KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS ATASKAITA UŽ 2018 METUS
(ŠVIETIMO DALIS)
Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius 2018 metais įgyvendino valstybinę
kultūros ir švietimo politiką, organizavo ir prižiūrėjo pavaldžių švietimo įstaigų vykdomą
ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį
ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų švietimą bei vaikų užimtumą.
Kultūros ir švietimo skyriaus specialistai stebėjo, tyrė ir vertino rajono švietimo būklę
analizuodami, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai savivaldybės
teritorijoje, pavaldžiose mokyklose ir įstaigose, koordinavo pavaldžių mokyklų veiklą, konsultavo
mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo, ugdymo
turinio įgyvendinimo ir kitais klausimais.
Kultūros ir švietimo skyrius inicijavo ir rengė būtinus ir tikslingus rajono Savivaldybės
tarybos sprendimų projektus švietimo politikos klausimais, organizavo ir prižiūrėjo jų
įgyvendinimą.
Švietimo įstaigų statistika
Rodikliai
Švietimo įstaigų ir
paslaugų gavėjų
skaičius

Gimnazijos
Pagrindinės mokyklos
Progimnazijos
Kijėlių SUC
Pradinė mokykla
Pradinio ugdymo skyriai
Vaikų lopšeliai-darželiai
Vaikų darželių skyriai
Neformaliojo švietimo
įstaigos
Suaugusiųjų klasės

2015– 2016
m. m.
3 - 854 mok.

2016 - 2017
m. m.
3 - 802 mok.

2017 – 2018
m. m.
3 – 815 mok.

5 - 323 mok.
1 - 401 mok.
1 - 22 mok.
1- 330 mok.
2 - 32 mok.
2 - 329 vaik.
4 - 78 vaik
2 - 545 mok.

5 - 183 mok.
1 – 379 mok.
1- 22 mok.
1- 342 mok.
2 - 26 mok.
2- 332vaik.
4 - 94 vaik.
2 – 538 mok.

3 – 191 mok.
1 – 386 mok.
1- 20 mok.
1- 356 mok.
2 – 30 mok.
2- 351 vaikas
4 – 93 vaikai
2- 523 mok.

1 - 16 mok.

1 - 21 mok.

1 – 21 mok.

2018 m. buvo likviduotas Molėtų pradinės mokyklos Videniškių ir Alantos gimnazijos Balninkų
pradinio ugdymo skyriai, reorganizuotos biudžetinės įstaigos Molėtų švietimo centras ir Molėtų
pedagoginė psichologinė tarnyba sujungimo būdu į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybą.
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2018 m. mokyklose mokėsi 66 (3, 5 proc.) mokiniais mažiau negu 2017 m.
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas buvo teiktas 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 4
skyriuose, 4 bendrojo ugdymo mokyklose, Joniškio mokykloje-daugiafunkciame centre, VšĮ
„Kaimynystės namai“.
Ugdomų 1-5 metų dalis/pokytis (%) lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi
2015-2016 m. m.
339 vaikai
49 % (-2,5)

2016-2017 m. m.
385
56,9 % (+7,9)

2017-2018 m. m.
396
56,1 (-0,8)

Šiek tiek sumažėjo ugdomų 1-5 metų vaikų dalis. Metų pokytis -0,8 proc. Nors tėvų poreikis ugdyti
ikimokyklinio amžiaus vaikus beveik tenkinamas, tačiau ikimokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas išlieka aktualus.
Ugdomų 6 metų vaikų dalis (%) lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi
2015-2016 m. m.
138 vaikai
103,8 %

2016-2017 m. m.
141 vaikas
94,6 %

2017-2018 m. m.
126
104 % (+9,4)

