Turto skyriaus veiklos ataskaita už 2019 metus
Molėtų rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo turtą, kurio įsigijimo savikaina –
71 723,8 (2018 m.- 68 039,6; 2017 m. - 63 427,6) tūkst. eurų, likutinė vertė 2019-12-31 – 48 630,7
(2018 m. - 45 468,5; 2017 m. - 42 551,5) tūkst. eurų.
Molėtų rajono savivaldybė 6 uždarosiose akcinėse bendrovėse valdė akcijas, kurių bendra
vertė 7 192 731,9 (2018 m. – 7 183 039,9; 2017 m. – 7 098 485,89) Eur. Trijose bendrovėse
(„Molėtų vanduo“, „Molėtų švara“ ir Molėtų autobusų parkas) valdė 100 proc. akcijų paketus. 10
viešųjų įstaigų Savivaldybė turėjo 168 620,99 (2018 m. – 168 620,99; 2017 m. – 153 620,99) Eur
dalininko įnašą, iš jų 4 įstaigose (Molėtų ligoninė, Molėtų greitosios pagalbos centras, Molėtų r.
pirminės sveikatos priežiūros centras, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras) yra vienintelė
dalininkė.
Sudarytos 8 savivaldybės turto nuomos sutartys, išnuomotos 507,40 kv. m ploto patalpos.
2019 m. už išnuomotas patalpas administracija gavo 19,4 tūkst. Eur.
Sudarytos 9 savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartys, perduota naudoti 2666,45
kv. m ploto patalpos.
Priimti Savivaldybės tarybos sprendimai likviduoti 15 vnt. nekilnojamojo turto (netinkami
(negalimi) naudojimui pastatai, statiniai, inžinieriniai tinklai). Nurašyta netinkamo (negalimo)
naudoti 110 vnt. nematerialaus ir ilgalaikio, trumpalaikio materialaus turto.
Viešame aukcione parduodamo Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašas per 2019 m. papildytas 3 objektais (iš viso sąraše 11 objektų, iš jų 2
jau parduoti). Pardavimui viešajame aukcione parengti 5 objektų dokumentai, įvykdyti 47
aukcionai, 8 objektai (mokyklos pastatas Girsteitiškio k., sandėlis ir ambulatorijos pastatas
Balninkų mstl., gyvenamasis namas Dubingių mstl., veršidės pastatas Vilijočių k., butas
Dapkūniškio k., 56/100 dalis bendrabučio pastato Bijutiškio k., 44987/61074 dalis kultūros namų
pastato Verbiškių k.) parduoti už 41871,00 Eur.
Parduoti 6 savivaldybės veiklai nereikalingi automobiliai už 1560 Eur.
Atlikti registro ir kadastro duomenų tvarkymo veiksmai 123 nekilnojamo turto objektams.
Suformuoti 57 žemės sklypai kapinių teritorijoms, paplūdimiams, inžinerinei infrastruktūrai,
jų naudojimui sudarytos valstybinės žemės panaudos sutartys, 1 žemės sklypas suformuotas ir
perimtas valdyti patikėjimo teise, 4 žemės sklypai suformuoti pardavimui aukcione, suformuoti 2
žemės sklypai piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymui.
Vykdant Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015 - 2020 metais
programą, 2019 m. buvo paskelbta 24 socialinio būsto pirkimai, nupirkti 4 butai, kurių bendras
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plotas 210,85 kv. m. Už nupirktus butus sumokėta 118,6 tūkst. Eur, iš jų – 23,75 tūkst.
Eur savivaldybės biudžeto lėšos.
2 mažas pajamas gaunantiems asmenims (2017 m. – 5, 2018 m. -1) suteikta valstybės
parama apsirūpinant būstu.
Valstybės finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms Molėtų r.
savivaldybėje 2019 m. pasinaudojo 14 šeimų.
Atnaujintų (renovuotų) būstų dalis bendrame savivaldybės būstų fonde – 22 proc., t. y. 2035
kv.m.
Atliktas remontas 36 (2017 m. - 17, 2018 m. - 30) socialinių būstų už 35,9 tūkst. Eur.(2017
m. 33,6, 2018 m. – 35,9).
Sudarytos 33 naujos savivaldybės ir socialinių būstų nuomos sutartys.
Parengti dokumentai 7 savivaldybės būstų pardavimui, įvykdyti 5 sandoriai, kurių vertė –
60,5 tūkst. eurų.
Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio kompensacijomis nepasinaudojo nei
vienas asmuo ar šeima.
Per 2019 metus prašymus išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą pateikė 41 (2017 m. – 28,
2018 m. -32) asmuo (šeimos). Iš viso sąrašuose įrašyti 175 (išbrauktos 56) (2017 m. – 194, 2018 m.
-190) asmenys ar šeimos.
2019 m. Savivaldybės administracija įgyvendino Molėtų rajono savivaldybės finansinės
paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašą. Prašymus pateikė 8
(2018 m. – 11) šeimos. Visoms 8 (2018 – 9) šeimoms suteikta Molėtų rajono savivaldybės finansinė
paskata pirmajam būstui įsigyti. Molėtų rajono savivaldybės biudžete finansinei paskatai buvo
suplanuota 40,0 tūkst. Eur, išmokėta suma – 36,8 tūkst. Eur.
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