
individualus nuotekų
surinkimas, valymas
bei šalinimas. Šių
sistemų įrengimui
reikalingos teritorijos
turi būti numatytos
rengiant vandentvarkos
infrastruktūros
specialųjį planą,
tikslinamos detaliojo

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.3;
Uždavinys Nr.2.3.1;
priemonės:
2.3.1.1 Centralizuotai
tiekiamo vandens
nugeležinimo įrenginių
įrengimas Molėtų rajono
kaimiškose vietovėse;
2.3.1.2 Rekonstruoti ir
plėsti vandentiekio ir
nuotekų tinklus;
2.3.1.5 Įrengti ir
modernizuoti vandens
gerinimo įrenginius Molėtų
rajono savivaldybės
teritorijoje.

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2009-06-17 patvirtintas
Molėtų rajono vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialusis planas.
Rajono seniūnijų
gyvenamosiose vietovėse
sumontuoti vandens
nugeležinimo įrenginiai.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

planavimo metu.
7.1.5

Turi būti užtikrintas
buitinių nuotekų
išvalymas iki tinkamų
reikalavimų Molėtų
rajono gyvenvietėse,
kuriose yra
centralizuotas nuotekų
surinkimas ir valymas,
būtina plėsti
centralizuotomis
nuotekų šalinimo
sistemomis apimamą
plotą.

7.1.6

7.1.7

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.
Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė.

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Vykdoma nuolatinė
priežiūra ir kontrolė pagal
poreikį.

Molėtų rajono
Parengti vandenviečių
gyvenvietes
sanitarinių apsaugos zonų
aptarnaujančioms
nustatymo planai.
vandenvietėms iki
2008 m. nustatyti
sanitarines apsaugos
zonas. Vandenviečių
sanitarinių apsaugos
zonų nustatymui turi
būti parengti specialieji
vandenviečių SAZ
nustatymo planai.

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Visų vandenviečių SAZ
nustatyti, tačiau neįtraukti
į teritorijų planavimo
dokumentus.

Siekiant užtikrinant
požeminio vandens
apsaugą, nustatyti,
kurie Molėtų rajone
esantys vandens
gręžiniai yra
nenaudojami ir
nereikalingi, vėliau

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Vykdoma nuolatinė
priežiūra ir kontrolė pagal
poreikį.

Realizacija, nuolatinė
priežiūra ir kontrolė

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

juos likviduoti.
7.1.8

Molėtų mieste ir
Molėtų rajono
gyvenvietėse įrengti,
renovuoti ir plėsti
centralizuotą lietaus
nuotekų šalinimo
sistemą ir įrengti
paviršinių nuotekų
valymo įrenginius.
Teritorijos
rezervuojamos gatvių
apsaugos zonoje,
sistema įrengiama
aikščių, skverų, parkų
teritorijose bei palei
gatves.

Rezervuotos teritorijos.
Parengti teritorijų
planavimo dokumentai,
parengtas paviršinių
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros
specialusis planas.

Molėtų rajono
savivaldybė,
UAB „Molėtų vanduo“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai pagal
išduotas sąlygas.

7.1.9

Molėtų rajono
gyvenvietėse gaisrinio
vandentiekio sistema ir
reikalinga priešgaisrinė
infrastruktūra turi būti
renovuojama ir
plėtojama kartu su
vystomų gyvenviečių
bei naujų teritorijų
plėtra. Priešgaisrinė
infrastruktūra turi būti
pakankama ir įrengta
pagal normatyvus, kad
priešgaisrinis
aptarnavimas apimtų
visą Molėtų rajono

Parengti teritorijų
Molėtų rajono
planavimo dokumentai,
savivaldybė,
parengtas specialusis
UAB „Molėtų vanduo“
planas, nuolatinė priežiūra
ir kontrolė.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai pagal
išduotas sąlygas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

savivaldybės teritoriją.
7.2

Atliekų tvarkymas

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 2
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 2
Iš viso: 7