Ugdomi visi 6 metų vaikai, savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą, išskyrus 9, išvykusius į
užsienį. Taip pat yra ugdomų ne Molėtų rajono savivaldybėje deklaravusių gyvenamąją vietą vaikų.
2018 metais Molėtų menų mokykloje veikė 9 grupės: fortepijono, akordeono, kanklių,
klarneto – saksofono, trimito - eufonijos, smuiko, chorinio ir solinio dainavimo, gitaros ir dailės
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specialybių. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre buvo 17 grupių ( rankinio, krepšinio, teniso,
imtynių). 2018 metais neformaliojo vaikų švietimo įstaigose veikė 26 grupės mokinių.
Specialiosios pagalbos organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose
Spec. ugdymosi poreikių

Procentas nuo bendro

turinčių mokinių skaičius

mokinių skaičiaus

2016

344

18,8

2017

342

19,1

2018

339

20,0

Metai

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis bendrojo ugdymo įstaigose didėja.
Su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru buvo pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis dėl dalyvavimo projekte „Saugios mokyklos kūrimas II“. Projekte buvo numatyta
galimybė iš Europos sąjungos lėšų 2017-2018 m. m. įdarbinti mokyklų psichologus, o
2018-2019 m. laikotarpiu nusipirkti psichologų paslaugų už 19920 eurų. Psichologai 0,5
etato buvo įdarbinti Molėtų pradinėje mokykloje ir Inturkės pagrindinėje mokykloje, o
psichologų paslaugų (270 valandų individualių mokinių konsultacijų) 2018 m. buvo
nupirkta už 10800 eurų.
2018 m. m. nesimokė 72 vaikai iki 16 metų, Molėtų rajono savivaldybėje deklaravę gyvenamąją
vietą. Vienas vaikas nesimokė, nes pasikeitė jo gyvenamoji vieta, 71 – nesimokymo priežastys:
išvykę iš šalies.
Suaugusiųjų mokymas
Suaugusiųjų mokymą rajone organizuoja VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
2016 m. suaugusiųjų klasėje mokėsi 16 mokinių, 2017 m. – 21 mokinys, 2018 m. – 21
mokinys. Mokykla, vykdydama suaugusiųjų mokymą, naudoja lanksčias mokymo
organizavimo formas, tačiau dalies mokinių netenkama dėl to, kad šie pasirenka nuotolinį
mokymą teikiančias ugdymo įstaigas.
Mokinių mokymosi pasiekimai
2018 m. brandos egzaminų sesija buvo organizuota 134 rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir 26
Alantos technologijos ir verslo mokyklos abiturientams. Lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – 165 rajono bendrojo ugdymo dešimtų ir II gimnazijinių
klasių mokiniams ir 10 Alantos technologijos ir verslo mokyklos mokinių.
Koordinuojant ir organizuojant brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą
buvo parengtas 2 rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei 36 rajono savivaldybės
administracijos kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektai. Buvo vykdoma egzaminų
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organizavimo ir vykdymo priežiūra. Pagrindinė bei pakartotinė brandos egzaminų sesijos ir pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimas praėjo sklandžiai ir be pažeidimų.
2018 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
Patikrini

Moki

mas

nių

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vidurkis

1

6

10

36

30

25

21

24

15

7

5,9 %

0,6

3,4

5,7

20,6

17,1

14,3

12,0

13,7

8,6

4,0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

16

22

26

30

24

23

17

14

4

0

9,1

12,5

14,8

17,1

13,6

13,1

9,7

8,0

2,3

%

%

%

%

%

%

%

%

%

skč.
Lietuvių

175

k.

Matemat
ika

176

4,5 %

Rezultatai atspindi bendrą padėtį visoje Lietuvoje. Matematikos PUPP patenkinamo lygio nepasiekė 36,4 %
dalyvavusių mūsų rajono kandidatų ( šalyje 28 %), lietuvių kalbos PUPP – 9,7 % (šalyje – 7,4%)

.
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Geriausi valstybinių brandos egzaminų rezultatai pasiekti chemijos, biologijos, fizikos ir
informacinių technologijų dalykuose. Lietuvių kalbos ir literatūros , užsienio (anglų) kalbos

ir

geografijos VBE rezultatų statistiniai rodikliai atsilieka nuo šalies vidurkio.
2018 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas
2018 m. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvavo 133 antros, 111 ketvirtos, 146 šeštos ir
136 aštuntos klasės mokiniai.
Organizuojant ir koordinuojant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimą rajone buvo pateikta
paraiška Nacionaliniam egzaminų centrui, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, parengti 1
savivaldybės administracijos direktoriaus ir 5 Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo įsakymai.

