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Saulius Jauneika
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius, 
TS-LKD Molėtų skyriaus pirmininkas, politikas ir gabus administratorius.

Kandidatas į merus
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Už augantį ir viliojantį Molėtų kraštą!

Jums pristatome TS-LKD komandą ir programą – mūsų įsipareigojimus rajono žmo-
nėms ir Molėtų kraštui. Esu šios komandos kandidatas į rajono merus.

Molėtai – man brangus kraštas. Baigęs Vilniaus universitete matematikos studijas, pro-
fesinę karjerą susiejau su Molėtais: dirbau mokytoju, savivaldybės Kultūros ir švietimo sky-
riuje, DNB banke, kelias kadencijas savivaldybės administracijos direktoriumi.

Visuose darbuose siekiu aiškių rezultatų, vengiu tuščio politikavimo ir ilgų kalbų. Mano 
patirtis įvairiapusė, jos reikia mero darbe, kad būtum ne tik kabinetinis ar reprezentacinis 
politikas, o aktyviai veikiantis, visus telkiantis rajono lyderis, siekiantis konkrečių pokyčių ir 
naudos rajonui. Nuolatos bendraudamas su gyventojais, dirbdamas kasdienius savivaldy-
bės darbus, telkdamas administracijos darbuotojus, diskutuodamas mūsų krašto ateities 
klausimais, matau aiškią ir viltingą jo ateitį, augimo ir kaitos kelius, reikalingus darbus.

Molėtai per keliolika metų pagražėjo, tapo patrauklūs. Tačiau šiandien reikia žengti 
toliau, reikia iš esmės spręsti aštriausias problemas: rajonas sensta, mūsų mažėja, mes 
stokojame gerų darbo vietų. Todėl reikia naujos politikos krypties ir drąsių iniciatyvų. 

Mūsų siekis – augantis ir viliojantis Molėtų kraštas. Tik kartu mes galime kurti jo 
sėkmę. Todėl daugiau iniciatyvos galimybių ir atsakomybės visuomeninėms organizaci-
joms, daugiau valdžios, verslo ir visuomeninių organizacijų bei bendruomenių partnerystės, 
daugiau dėmesio rajono gyventojų gyvenimo sąlygų patogumui, daugiau dėmesio stoko-
jantiems ir problemų patiriantiems, daugiau veiklos galimybių senjorams, daugiau dialogo 
ir pasitikėjimo.

Mūsų tikslas – kuo efektyviau ir plačiau panaudoti mūsų krašto privalumus. Vil-
niaus kaimynystė mūsų kraštui suteikia daug naudos: srautus poilsiautojų, norinčių čia 
įsikurti žmonių, o molėtiškiams – darbo vietas sostinėje. Reikia pasinaudoti magistralinio 
kelio į sostinę rekonstrukcija, kaip šansu išjudinti komercinio koridoriaus palei jį kūrimuisi, 
inovatyvaus verslo plėtrai. O biudžeto ir ES paramos lėšos pirmiausia turi būti nukreipiamos 
ekonomiškai rajono žmonėms ir verslo plėtrai naudingiems projektams, naujų darbo vietų 
kūrimui, verslo atsinaujinimui, paslaugų modernizavimui. Rajono svečiams turime atverti 
mūsų gamtos ir kultūros paveldo grožį, kurdami gerai sutvarkytas prieigas prie šių turtų, 
plėtodami poilsinio, pažintinio, pramoginio, konferencinio, sportinio turizmo sąlygas. 

Privalome plėtoti palankias sąlygas jaunimui ir šeimoms, kad jos galėtų derinti šei-
mos ir darbo įsipareigojimus; turime tęsti paramos jaunoms šeimoms programą, privalome 
užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas (vaikų darželiai, mokyklos, sveikatos priežiūra, 
socialinės paslaugos, komunalinės paslaugos, susisiekimas ir keliai), kad būtų patogu čia 
gyventi ir kurtis, kad Molėtai viliotų, kad čia kurtųsi nauji gyventojai, sugrįžtų mūsų jaunimas. 

Mūsų sąrašas – įvairių sričių profesionalai ir lyderiai: medikai, mokytojai, verslinin-
kai, socialiniai ir kultūros darbuotojai, bendruomenių atstovai – Jūsų kaimynai, pažįstami, 
bendradarbiai. Jame net pusė kandidatų pirmą kartą siekiančių tarybos nario mandato. Tai 
atsinaujinusi komanda, verta Jūsų pasitikėjimo balso. Mums reikia Jūsų paramos, kad galė-
tume tęsti darbus ir įgyvendintume naujas idėjas.