7.2.1

Nauja priemonėMolėtų Uždaryti sąvartynai.
Molėtų rajono
rajono teritorijoje pagal
savivaldybė
Lietuvoje pradėtą
Deleguota į Molėtų rajono
įgyvendinti regioninį savivaldybės plėtros planą
atliekų surinkimo
2011-2017 m. Prioritetas
sistemos tvarkymą
Nr.2; Tikslas Nr.2.3;
palaipsniui turi būti
Uždavinys Nr.2.3.3;
uždaromi dabar
priemonės:
veikiantys sąvartynai, 2.3.3.1 Pritaikyti turimą
jų teritorijos
infrastruktūrą prie
rekultivuotos iki 2008 regioninės atliekų tvarkymo
metų IV ketvirčio
sistemos.
pagal „Atliekų
sąvartynų įrengimo,
eksploatavimo,
uždarymo ir priežiūros
taisykles“ ir kitus
galiojančius teisės
aktus.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Įgyvendinta

7.2.2

Siekiant, kad uždaromi Parengtas specialusis
sąvartynai būtų
planas.
prižiūrimi ir tvarkomi
nekeliant neigiamo
poveikio aplinkai,
reikalinga

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Neįgyvendinta

Molėtų rajono
savivaldybė

2008-12-31 Uždaryti ir rekultivuoti
aplinkosaugos
reikalavimų
neatitinkantys sąvartynai.

-

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

parengti specialųjį
planą, kuriuo būtų
patikslintos
rekultivuotinų
sąvartynų teritorijos,
nustatytos uždaromų
sąvartynų įtakos zonos
bei nustatyti uždaromų
sąvartynų teritorijų ir
jų priklausinių
panaudojimo
apribojimai.

7.2.3

Molėtų rajono
teritorijoje turi būti
įrengta ir toliau
plėtojama:
komunalinių atliekų
(gyvenvietėse
turinčiose mažiau 200
gyventojų), antrinių
žaliavų surinkimo
(gyvenvietėse
turinčiose virš 100
gyventojų, taip pat
įmonėms ar įstaigoms
esančioms Molėtų
mieste),
stambiagabaričių
atliekų surinkimo,
biodegraduojančių
atliekų, buities
pavojingų atliekų
surinkimo paslauga ir
tam reikalinga
infrastruktūra.

Parengta Molėtų rajono
savivaldybės konteinerių
aikštelių vietų išdėstymo
schema.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.3;
Uždavinys Nr.2.3.3;
priemonės:
2.3.3.2 Plėsti atliekų
surinkimo konteinerių
aikštelių tinklą;
2.3.3.3 Didinti atliekų
surinkimo prieinamumą.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Stambiagabarites ir
pavojingas atliekas priima
Utenos regioniniam
atliekų tvarkymo centrui
priklausanti
stambiagabaričių atliekų
aikštelė, esanti Vilniaus g.
104A, Molėtai.
Bioskaidžios atliekos
šalinamos Utenos
regioniniam atliekų
tvarkymo centrui
priklausančioje
bioskaidžių atliekų
kompostavimo aikštelėje,
esančioje Ažušilių v.s.,
Luokesos sen., Molėtų r.
sav.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

7.2.4

Planuojama įrengti
statybinių atliekų
surinkimo ir
sandėliavimo aikštelę
Ažušilių kaime,
buvusio karjero
teritorijoje. Nauja
statybinių atliekų
surinkimo ir
sandėliavimo aikštelė
turi būti įrengta
laikantis
aplinkosauginių
reikalavimų, taip pat
šiai aikštelei turi būti
nustatyta sanitarinė
apsaugos zona.

7.2.5

Alantoje, Balninkuose, Parengti teritorijų
Giedraičiuose,
planavimo dokumentai,
Naujasodyje,
rezervuotos teritorijos.
Suginčiuose turi būti
įrengti atliekų
priėmimo punktai.
Naujų atliekų
priėmimo punktų
statybai reikalinga
rezervuoti teritorijas.
Tikslus atliekų
priėmimo punktų vietų
parinkimas turi būti
atliekamas žemesnio
lygmens planavimo
metu.

7.2.6

Įrengti
biodegraduojančių
atliekų kompostavimo
aikštelę. Šią aikštelę
siūloma įrengti, šalia
Stacijavos

Atsakingi vykdytojai (as)

Molėtų rajono
Statybinių atliekų
savivaldybė
surinkimo aikštelės
įrengimas Ažušilių kaime.