Rezultatai:
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Mokinių nemokamas maitinimas
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą dalis/pokytis (%)
2016 m.
544 mok.
26,7 % (-6,1 %)

2017 m.
439 mok.
22,9 % (-3,8 %)

2018 m.
380 mok.
20,4 % (-2,5 %)

Kiekvienais metais mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, dalis mažėja. Lyginant su 2018
metais, sumažėjo 2,5 proc.
Lėšos, panaudotos nemokamam mokinių maitinimui
Metai

2016
2017
2018

Nemokamas
maitinimas
Skirtos
lėšos,
tūkst. Eur
103793
88532
86120

Mokinių
skaičius
544
439
380

Aprūpinimas
reikmenimis
Skirtos
lėšos, tūkst.
Eur
22629
19095
20406

mokinio Administravimo
lėšos, tūkst. Eur
Mokinių
skaičius
397
335
258

5197
4276
4281

Švietimo įstaigų finansavimas tūkst. eurų
2016 metai
Iš viso
MK lėšos
asignavimų
6847,5
3384,9

2017 metai
Iš viso
MK lėšos
asignavimų
6769,4
3405,0

2018 metai
Iš viso
MK lėšos
asignavimų
7011,1
3541,0
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Mokinių pavėžėjimas
Pavežamų mokinių skaičius
824
806

Metai
2016
2017
2018

Procentas
45,0
45,0
47,7

Mokyklų autobusai pritaikyti mokinių važiavimo poreikiams tenkinti. Visuomeninio
transporto maršrutai kiek galima

priderinti mokinių poreikiams. 2018 m. savivaldybė teikė

paraiškas ir iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gavo mokinių vežiojimui 3 mokyklinius
geltonuosius autobusus, kurie paskirti Alantos gimnazijai, Molėtų progimnazijai ir Molėtų pradinei
mokyklai.
Vaikų vasaros poilsio organizavimas
2016 m.

2017 m.

2018 m.

Iš savivaldybės biudžeto skirtos lėšos vaikų vasaros poilsio

7,4 tūkst.

8,0 tūkst.

10,0 tūkst.