Visus kviečiu į talką už augančius ir viliojančius Molėtus, už mūsų nuostabaus krašto 
ateitį.



Sąrašo Nr.  6

Politikas, 1997–2008 m. 
Molėtų meras, 2008–
2016 m. Seimo narys, 
dabar Lietuvos socialios 
rinkos plėtros instituto 
vadovas; TS-LKD 
bendrijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai“ 
pirmininkas.

VALENTINAS 
STUNDYS

Nr. 
2

Alantos krašto 
pedagogė, renginių 
organizatorė ir vedėja; 
Molėtų r. bendruomenių 
centrų asociacijos 
bei Molėtų r. VVG 
„Keisdamiesi keičiame“ 
pirmininkė.

VAIDA 
SAUGŪNIENĖ

Nr. 
6

Inžinierius 
hidrotechnikas, 
individualios įmonės 
savininkas, įmonė 
darbuojasi Aukštaitijos 
rajonuose; kelių 
kadencijų savivaldybės 
tarybos narys, 2008–
2010 m. Molėtų rajono 
meras.ALGIMANTAS 

ŽIUKAS
Nr. 
3

Verslininkas, Lietuvos 
kaimo turizmo 
asociacijos tarybos 
pirmininkas ir Molėtų 
teritorinio skyriaus 
vadovas, aktyvus rajono 
verslininkų asociacijos 
narys, drąsių idėjų 
šalininkas.

VYTIS 
ŠTELBYS

Nr. 
7

Savivaldybės kultūros 
ir švietimo skyriaus 
vedėja, patyrusi 
švietimo politikė ir 
administratorė, Molėtų 
miesto VVG pirmininkė.

NIJOLĖ 
KIMBARTIENĖ

Nr. 
4

Iš prigimties molėtiškis, 
gerai žinantis 
molėtiškių rūpesčius ir 
problemas; dirba Molėtų 
progimnazijoje; domisi 
istorija ir ekonomika, 
krepšinio aistruolis.

VIRGILIJUS 
MOZŪRA

Nr. 
8

Veikli politikė, dirbusi 
vicemere, kelias 
kadencijas renkama 
savivaldybės tarybos 
nare, Švietimo 
pagalbos tarnybos 
specialistė.

RITA 
ANDREIKĖNIENĖ

Nr. 
5

Jau 26 metus 
vadovauja UAB 
„Hoda“, stambiausiai 
rajono verslo įmonei; 
didžiuojasi savo 
darbuotojų lojalumu, 
abipusiu pasitikėjimu ir 
pasiektais rezultatais.

RAIMUNDAS 
GRAŽYS

Nr. 
9
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Socialinė darbuotoja 
ekspertė, teismo 
mediatorė, globėjų ir 
įtėvių mokytoja ir jų 
konsultantė, Molėtų 
vaikų savarankiško 
gyvenimo namų 
direktoriaus 
pavaduotoja.

Molėtiškė, po medicinos 
studijų grįžo į gimtinę 
ir dirba stomatologe; 
jau 16 metų vadovauja 
Molėtų parapijos 
„Caritui“; visuomet 
stengiasi matyti žmogų 
ir jį mylėti.

ŽYDRŪNĖ 
VAIDACHOVIČIENĖ

Nr. 
10

Inžinierius, patyręs 
politikas, buvęs 
vicemeras, kelias 
kadencijas vadovavęs 
savivaldybės 
administracijai, puikiai 
išmano savivaldybės 
ūkio reikalus.

VACLOVAS 
SENIŪNAS

Nr. 
14

Molėtų patriotas, čia 
gimęs, augęs ir kartu 
su šeima sukūręs 
verslą – išmoko dirbti 
neskaičiuodamas laiko, 
sąžiningai laikydamasis 
duoto žodžio ir to paties 
reikalaudamas iš kitų.