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai,
realizacija.
Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Neįgyvendinta

-

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Įgyvendinta

2012-08-07 Bioskaidžios atliekos
šalinamos Utenos
regioniniam atliekų
tvarkymo centrui
priklausančioje
bioskaidžių atliekų
kompostavimo aikštelėje,
esančioje

Nr.

7.2.7

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

sąvartyno teritorijoje,
arba Ažušilių kaime,
numatytoje teritorijoje.
Biodegraduojančių
atliekų kompostavimo
aikštelės tikslios vietos
parinkimas turi būti
atliekamas žemesnio
lygmens planavimo
metu.
Biodegraduojančių
atliekų kompostavimo
aikštelės įrengimui turi
būti atlikta atranka dėl
poveikio aplinkai
vertinimo.

2017 m. Prioritetas Nr.2;
Tikslas Nr.2.3; Uždavinys
Nr.2.3.3; priemonė:
2.3.3.4 Biologiškai skaidžių
atliekų kompostavimo
aikštelių įrengimas.

Siekiant spręsti
nuotekų valymo
įrenginiuose
susidarančio dumblo
tolesnį panaudojimą,
reikalinga atlikti
dumblo panaudojimo
galimybių studiją.
Viena iš galimybių
Molėtų rajone
susidarantį dumblą
vežti į Utenos nuotekų
valyklą, kurioje
dumblas bus
apdorojamas
džiovykloje.

Atlikta dumblo,
susidarančio nuotekų
valymo įrenginiuose,
panaudojimo galimybių
studija.

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Ažušilių v.s., Luokesos
sen., Molėtų r. sav.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

Nr.
7.3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Šilumos ūkis

2008

2018

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6

7.3.1

7.3.2

Planuojant naujas
tankiai užstatytas
teritorijas, 2005 m.
kovo 3 d. Molėtų
rajono šilumos tiekimo
specialusis planas turi
būti atnaujinamas,
nustatant šių teritorijų
aprūpinimo šiluma
būdą. Rengiant
detaliuosius planus,
teritorijose, kuriose
numatomas
centralizuotas
aprūpinimo šiluma
būdas,
komunikaciniams
koridoriams skirtos
teritorijos turi būti
rezervuojamos,
atsižvelgiant į
galimybę šiose
vietovėse plėtoti
centralizuotą šilumos
tiekimo sistemą.

Molėtų rajono
Parengti teritorijų
savivaldybė
planavimo dokumentai.
Atnaujintas Molėtų rajono
šilumos tiekimo specialusis
planas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai pagal
išduotas sąlygas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.3;
Uždavinys Nr.2.3.3;
priemonė:
2.3.2.1 Modernizuoti ir
plėsti šilumos tinklus ir
šilumos punktus.

Didinti šilumos
Parengta atsinaujinančių
gamybos efektyvumą ir energijos išteklių

Molėtų rajono
savivaldybė

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

patikimumą, siekti, kad panaudojimo ir potencialo
modernizuojant esamas rajone galimybių studija.
katilines ar įrengiant Modernizuotos katilinės.
naujas, būtų
užtikrinamas modernių Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
efektyvesnių ir
2011-2017 m. Prioritetas
ekologiškesnių
Nr.2; Tikslas Nr.2.2;
technologijų
Uždavinys Nr.2.2.2;
pritaikymas,
priemonė:
įvertinamos
2.2.2.1 Skatinti ekologiško
atsinaujinančių
kuro ir atsinaujinančių
energijos išteklių ir
energijos šaltinių
atliekinės šilumos
naudojimą Molėtų rajone.
panaudojimo bei
šilumos ir elektros
gamybos bendrame
cikle (kogeneracijos)
pritaikymo galimybės

7.3.3

Siekiant didinti
Nuolatinė priežiūra ir
šilumos tiekimo
kontrolė
patikimumą ir mažinti
šilumos nuostolius
trasose, palaipsniui
keisti senas šilumos
trasas naujomis.

Molėtų rajono
savivaldybė

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė pagal poreikį.