stovykloms

Eur

Eur

Eur

Vaikų vasaros poilsio stovyklų skaičius

12

20

18

Stovyklose dalyvavusių vaikų skaičius

283

384

347

Stovyklose dalyvavusių vaikų iš socialiai remtinų šeimų,

175

214

179

skaičius
2018 m. ugdymo įstaigose įsteigtos 7 pailgintos dienos grupės. 2015-2018 m. ugdymo įstaigose
įsteigta 15,5 etato mokytojo padėjėjo. Pradėtas įgyvendinti Visos dienos mokyklos modelis Molėtų
pradinėje mokykloje.
2018 metais Kultūros ir švietimo skyrius vykdė švietimo stebėseną, organizavo mokytojų
atestaciją, koordinavo pavaldžių švietimo įstaigų veiklą, teikė konsultacinę pagalbą mokyklų
vadovams, mokytojams, tėvams, vertino pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus,
organizavo nacionalinių testų vykdymą 2, 4, 6 ir 8 klasėse, organizavo ir tvarkė Savivaldybės
teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, vedė mokyklos nelankančių vaikų apskaitą, užtikrino
Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo
programas, organizavo, vykdė, prižiūrėjo Savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir valstybinius brandos egzaminus.
Kultūros ir švietimo skyrius organizavo švietimo įstaigų vadovų pasitarimus, kuriuose
buvo aptarta etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įgyvendinimo etapai, darbai, problemos,
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švietimo prieinamumo, kokybiško ugdymo, mokyklos nelankymo, patyčių prevencijos, mokinių
pasiekimų, pasiekimų pažangos vertinimo, 2018 m. brandos egzaminų rezultatai, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo kokybės, plėtros ir prieinamumo, švietimo įstaigų veiklos įsivertinimo,
nacionalinų testų 2, 4, 6 ir 8 klasėse rezultatai, specialiojo ugdymo paslaugų teikimo rajono
švietimo įstaigose plėtros, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, mokinių pilietinio
ugdymo, mokyklų mikroklimato, veiklos planų kokybės, mokinių maitinimo, pavėžėjimo, vidaus
audito išvadų, švietimo įstaigų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, mokinių kūrybiškumo,
savarankiškumo ugdymo, mokyklų finansavimo, remontų ir kiti aktualūs švietimo plėtotės
klausimai.
Kultūros ir švietimo skyrius du kartus per metus vykdė praleistų pamokų rajono
mokyklose apskaitą, analizavo mokyklos nelankymo priežastis, skyriaus specialistai aktyviai
dalyvavo savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Kultūros ir švietimo skyrius koordinavo ir analizavo rajono mokyklų įsivertinimo
organizavimą ir vykdymą. Skyriaus specialistai konsultavo mokyklas veiklos tobulinimo
klausimais. Vyko išvažiuojamieji posėdžiai į mokyklas, kurių metu buvo aptarta etatinio mokytojų
darbo apmokėjimo įvedimo problemos, jų sprendimo būdai bei kitos švietimo aktualijos.
Kultūros ir švietimo skyrius 2018 metais rajono Savivaldybės tarybai pateikė 26
sprendimų projektus aktualiais švietimo plėtotės rajone klausimais: priėmimo laiko į bendrojo
ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo
ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018-2019
mokslo metams nustatymo; dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų
vadovų ataskaitoms; dėl Molėtų pradinės mokyklos Videniškių pradinio ugdymo ir Alantos
gimnazijos Balninkų pradinio ugdymo skyrių likvidavimo; dėl Molėtų pradinės mokyklos, Alantos
gimnazijos nuostatų patvirtinimo; dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės biudžetines įstaigas
Molėtų švietimo centrą ir Molėtų pedagoginę psichologinę tarnybą; dėl Molėtų rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų Molėtų švietimo centro ir Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos
reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos
nuostatų patvirtinimo; dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl Molėtų rajono savivaldybės
mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl Molėtų
rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo
pakeitimo; dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių
savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo
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patvirtinimo; dėl pritarimo projekto „Lyderių laikas 3“ bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir
kitais klausimais.
Buvo parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai mokytojų
atestacijos, brandos egzaminų vykdymo, vaikų ir jaunimo socializacijos, neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos, finansavimo bei kitais klausimais,
vykdytas įsakymų įgyvendinimas bei priežiūra.
Kultūros ir švietimo skyriaus specialistai nuolat tobulina kvalifikaciją, kompetencijas.
Aktyvai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose kursuose ir seminaruose, įvairiuose pasitarimuose
švietimo prieinamumo, kokybės klausimais. Aktyviai dalyvavo savivaldybėje įgyvendinamo
projekto LEAN švietimo darbuotojams skirtose konsultacijose.
Įgyvendinant savivaldybės švietimo prioritetus, savivaldybės administracijos Kultūros ir
švietimo skyrius bendradarbiavo su ugdymo įstaigomis, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba,
savivaldybės administracijos padaliniais, Nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais
partneriais.
Likusios problemos, galimi sprendimų būdai, nauji uždaviniai
Mažėjantis mokinių skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose kelia iššūkius.
Išlieka aktualus bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimas.
Spręstinas kompleksinės pagalbos teikimo šeimoms, jose gyvenantiems vaikams
klausimas, telktinas dėmesys į mokinių pasiekimus, jų pažangą bei pasiekimų ir pažangos
vertinimą, ikimokyklinio ugdymo prieinamumo plėtrą bei kokybę, pilietiškumo, socialinį bei
emocinį mokinių ugdymą, patyčių prevenciją bei jų užkardinimą ugdymo įstaigose. Su socialiniais
partneriais stiprinti ir plėtoti vaikų dienos centrus, jaunimo erdves. Tikslinga ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje/se įvesti dar lankstesnį darbo grafiką, labiau pritaikytą prie jaunų šeimų darbo grafikų.
Aktualiu išlieka nepakankamas specialiosios pagalbos teikimo prieinamumo klausimas
kaimo