SAULIUS 
DIRMA

Nr. 
11

Ūkininkas, 
visuomenininkas, 
pirmasis Molėtų meras, 
kelias kadencijas 
renkamas savivaldybės 
tarybos nariu; 
didžiuojasi vaikais, kurie 
Lietuvos neiškeitė į 
užsienius, o kuriasi čia, 
gimtinėje.VIRGILIJUS 

ŠIRONAS
Nr. 
15

Viena iš Lietuvos 
neįgaliųjų judėjimo 
pradininkių, invasporto 
(invalidų sporto) 
Lietuvoje įkūrėja, 
ilgametė rajono žmonių 
su negalia sąjungos 
vadovė, Molėtų garbės 
pilietė, autoritetinga 
politikė.VLADZĖ 

GRIBĖNIENĖ
Nr. 
12

Molėtų rajone su šeima 
sukūrė verslą, su vyru 
Gediminu dirba savo 
puoselėjamoje kaimo 
turizmo sodyboje 
Mindūnų krašte; „prie 
politikų prisijungiau, 
nes man rūpi, kad 
Molėtų kraštas būtų 
patrauklus“.RAIMONDA 

MEIDUVIENĖ
Nr. 
16

AURELIJA 
LUKOŠIENĖ

UAB „Lemora“ 
(viena iš stambiausių 
Lietuvoje didmeninės 
prekybos statybinėmis 
medžiagomis įmonių), 
pardavimų grupės 
vadovas; Molėtai – 
gimtasis miestas.

KĘSTUTIS
PUMPUTIS

Nr. 
13

Nr. 
17
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Muzikos ir dailės 
pedagogė, dirba jos 
iniciatyva įkurtame 
Molėtų menų mokyklos 
dailės skyriuje; yra 
„Meniško kaimo“ 
bendruomenės 
pirmininkė, įkūrė 
tradicinių amatų centrą.

Dirbdama gydytoja 
pediatre, užaugino 
ne vieną molėtiškių 
kartą; Molėtų pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro direktorė; „tikiu 
mūsų komanda ir jos 
pasirengimu darbuotis 
Molėtų krašto labui“.

LINA 
ŠEŠKAUSKAITĖ-DIENINĖ

EGLĖ 
BAREIKIENĖ

Nr. 
18

Žinoma rajono medikė, 
Molėtų pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro šeimos gydytoja, 
Molėtų ligoninės 
terapeutė.

VIRGILIJA 
PAŽEMECKIENĖ

Nr. 
22

Gyvena gimtajame 
Skudutiškio kaime, 
jau 10 m. dirba Molėtų 
ligoninės ūkio dalies 
vedėju; „svarbiausia ir 
gyvenime, ir politikoje 
yra jausti, kad esi 
reikalingas žmonėms“.

VALENTINAS 
ŽALALIS

Nr. 
19

30 metų darbuojasi 
rajono neįgaliųjų 
organizacijose, 
savanoriauja, 10 metų 
vadovauja Molėtų krašto 
žmonių su negalia 
sąjungai.

MARYTĖ 
BALIŪNAITĖ

Nr. 
23

Nr. 
24

UAB „Valseta“ direkto-
rius, KTU baigė verslo 
ekonomikos studijas, 
dar studijuodamas įkūrė 
logistikos įmonę ir jau 
dešimtmetį sėkmingai 
dirba. Puikiai žino, ko 
reikia, kad pradedantis 
savo verslą jaunas 
žmogus nesustotų.

PAULIUS 
VALENTINAVIČIUS

Nr. 
21

Lietuvoje žinoma 
muzikos pedagogė, 
vokalo specialistė, 
vargonininkė; vokalinio 
ansamblio „A Cappella“ 
įkūrėja ir vadovė; 
„svarbu nepamiršti, kad 
šios dienos darbai kuria 
tai, ką mes turėsime 
ateityje“.VIOLETA 

ZUTKUVIENĖ
Nr. 
25

Alantos technologijos 
ir verslo mokyklos 
profesijos mokytoja 
metodininkė, Alantos 
bendruomenės centro 
pirmininkė; „man rūpi, 
nes Alanta ir visi 
Molėtai – ne tik tavo, 
bet ir mano namai.“

DALIA 
ŽYGELIENĖ

Nr. 
26
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Dapkūniškių 
bendruomenės 
centro pirmininkė, 
bibliotekininkė; savo 
veikloje ypatingą 
dėmesį skiria 
vienišiems, senyvo 
amžiaus žmonėms; 
gerbiama ir mylima 
Balninkų krašto žmonių.MARIJA 

AŽUBALIENĖ
Nr. 
34

Pedagogė, vadybininkė, 
dabar administruoja 
rajono VVG projektus; 
„savo darbe skatinu 
žmones veikti, imtis 
iniciatyvos, nes tik taip 
galime užtikrinti kaimo 
raidos tvarumą“.