7.3.4

Siekiant efektyvesnio Atnaujinti ir modernizuoti Molėtų rajono
šilumos vartojimo,
rajono visuomeninių įstaigų savivaldybė
įgyvendinti efektyvaus šilumos ūkiai. Nuolatinė
priežiūra ir kontrolė.
energijos vartojimo
priemones savivaldybei
priklausančiuose
pastatuose, atnaujinant
ir modernizuojant

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė pagal poreikį.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

švietimo, kultūros ir
medicinos įstaigų
šilumos ūkius,
pirmenybę teikti a, b ir
c kategorijų centrams.

7.3.5

7.3.6

Parengti Molėtų rajono
daugiabučių
modernizavimo
programą ar kitas
finansavimo schemas
efektyvaus energijos
vartojimo priemonių
įgyvendinimui
gyvenamuosiuose
būstuose.

Parengta daugiabučių
Molėtų rajono
gyvenamųjų namų
savivaldybė
modernizavimo programa.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
daugiabučių
modernizavimo projektai.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai išduodant
sąlygas. Vykdoma
nuolatinė priežiūra ir
kontrolė pagal poreikį.

Deleguota į Molėtų rajono
savivaldybės plėtros planą
2011-2017 m. Prioritetas
Nr.2; Tikslas Nr.2.2;
Uždavinys Nr.2.2.1;
priemonės:
2.2.1.1 Skatinti, teikti
paramą daugiabučių namų
bendrijų energijos taupymo
projektams ir daugiabučių
gyvenamųjų namų
atnaujinimui.
2.2.1.2 Parengti miesto
gyvenamųjų daugiabučių
namų kompleksinio
atnaujinimo planą.

Nustatyti sanitarines
Parengti teritorijų
apsaugos zonas
planavimo dokumentai.
šilumos gamybos
Nuolatinė priežiūra ir
įrenginiams, kuriems kontrolė.
šių zonų nustatymą
numato LR teisės aktai.
Naujų katilinių
sanitarinės

Molėtų rajono
savivaldybė

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

apsaugos zonos dydis
turi būti nustatomas
pagal teršiančiųjų
medžiagų ir triukšmo
sklaidos skaičiavimus,
taip pat atsižvelgiant į
šių objektų fizinį
poveikį. Vykdyti šių
sanitarinių apsaugos
zonų įgyvendinimo
kontrolę.

7.4

Gamtinių dujų tiekimas

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 2

7.4.1

Priimant sprendimą dėl
Molėtų miesto ir kitų
Molėtų rajono
gyvenviečių
dujofikavimo, turi būti
įvertinamas
ekonominis
pagrįstumas,
atsižvelgiant į
potencialių vartotojų
skaičių ir jų poreikius,
ekonominius,
finansinius rodiklius,
konkurenciją su
kitomis iškastinio kuro
rūšimis, vietiniais bei
atsinaujinančiais

Parengti teritorijų
Molėtų rajono
planavimo dokumentai.
savivaldybė
Įvertintas dujofikavimo
poreikis, atlikta galimybių
studija.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Nepradėta vykdyti

-

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

energijos ištekliais.
7.4.2

7.5

Planuojamoje
Parengti teritorijų
teritorijoje numatomas planavimo dokumentai.
magistralinis dujotiekis
nuo magistralinio
dujotiekio Vilnius Vievis iki Molėtų
miesto gamtinių dujų
skirstymo stoties
(DSS). Planuojamo
magistralinio
dujotiekio trasos
paklojimo vieta ir
paskirstymo tinklų
plėtra turi būti
detalizuota rengiant
žemesnio lygmens
teritorijų planavimo
dokumentus.

AB „Amber Grid“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Elektros energijos tiekimas

2008

2018

Neįgyvendinta

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0

-

Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 5
7.5.1

Statant naują LR
Parengti teritorijų
atominę elektrinę,
planavimo dokumentai,
planuojama
realizacija.
modernizuoti
perdavimo tinklo
schemą, pastatant 330
kV elektros liniją iš
naujos atominės
elektrinės į Kruonio
HAE

ESO

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Neįgyvendinta

-

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

330/110 kV TP. Tiksli
planuojamos linijos
teisimo vieta ir jai
reikalingos teritorijos
turi būti nustatant
rengiant žemesnio
lygmens teritorijų
planavimo dokumentus
ir/ar projektinę statinio
dokumentaciją.