bendrojo

ugdymo

mokyklose.

Būtinas

ugdymo

įstaigų

aprūpinimas

pačiomis

moderniausiomis ugdymo priemonėmis. Tęstinas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimo
problemų sprendimas.
Būtina Molėtų gimnazijos senojo pastato renovacija, Molėtų progimnazijos pastato
apšiltinimas, Molėtų menų mokyklos, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio – darželio Giedraičių skyriaus
patalpų remontas.
Būtina rasti resursus, kad mokinių pavėžėjimas būtų organizuotas taip, kad mokiniai išvyktų į
mokyklą ne anksčiau kaip vieną valandą iki pamokų pradžios, kad kaimo mokiniams būtų sudarytos sąlygos
lankyti Molėtų menų mokyklą bei Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrą.
Nepakankama kaimo vietovių kelių, kuriais vežami mokiniai, priežiūra. Rudens ir pavasario
laikotarpiu keliai labai duobėti, žiemos laikotarpiu – ne visi būna pabarstyti.
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2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR
BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Kultūrinės veiklos organizavimas ir plėtra
Įgyvendinant Molėtų rajono savivaldybės kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir
bendruomeniškumo skatinimo programą, buvo siekiama teikti rajono gyventojams kokybiškas
kultūros paslaugas savivaldybės bibliotekose, muziejuose ir kultūros centre, skatinti ir remti
gyventojų saviraišką kultūros ir etnokultūros srityje, išsaugoti istorinę atmintį.
Kultūros įstaigose:
Eil.
Pavadinimas
2016 m.
2017 m. 2018 m.
Nr.
1.
Darbuotojų skaičius
115
115
115
2.
Biudžeto lėšos (tūkst. eurų)
942,9
1016,9
1092,4
3.
Lėšos už teikiamas paslaugas (tūkst. eurų)
27,9
36,4
42,9
4.
Projektinės ir rėmėjų lėšos (tūkst. eurų)
58
48,2
44,9
5.
Renginių skaičius
1290
1226
1342
6.
Lankytojų skaičius (tūkst.)
216833
212389
201300
Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla
Bibliotekos tinkle – viešoji biblioteka ir 24 kaimo bibliotekos, iš kurių 6 sujungtos su kaimo
mokyklų bibliotekomis. Darbuotojų skaičius – 48, etatų skaičius - 39,25. Kvalifikaciją kėlė 39
darbuotojai.
Biblioteka vykdė įvairias priemones bendruomenės kultūrinio ir literatūrinio akiračio
plėtimui, organizavo bibliotekos paslaugų reklamą, didino bibliotekos ir bibliotekininko prestižą. Iš
savivaldybės biudžeto bibliotekai skirta 440,3 tūkst. Eurų. Per 2018 metus rajono bibliotekose
apsilankė 135941 lankytojas, suorganizuoti 967 informaciniai, kultūriniai, šviečiamojo pobūdžio
žodiniai ir vaizdiniai renginiai. Šalia bibliotekos vykdomų tradicinių veiklų, skaitymo skatinimo
iniciatyvų (Mažoji knygų mugė, Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkursas, naujų knygų
pristatymai, garsiniai skaitymai), gyventojams buvo siūlomos inovatyvios ir naujos veiklos.
Projektas „Vidinis žmogaus pasaulis ir profesinė aplinka: mano terapija, kaip būdas darnai pasiekti“
įvairiomis veiklomis siekė skatinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, projektas „Molėtų rajono
literatūriniai tiltai“ tęsė interaktyvaus Molėtų krašto literatūrinio žemėlapio populiarinimą, didinant
kultūros ir informacijos prieinamumą nuo rajono centro nutolusių kaimo bendruomenių nariams,
juos įtraukiant į kūrybinį procesą ir skatinant bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, krašto
literatūrinio paveldo suvokimą. Knygų koncertuose muzikantai pasakojo apie knygas, bendravo su
knygos ir muzikos mylėtojais, neformalios jaunimo grupės iniciatyva „Sparnuotai ir nerimtai“
vaikai ir jaunimas susitiko ir bendravo su menininkais ir kūrėjais, „Auksinių protų“ kovose jėgas
išbandė net 12 komandų, kuriose dalyvauja tiek jaunimas, tiek senjorai. Biblioteka su partneriais