VIOLETA 
NAVICKIENĖ 

Nr. 
30

Baigusi Molėtų 
gimnaziją, dabar 
studijuoja Vilniaus 
Gedimino technikos 
universitete multimedijas 
ir kompiuterinį dizainą.

MINGAILĖ AUŠRINĖ 
MAŽELYTĖ

Nr. 
27

Lituanistė, puiki 
švietimo vadybininkė, 
du dešimtmečius 
vadovavo Giedraičių 
A. Jaroševičiaus 
gimnazijai; „kiekvieną 
išgirsti, įsiklausyti ir 
veikti – toks mano 
gyvenimo kredo“.

VILĖ 
PETKŪNIENĖ

Nr. 
31

Čiulėnų krašto patriotė, 
ilgametė seniūnė; 
aktyvi visuomenininkė; 
nuoširdi, rūpestinga 
ir jautri žmonių 
rūpesčiams, tremtinė.

ANTANINA RŪTA 
ČIČIURKIENĖ

Nr. 
28

Alantos gimnazijos 
mokytojas metodininkas, 
patyręs politikas, kelias 
kadencijas renkamas 
Molėtų savivaldybės 
tarybos nariu.

HENRIKAS 
DANIŠAUSKAS

Nr. 
32

Molėtų viešosios 
bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja, per 
30 darbo metų įgijo 
daug patirties, pažino 
žmones, užsimezgė 
glaudi bendrystė su 
rajono bendruomenėmis 
vykdant įvairias veiklas.

NIJOLĖ 
STANČIKIENĖ

Nr. 
29

Inturkės krašto žmogus, 
čia baigęs vidurinę 
mokyklą; po studijų 
dirbo Girsteitiškyje 
ir Videniškiuose 
matematikos mokytoju, 
dabar verčiasi 
individualia veikla.

 ANTANAS 
GRIGELEVIČIUS

Nr. 
33
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Arnionių bibliotekos 
vyr. bibliotekininkė, 
nuoširdi ir pareiginga 
vietos bendruomenės 
narė, aktyviai dalyvauja 
krašto projektinėje 
veikloje.

RITA 
BUKOVSKIENĖ

Dirba Lietuvos pašte, 
Bekupės bendruomenės 
centro pirmininkė, šio 
krašto seniūnaitė.

RENATA 
KILDIŠIENĖ

Nr. 
35

Alantiškis, zootechnikas 
ir veterinarijos 
gydytojas, dirba 1995 m. 
įkurtoje individualioje 
gyvulių veislininkystės 
įmonėje; nuolat 
bendrauja su kaimo 
gyventojais, ūkininkais.

VLADAS 
TELKSNYS

Nr. 
39

Medikė, gyvena 
Inturkės seniūnijoje, 
dirba Molėtų socialinės 
paramos centre; visus 
darbo metus buvo ir 
yra žmonių apsuptyje, 
supranta žmonių 
problemas.

REGINA 
BACENSKIENĖ 

Nr. 
36

Nr. 
40

Verslininkas, vykdantis 
individualią veiklą; „turiu 
puikią žmoną ir 3 gabius 
vaikus; mėgstu keliones, 
viktorinas ir kino filmus; 
myliu gyvenimą ir 
žmones“.

SIGITAS 
VIŠNIAUSKAS

Nr. 
37

Medikė, nuo 1994 m. 
su šeima gyvena 
Bijutiškyje, dirba 
Molėtų pirminės 
sveikatos priežiūros 
centre bendruomenės 
slaugytoja.

JŪRATĖ 
STRUMILIENĖ

Nr. 
41
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10 metų dirba Molėtų 
prekybos centro 
„Maxima“ vadybininke;  
Videniškių šv. Lauryno 
parapijos „Carito“ 
vadovė, nuolat 
padeda sunkiau 
besiverčiantiems 
bendruomenės nariams.

DANUTĖ 
MATUSEVIČIENĖ

Nr. 
38

Ekonomistė, 
UAB „Verslo paslaugų 
biuro“ direktorė, 
nuolat bendrauja su 
rajono smulkiaisiais 
verslininkais, aktyvi 
visuomenininkė, 
originalių nertų vėliavų 
rekordų autorė. 