7.5.2

Rekonstruojant orinius Parengti teritorijų
žemos įtampos elektros planavimo dokumentai,
realizacija.
energijos tiekimo
tinklus, nutiestus
Molėtų mieste ir kitose
užstatytose teritorijose,
numatyti galimybę
orines linijas pakeisti
kabelinėmis. Naujai
elektrifikuojamose
teritorijose kabelinėms
elektros linijoms teikti
prioritetą.

ESO

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuo 2008 iki 2016 metų
nutiesta 187,1 km elektros
kabelių linijų.

7.5.3

Modernizuojant
Įrengti elektros energiją
savivaldybės
tausojantys įrenginiai.
komunalinio ūkio
infrastruktūros
objektus, įrengti
elektros energiją
tausojančius įrenginius.

ESO

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat vykdoma pagal
poreikį.

7.5.4

Rekonstruoti esamas
gatvių apšvietimo
sistemas visose

ESO

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Nuolat vykdoma pagal
poreikį.

Sudarytas darbų planas,
realizacija.
Deleguota į Molėtų

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

kaimiškose seniūnijose. rajono savivaldybės plėtros
Kasmet sudaryti darbų planą 2011-2017 m.
planą dėl naujų gatvių Prioritetas Nr.2; Tikslas
apšvietimo sistemų
Nr.2.4; Uždavinys Nr.2.4.1;
įdiegimo miesto ir
priemonė:
kaimiškųjų seniūnijų 2.4.1.10 Atnaujinti ir
centruose. Gatvių
modernizuoti savivaldybės
apšvietimui numatyti kelių (gatvių) apšvietimą.
pažangias priemones,
kurios leistų efektyviai
naudoti elektros
energiją.

7.5.5

7.6

Užtikrinti esamų
hidroelektrinių
eksploataciją ir atlikti
galimybių studiją dėl
naujų hidroelektrinių
panaudojant esamas
užtvankas rajone.
Atliekant galimybių
studiją, būtina įvertinti
aplinkosauginiams
reikalavimus, parengti
galimybių studijas dėl
biomasę deginančių
elektrinių įrengimo
rajone.

Parengta užtvankų
panaudojimo
hidroelektrinėms studija.
Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė.

Telekomunikacijos ir ryšiai

ESO

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

2008

2018

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0

Studija neparengta.
Esamų hidroelektrinių
priežiūra nuolat vykdoma
pagal poreikį.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5

7.6.1

Projekto "Kaimiškųjų Plačiajuosčio RAIN tinklo Molėtų rajono
vietovių informacinių plėtra.
savivaldybė
technologijų
plačiajuostis tinklas
RAIN", kurio tikslas
yra suteikti
plačiajuosčio duomenų
perdavimo prieigą
visoms kaimiškųjų
seniūnijų viešojo
sektoriaus
administravimo
institucijoms,
ligoninėms,
laboratorijoms,
mokykloms,
muziejams,
bibliotekoms, viešosios
prieigos prie interneto
taškams, gyventojams
bei verslo įmonėms,
įgyvendinimas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Dalis gyvenviečių
prijungta prie tinklo
projektų RAIN ir RAIN2
įgyvendinimo metu.

7.6.2

Planuojant naujus
komunikacinius
koridorius, rengiant
detaliuosius teritorijų
planus, įvertinti ryšių
infrastruktūros poreikį.
Planuojant

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai pagal
išduotas sąlygas.
Vykdoma nuolatinė
priežiūra ir kontrolė.

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.
Visuomenės poreikiams
paimtos teritorijos.
Nuolatinė priežiūra ir
kontrolė.

Molėtų rajono
savivaldybė

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

naujai užstatomas
teritorijas, detaliojo
planavimo metu
užstatomos teritorijos
centrinėje dalyje
rezervuoti teritoriją,
skirtą
telekomunikacinių
įrenginių pastatymui.