įgyvendino 8 projektus, gavo 22,5 tūkst. Eurų papildomą finansavimą.
Apie rajono bibliotekas spaudoje buvo išspausdinta 207 straipsniai (2017 m. – 169
straipsniai). Atnaujinta bibliotekos internetinė svetainė www.moletai.rvb.lt, sukurta nauja paskyra
socialiniame tinkle Instagram, kuriose ir bibliotekos Facebook paskyroje toliau viešinamos
bibliotekos paslaugos, renginiai. Siekiama, kad bibliotekos taptų Molėtų rajono bendruomenių
socialine kultūrine erdve, susitikimų ir akiračio plėtros vieta.
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Molėtų kultūros centro veikla
Molėtų kultūros centre 2018 m. dirbo 46 darbuotojai (34 etatai), iš jų 41 - kultūros ir meno
darbuotojai (28 etatai), 5 - kiti darbuotojai (6 etatai). Tobulino kvalifikaciją 34 kultūros ir meno
darbuotojai.
Kultūros centro iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos – 410,9 tūkst. eurų (darbo
užmokesčiui – 314,7 tūkst. eurų, veiklai – 50,8 tūkst. eurų, infrastruktūrai išlaikyti – 40,4 tūkst.
eurų). Papildomai gautos lėšos – 22,5 tūkst. eurų (pajamos už teikiamas paslaugas 5,9 tūkst. eurų,
neformalųjį ugdymą – 3,4 tūkst. eurų, lėšos, gautos projektams įgyvendinti – 7,0 tūkst. eurų, lėšos iš
privačių rėmėjų – 6,2 tūkst. eurų).
Molėtų kultūros centre ir seniūnijose 2018 m. veikė 34 įvairių žanrų meno mėgėjų
kolektyvai (iš jų – 13 seniūnijose). Kolektyvuose dalyvavo 257 nariai (iš jų - 144 vaikai ir
jaunimas). Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo 103 renginyje už rajono ribų ir
reprezentavo Molėtų kraštą 25 konkurse, kuriuose laimėjo 18 laureatų diplomų.
Svarbiausias 2018 m. pasiekimas - 17 kultūros centro kolektyvų dalyvavo Lietuvos
šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...“. 6 kultūros centro kolektyvams suteikta I kategorija:
sutartinių giedotojų grupė ,,Alsūnė“ (vadovė R. Pelakauskienė), mišrus vokalinis ansamblis ,,A
Cappella“ (vadovė V. Zutkuvienė), jaunių ir jaunučių liaudiškų šokių grupė ,,Molėtukas“ (vadovė
A. Ališkevičiūtė), lėlių teatras ,,Rudnosiukas“ (vadovė L. Grigelevičienė), liaudiškos muzikos
kapela ,,Molėtai“ ( vadovas K. Tučinskas), teatro studija ,,Remarka“ (vadovė J. Žalalienė).
Meno kolektyvas ,,Drovuoliai“ vad. A. Žiautys atstovavo Molėtų kraštą Makove (Lenkija).
2018 m. suorganizuoti 325 renginiai (iš jų - 185seniūnijose). Suorganizuoti 2 festivaliai, 13
didžiųjų respublikinių renginių. Parengti ir įgyvendinti 3 projektai, surengta 31 profesionalios
muzikos koncertas (iš jų – 25 seniūnijose), pravestos 33 edukacijos (iš jų – 22 vaikams ir
jaunimui). Projekte ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“ dalyvavo atlikėjai iš Italijos ir
Norvegijos.
Molėtų krašto muziejaus veikla
2018 m. rajone veikė Molėtų krašto muziejus su 8 padaliniais: Ežerų žvejybos muziejus
Mindūnuose, Antano Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicija, Alantos dvaro muziejusgalerija, Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla Kulionyse, Molėtų krašto tradicinių
amatų centras, Vienuolyno muziejus, Molėtų dailės galerija, Molėtų skulptūrų parkas.
Muziejuje dirbo 21 darbuotojas (17,75 etato). Kvalifikaciją kėlė 7 darbuotojai. Iš
savivaldybės biudžeto muziejui skirta 241173,88 Eur.
Muziejaus lankytojų skaičių ir gautos lėšos už teikiamas atlygintinas paslaugas per 2018 m.:
Eil. Molėtų krašto muziejaus padalinio
Lankytojų
Iš jų
Gauta lėšų už
Nr. pavadinimas
skaičius
moksleivių
paslaugas
(eurais)
1.
Ežerų žvejybos muziejus
15215,72
10303
3084
2.
Antano Truskausko medžioklės ir gamtos
X
muziejus
3.
Molėtų krašto tradicinių amatų centras
5347
981
8895,00
2547