ROSITA 
PIKAUSKIENĖ

Nr. 
42
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Molėtų kraštas per atkurtosios nepriklausomybės metus tapo vienu iš patraukliausių poilsio 
centrų Lietuvoje. Tai ekologiškas, saugus ir patogus gyventi, čia įsikurti bei poilsiauti rajonas. Mes 
jau šiandien užtikriname geras ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sąlygas, privalomas socialines ir 
sveikatos apsaugos, šiuolaikines komunalines paslaugas, turime gan patogią viešąją infrastruktūrą.

Tačiau ne visos galimybės dar yra panaudotos, kad čia žmonės galėtų dirbti ir užsidirbti, kad 
mūsų daugėtų.

Rajone ribotas darbo vietų skaičius, daug gyventojų priversti įsidarbinti sostinėje ar apskrities 
centre, nemenksta gyventojų migracija, jaunimas palieka rajoną. Stokojame aukštos pridėtinės ver-
tės verslo. Dėl augančio rajone pagyvenusių žmonių skaičiaus, didėja sveikatos ir socialinių įstaigų 
apkrova, reikalingos įvairesnės socialinės paslaugos, siekiant užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių ir 
neįgaliųjų gyvenimo kokybę.

Rajone turime daug patrauklių turizmo objektų, galime džiaugtis kaimo turizmo paslaugų pa-
siūla, tačiau pačiam Molėtų miestui stinga šiuolaikiško, visus viliojančio poilsio ir pramogų centro.

Mūsų atsinaujinusi komanda siūlo aktyvesnės ir kryptingesnės politikos, drąsių sumanymų 
kelią, kad neliktume tik gražiu, bet tuštėjančiu kraštu. Tik augantys ir viliojantys Molėtai turi ateitį. 
Mūsų komanda yra pasiruošusi darbams.

MŪSŲ TIKSLAI: 

1. Gyventojų įtraukimas į rajono valdymą – visi drauge kuriame Molėtų kraštą. Todėl 
įsipareigojame:

Finansuoti molėtiškių iniciatyvų programą, skirtą aktualių vietos problemų sprendimui.
Įtraukti gyventojus į rajono biudžeto sudarymą.
Atgaivinti rajono jaunimo veiksmo dieną, užtikrinant jos projektų įgyvendinimą.
Stiprinti rajono verslo, valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovų dialo-

gą, organizuoti rajone apskrito stalo diskusijas aktualiais rajono plėtros klausimais.
Į aktualių programų sudarymo ir finansavimo svarstymus įtraukti seniūnaičius, bendruomenių 

centrų, kitų NVO atstovus, rengti jų visuotinį metinį sambūrį.
Sprendžiant atskirų vietovių problemas, pirmiausia įsiklausyti į vietos gyventojų nuomonę ir 

jų pasiūlymus bei iniciatyvas.
Palaikyti ryšį su išvykusiais į užsienį molėtiškiais, jiems teikiant aktualią informaciją savivaldy-

bės tinklapyje, organizuojant susitikimus.

RINKIMŲ PROGRAMA
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2. Gyvenimo sąlygų gerinimo iniciatyvos.
Pirmiausia – mūsų rajono žmonės, mūsų šeimos, sąlygos jų gyvenimo patogumui. Patogios 

gyvenimo sąlygos – vilionė kurtis naujiems gyventojams.
Socialinės paslaugos. Daugiau paslaugų į namus tiems, kuriems reikalinga pagalba: įsteig-

ti socialinio darbuotojo padėjėjo-darbininko etatus seniūnijose ir mieste, plėtoti socialinių paslaugų 
pasiūlą seniūnijose, tęsti gyvenamojo būsto ir viešosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams 
darbus, gerinti socialinių darbuotojų darbo sąlygas, plėsti socialines transporto (socialinio taksi) pas-
laugas rajone.

Teikti laikino apgyvendinimo paslaugą rajono gyventojams, patiriantiems sunkumų, o vieni-
šiems vyresniojo amžiaus ar neįgaliesiems sudaryti galimybę pasinaudoti sezoninio apgyvendinimo 
paslauga.