7.6.3

Plėsti esamą
Parengti teritorijų
elektroninių ryšių
planavimo dokumentai.
infrastruktūrą, pagal
poreikį ruošiant
infrastruktūros
schemas ir detaliuosius
planus naujiems
statiniams.
Planuojamiems
judriojo ryšio bokštams
rezervuoti iki 4500 m2
ploto teritoriją
(detaliojo planavimo
metu nustatyti žemės
naudojimo ribojimo
sąlygas). Tikslias
bokštų vietas nustatyti
žemesnio lygmens
teritorijų planavimo
metu.

Juridiniai asmenys,
telekomunikacijų
bendrovės

Kita

2008

2018

Vykdoma

Vykdoma pagal poreikį.

7.6.4

Naujai planuojamiems
mobilaus ryšio
bokštams, kurie
patenka į Labanoro ir
Asvejos regioninių

Juridiniai asmenys,
telekomunikacijų
bendrovės

Kita

2008

2018

Vykdoma

Rengiami pavieniai
teritorijų planavimo
dokumentai pagal
išduotas sąlygas.

Parengti teritorijų
planavimo dokumentai.
Atliktas poveikio aplinkai
vertinimas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

parkų teritorijas,
žemesnio lygmens
teritorijų planavimo ar
projektavimo metu
atlikti atranką dėl
poveikio aplinkai
privalomo vertinimo.
Planuojami mobilaus
ryšio bokštai, kuriems
reikalinga atlikti
atranką dėl privalomo
poveikio aplinkai
vertinimo, yra prie
Šnieriškių, Stirnių ir
Dubingių.

7.6.5

Siekiant, kad visi
Įrengti viešuosius interneto Molėtų rajono
rajono gyventojai
prieigos taškus.
savivaldybė
turėtų galimybę
naudotis internetu
teikiamomis
paslaugomis, įrengti
viešuosius interneto
prieigos taškus
seniūnijų centruose,
kuriuose jie dar nėra
įrengti: Mindūnuose ir
Luokesoje.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2018

Vykdoma

Viešosios interneto
prieigos taškas įrengtas
Mindūnų bibliotekoje.
Luokesos seniūnijoje
prieigos nėra.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
BP vandentiekos ir vandenvalos sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai, planingai ir vertinant konkrečius poreikius. 2009 patvirtintas Molėtų rajono vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
2.
BP centralizuoto šilumos tiekimo sprendiniai yra racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai, jeigu tai nėra susiję su didelėmis investicijomis. Modernizuojant pastatus yra gerinamos patalpų
šilumos charakteristikos, modernizuojamos šildymo sistemos.
3.
Rajono BP elektros energijos tiekimo sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.
4.
Konkretūs BP telekomunikacijų ir ryšių sprendiniai faktiškai yra vykdomi.
5.
BP elektros tiekimo sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai, planingai ir vertinant konkrečius poreikius.
6.
BP sprendiniai numato galimybę vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą inžinerinės infrastruktūros plėtrai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1.
Dalis neįgyvendintų vandentiekos ir nuotekų tvarkymo, elektros energijos tiekimo priemonių deleguota į Molėtų rajono savivaldybės plėtros planą 2011-2017 m. Tai gali suintensyvinti BP
sprendinių įgyvendinimo apimtis.
2.
Rajono BP atliekų tvarkymo sprendiniai yra logiški ir racionalūs, tačiau ne visiškai įgyvendinti – neįrengta statybinių atliekų surinkimo aikštelė Ažušilių kaime.
3.
Neatnaujintas 2005 metais parengtas Molėtų rajono šilumos tiekimo specialusis planas.
4.
Magistralinis dujotiekis nenutiestas, Molėtų miestas ir kitos rajono gyvenvietės nedujotifikuotos.
5.
Žemės sklypų pagrindinės paskirties keitimas pagal teisinį reguliavimą, kuris įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d., sudarė prielaidas nespręsti vandentiekio plėtros ir nuotekų surinkimo plėtros
klausimų kompleksiškai, racionaliai ir ekologiškai.
6.
Gyvenamųjų namų modernizavimo projektai rengiami pavieniams objektams, o ne kvartaliniu principu.