1810

2221,60

5.

Etnografinė sodyba ir Dangaus šviesulių
stebykla
Alantos dvaro muziejus-galerija

3973

427

2639,84

6.

Vienuolyno muziejus

2545

852

4407,03

7.

Molėtų krašto muziejus

-

-

1995,00

24715

7154

35374,19

4.

Viso:

Pastaba:
Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus ekspozicijos lankymas nemokomas.
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Muziejus parengė ir atidarė dvi ekspozicijas Videniškių vienuolyno muziejuje:
tautodailininkės Vandos Giedrytės margučių kolekcija ir Palaimintojo Mykolo Giedraičio
ekspozicijos salė. Palaimintojo Mykolo Giedraičio stendų kopija eksponuojama Krokuvoje Šv.
Morkaus katedroje, o Kaišiadorių vyskupija ketina tiražuoti šią parodą ir eksponuoti Lietuvos
bažnyčiose.
Svarbiausi muziejaus renginiai: XXIV-oji Žiemos žūklės šventė „Mindūnai 2018“, XXIIoji pirmosios pavasario žalumos šventė „Jorė 2018“, Kunigaikščių Giedraičių palikuonio Mykolo
Jono Henriko Giedraičio urnos laidojimas giminės kriptoje Videniškiuose, „Molio miesto“
projektas miesto šventės metu. Muziejus Lietuvos 100-mečiui pristatė naują fotoalbumą „Molėtai
1918–2018“, parodą-performansą „Einantis laikas“ 100 Lietuvos menininkų/ 100 laikrodžių
senajame A. Jauniškio name, Medžioklės trofėjų parodą Alantos dvare. Molėtų žydų atminčiai
surengta žymaus Molėtų žydų palikuonio I. Bereznicko paroda, skirta Europos žydų kultūros
paveldo dienoms, „Miestelio istorijos. Pro juoką ir ašaras/ Molėtų žydų istorija piešiniuose“.
Videniškiuose vyko tęstinis tapybos pleneras, skirtas plenerų Videniškiuose 15-osioms metinėms
(Kuratorė A. G. Černiūtė). Suorganizuoti Molėtų Sąjūdžio 30-metis ir Ežerų žvejybos muziejaus
30-metis.
Iš įvairių programų buvo finansuoti 3 muziejaus projektai. (5300 Eur). Videniškių
vienuolyno muziejus gavo finansavimą (1200 Eur) Kultūros pasui. Videniškių vienuolyno
edukacines programas vertino ir rinkosi Lietuvos mokyklos, įtraukdamos į savo mokymo programą.
Išleisti leidiniai: CD „Petreburgo armonika. A. Mieliauskas“, „Mindūnai kviečia“ (leidinys
skiriamas Ežerų žvejybos muziejaus 30-mečiui), knyga „Istoriniai pasakojimai apie Molėtų žydų
kultūros paveldą”.
2018 m. Vilniaus knygų mugėje vyko net dviejų naujų Molėtų krašto muziejaus leidinių
pristatymų renginiai: fotoalbumo „Molėtai 1918–2018“ ir D. Daukinto–Razausko knygos
„Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje“.
Muziejus dalyvavo tarptautiniuose projektuose Gyvosios archeologijos dienose Kernavėje,
Senųjų amatų dienose Trakuose, Hanzos dienose Kaune.
Bendruomeniškumo skatinimas
Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, išskyrus
sporto klubus ir socialinės integracijos ar socialinių paslaugų organizacijas, projektams finansuoti
