MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
Strateginis planavimas
Koreguotas savivaldybės strateginis veiklos planas 2020-2022 m. Parengtos ir
savivaldybės taryboje patvirtintos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita
už 2019 metus ir 2018-2024 metų savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaita už
2018-2019 metus. Atliktas savivaldybės 2018-2024 metų savivaldybės strateginio plėtros plano
keitimas. Atliktas strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo keitimas. Parengti ir pateikti
13 dokumentų paketų integruotos teritorijų vystymo programos ir Utenos regiono plėtros plano
keitimams.
Investicijos
2020 m. administruoti 45 projektai (įvairiose stadijose), iš kurių 3 įgyvendina skyriaus
darbuotojai. Parengtos ir pateiktos 6 paraiškos projektams finansuoti. Pateikti 5 dokumentų paketai
dėl dotacijų skyrimo įgyvendinamiems projektams. Koordinuotas 4 investicinių projektų parengimas.
Projektų administravimui pradėta naudoti MS Project programinė įranga.
Skyriaus administruoti projektai:
1. Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose
Melioratorių g. 20 ir 18C (parengta paraiška);
2. Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje (parengta
paraiška);
3. Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir
Melioratorių gatvių (parengta paraiška);
4. Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų rajono savivaldybėje (parengta
paraiška);
5. Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone (parengta paraiška);
6. Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste III etapas
(parengta paraiška);
7. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas
Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse (partnerio teisėmis);
8. Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi (partnerio teisėmis);
9. Alantos sinagogos įveiklinimas, įkuriant tarpdisciplininį kūrybos bei kultūrinio turizmo centrą
(partnerio teisėmis).
10. Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje;
11. Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas;
12. Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono
savivaldybėje;
13. Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir
bendruomenės poreikiams;
14. Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje;
15. Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos vidaus patalpose;
16. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje (skyriaus
įgyvendinamas);

17. Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajone (skyriaus įgyvendinamas);
18. Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės poreikiams;
19. Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam
pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui;
20. Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato atnaujinimas;
21. Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas pritaikant bendruomenės
poreikiams;
22. Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas;
23. Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų
Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją;
24. Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone;
25. Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo;
26. Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas
ženklinimo priemonėmis;
27. Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose;
28. Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas);
29. Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas;
30. Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas);
31. Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje;
32. Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje;
33. Senjorų socialinė integracija;
34. Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje;
35. Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos rojuje“
Mindūnuose (laivas);
36. Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams (infrastruktūra);
37. Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste (subsidija);
38. Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas
39. Wifi4EU, interneto prieigos taškų įrengimas viešosiose erdvėse;
40. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Molėtų rajono
savivaldybėje;
41. Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi;
42. Atvira lyderystė viešajame sektoriuje (Open Leadership);
43. Vietinės reikšmės kelio dalies Gulbinė - Šeštokiškės kapitalinis remontas;
44. Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje
45. Nuo integracijos iki imigracijos (skyriaus įgyvendinamas).
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas
Atliktas SVV rėmimo tvarkos aprašo keitimas. Gauta ir įvertinta 31 paraiška. SVV
fondas paskirstytas per pirmąjį kvietimą.
LEAN sistemos diegimas
Suorganizuotas vizitas į Lietuvos banką. Asaichi, VSM ir Kaizen metodų lyderiai
sertifikuoti teorinei daliai. Įvyko įvadiniai mokymai savivaldybės vadovams. Pateikta 40 Kaizen
pasiūlymų, įgyvendinti 3 PDCA projektai, įgyvendinti 2 VACA projektai ir patvirtinta 13 procesų
žemėlapių, Asaichi susirinkimai vyksta vedėjų lygyje.
Žmogiškieji ištekliai
Skyrius pasipildė vienu darbuotoju, kuris sėkmingai įsiliejo į kolektyvą. Iš viso skyriuje
dirba 4 darbuotojai. Skyriaus darbuotojų motyvacija yra aukšta, didelis darbo profesionalumas.

Darbuotojai noriai prisiima atsakomybę, teikia pasiūlymus skyriaus veiklos gerinimui. Skyriuje
tarpasmeninė atmosfera yra gera, vyrauja atvirumas ir geranoriškumas. Skyriuje darbas
organizuojamas taip, kad bet kuris darbuotojas galėtų dalinai pavaduoti bet kurį kitą darbuotoją jam
nesant.
Dalyvavimas komisijų ir tarybų veiklose
Vakaris Atkočiūnas:
-

Užimtumo tarnybos užimtumo iniciatyvų komisijos pirmininkas;
Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos pirmininkas;
Molėtų rajono savivaldybės Strateginio planavimo komisijos sekretorius.

Vaida Miltenienė:
-

-

-

Molėtų rajono verslo tarybos sekretorė;
Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sekretorė;
Molėtų rajono savivaldybės NVO tarybos narė/Nevyriausybinių organizacijų paraiškų
vertinimo komisijos narė;
Molėtų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos narė

Dovilė Sabalinkė:
- Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė;
- Molėtų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo paraiškų vertinimo komisijos
narė;
- Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos narė.