II

Išvados: 2008 - 2016 Molėtų rajono savivaldybės bendrojo plano įgyvendinimas

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

1.

2.
3.
4.
5.

III.

Urbanistinės sistemos vystymo sprendinių pagrindu rengiamuose žemesnio lygmens TPD bus įteisinamos galimybės daugiafunkciam žemės naudojimui. Parengtas Molėtų miesto BP
keitimas, sudarytų prielaidas stiprinti šios gyvenamosios vietovės integralumą, padidintų investicinio potencialo patrauklumą, kuris sudaro galimybes siekti ES struktūrinių fondų paramos
gamtiniam karkasui, inžinerinei infrastruktūrai bei kitoms sritims vystyti.
Rajono BP nėra numatyti konkretūs sprendiniai kraštovaizdžio ekologinės būklės gerinimui, gamtinio karkaso teritorijų tvarkymui. Užstatytų ir užstatomų teritorijų naudojimo ir vystymo
tikslai ir uždaviniai nėra koordinuoti su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir uždaviniais.
Per nagrinėjamą 2010 – 2016 metų laikotarpį savivaldybė neįgyvendino kelių svarbių BP sprendinių, susijusių su saugomomis teritorijomis, tai: nesuformuotas savivaldybės saugomų
draustinių ir gamtos paveldo objektų tinklas, nenustatytos paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų ribos bei tvarkymo reglamentai.
Rengiami detalieji ir specialieji planai, didėja užstatytos žemės plotai. 2008 m. užstatyta teritorija užėmė 2742 ha; 2016 m. – 4346 ha plotą.
Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikla reglamentuojama
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais.

Prognozės

Molėtų rajono BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki Molėtų rajono BP skaičiuojamo
laikotarpio (2018 metų) pabaigos sprendinių realizacija gali pasiekti 25-30% apimtį.
Nerengiant kompleksinių TPD, akivaizdu, kad gyvenamųjų vietovių erdvinė struktūra ir gamtinio karkaso lokalizavimas nebus sprendžiami, bus pažeistas gamtinio kraštovaizdžio vaizdingumas.
Apibendrinus Molėtų rajono BP sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kad motyvai dėl BP sprendinių keitimo, tobulinimo ar revizavimo, ypač akcentuojant koordinuotą kraštovaizdžio apsaugos
ir tvarkymo politiką, yra pagrįsti.

IV.

Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:
Tikslinga Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi
asmenys.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:
Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei
nurodyti konkretūs laukiami rezultatai. Keičiant Molėtų rajono bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Dėl bendrojo plano keitimo:
2008 metais parengtas ir patvirtintas Molėtų rajono bendrasis planas planuojamuoju 2008-2018 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus
teisiniam plėtros reguliavimui, šiuo metu galiojantis Molėtų rajono bendrasis planas ne visai atitinka dabartinius realius poreikius ir yra keistinas:
1.
Kompaktiškai užstatomų teritorijų plėtrą siūloma vykdyti esamų teritorijų panaudojimo pagrindu, keisti (sumažinti) urbanizuojamų teritorijų plotą.
2.
Kitos paskirties žemės teritorijose išskirti plėtros teritorijas, kuriose pirmiausiai būtų kuriama inžinerinė infrastruktūra ir užstatomos teritorijos.
3.
Molėtų rajono BP sprendiniai ir reglamentai turi būti keičiami ir detalizuojami įvertinant 2014 metų pasikeitusį teritorijų planavimą reglamentuojantį teisinį reguliavimą, socialinio
adekvatumo ir ekonominio realumo aspektus bei pasikeitusią demografinę situaciją.
4.
Keičiami Molėtų rajono BP sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis
2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

Dėl bendrojo plano koregavimo:
-

Kiti siūlymai:
Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu. Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti ES
struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti, pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt.
vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas).
Tikslinga toliau rengti Molėtų rajono kultūros vertybių apsaugos projektus, kurie padėtų telkti valstybės ir savivaldybės lėšas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių fondų
paramai gauti. Nustatyti preliminarias vietas, kuriose turi būti statomi informaciniai stendai su specifine miesto ir rajono kraštovaizdį reprezentuojančia informacija.