buvo skirta 23,40 tūkst. eurų. Iš dalies finansuoti 36-jų nevyriausybinių organizacijų 46 projektai.
Bendruomeniškumo skatinimo projektams teko 9,76 tūkst. eurų (28 projektai), kultūros – 10,8 tūkst.
eurų (11 projektų), jaunimo – 0,4 tūkst. eurų (2 projektai), kitiems – 2,44 tūkst. eurų (5 projektai).
Siekdama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant
viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę
veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms
dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo, savivaldybė
įgyvendino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Pagal šią
priemonę buvo finansuota 20-os bendruomeninių organizacijų veiklos visose seniūnijose (kultūrinė
veikla – 12 projektų; bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla – 3 projektai;
iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti – 5 projektai). Visoms veikloms
įgyvendinti skirta 12,9 tūkst. eurų.
Sporto plėtra
Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų projektams buvo skirta 34,6
tūkst. eurų. Iš dalies finansuota vienuolikos sporto klubų 12 projektų.
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Jaunimo politikos įgyvendinimas
Jaunimas – jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų. Jaunimo situacija rajone:
Jaunimo skaičius
Jaunimo dalis (%) nuo viso rajono Jaunimo vidutinis nedarbo
gyventojų skaičiaus
lygis (%)
2016
3829
20,3
6,4
2017
3645
19,8
5,6
2018
3363
19,1
5,8
Metai

Jaunimo politikos įgyvendinimą rajone koordinuoja jaunimo reikalų koordinatorius. Rajone
veikia 4 jaunimo organizacijos: klubas „Jaunimo brizas“, Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir
tautinio ugdymo klubas „Mes-gimnazistai“, meninio ugdymo asociacija „Meno sodas“, LMS
Molėtų rajono mokinių taryba. Aktyviai veikia Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
(MJRT). 2018 m. įvyko 4 MJRT posėdžiai, kuriuose buvo priimti 13 rajono jaunimui aktualių
sprendimų.
2018 m. sėkmingai baigtas įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
programos projektas „Atrask save“.
Prie Molėtų kultūros centro veikia atvira jaunimo erdvė, kur lankosi 37 jaunuoliai.
Svarbiausi 2018 m. jaunimo projektai: jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės
ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, veiksmo diena „Ateik ir keis Molėtų kraštą“ ir Mokinių
savivaldų forumas.
2018 m. pradėtos finansuoti jaunimo iniciatyvos: 7 jaunimo iniciatyvoms skirta 2 tūkst.
eurų.
Rajone akredituotos 2 savanorius priimančios organizacijos, prie Molėtų švietimo pagalbos
tarnybos veikia Eurodesk regioninis atstovas.
Pagal Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui
įsigyti teikimo tvarką finansavimą gavo 7 jaunos šeimos (30 tūkst. eurų).