Tęsti paramos jaunimui ir jaunoms šeimoms įsikuriant rajone programą.
Užtikrinti operatyvią kompleksinę pagalbą šeimoms, susiduriančioms su sunkumais.
Švietimas ir kultūra. Kurti seniūnijose daugiafunkcius centrus, kur įmanoma ir tikslinga, į 

juos sujungiant ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą, socialines paslaugas, kultūrinę veiklą, nevyriausybi-
nes organizacijas ir kt. Stiprinti jau veikiančius centrus Balninkuose, Joniškyje ir kt.; kompleksiškai 
spręsti neefektyviai naudojamų patalpų klausimą.

Nuosekliai kurti labiau integruotą rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, pagrįstą bendra-
darbiavimu, tarpusavio mainais ir efektyvesniu valdymu taip, kad mokyklos būtų prieinamos visiems 
rajono vaikams ir užtikrintų kokybišką ugdymą.

Mokinių pavežėjimą mokykliniais autobusais organizuoti taip, kad vaikas iš namų išeitų ne 
anksčiau kaip 1 valandą iki pamokų pradžios; pastoviai atnaujinti mokyklinių autobusų parką, sudaryti 
sąlygas mokiniams iš atokesnių vietų dalyvauti popamokinėje veikloje.

Plėtoti rajone visos dienos, atviros mokyklos paslaugas gyventojams.
Įkurti rajone Kultūros dirbtuves – rajone dirbančių ar čia įsikūrusių menininkų, tautodailininkų 

veiklos ir kūrinių pardavimo erdvę.
Sveikatos priežiūra. Iki 2021 m. užtikrinti, kad visiems, kam priklauso nemokama dantų 

protezavimo paslauga, jos lauktų ne ilgiau kaip 1 metus.
Spręsti ikimokyklinio amžiaus vaikų nemokamos odontologinės paslaugos klausimą.
Finansuoti rajono gyventojų sveikatinimo ir ligų prevencijos programas, bendruomenių šios 

srities iniciatyvas.
Sudaryti sąlygas, kad rajono sveikatos įstaigos efektyviai veiktų ir teiktų žmonėms kokybiškas 

paslaugas (esant reikalui, padėti spręsti specialistų stygiaus problemą, ieškoti efektyvių sveikatos 
įstaigų veiklos kooperacijos formų).

Plėtoti rajono ligoninėje reabilitacijos paslaugas, stiprinti jos ryšius su 3 lygio sveikatos prie-
žiūros įstaigomis.

Gyvenamoji aplinka ir komunalinės paslaugos. Pasiekti, kad visos Molėtų, seniūnijų cen-
trų ir didesnių gyvenviečių gatvės būtų išasfaltuotos.

Įrengti apšvietimą sodininkų bendrijų pagrindinėse gatvėse, kuriose nuolat gyvenama.
Siekti, kad būtų asfaltuojami regioniniai keliai Toliejai–Budriškės, Alanta–Kaniūkai, Ambraziš-

kiai–Giedraičiai, Dubingiai–Joniškis.
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Parengti rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų sistemos atnaujinimo programą ir ją nuo-
sekliai įgyvendinti.

Nuosekliai atnaujinti daugiabučių kiemus, įvesti juose vieningą automobilių parkavimo siste-
mą, esant galimybėms, praplėsti parkavimo aikšteles, įrengti apšvietimą, poilsio zonas.

Įdiegti rajone vieningą atsiskaitymo už komunalines paslaugas sistemą.
Rajono įstaigų atnaujinimas. Renovuoti Suginčių pagrindinę mokyklą, Giedraičių vaikų dar-

želį, baigti Joniškio daugiafunkcio centro, Toliejų bei Videniškių kultūros centrų atnaujinimą ir Balninkų 
„Kaimynystės namų“ projekto įgyvendinimą.

Remontuoti Molėtų progimnazijos ir gimnazijos pastatus.
Rekonstruoti savivaldybės aikštę ir atnaujinti savivaldybės pastatą.
Modernizuoti kaimo vaikų darželių žaidimo aikšteles, miesto mikrorajonų sporto aikštynus.
Kompleksiškai įvertinus miesto mokyklų bei kitų biudžetinių įstaigų perspektyvą ir reikmes, 

išspręsti Menų mokyklos pastatų modernizavimo bei jaunimo veiklai skirtų erdvių plėtros ir buvusių 
vaikų globos namų pastatų panaudojimo klausimą.

3. Rajono rekreacinių ir kultūros išteklių patrauklumo ir prieinamumo gerinimas. 
Esame turtingas kraštas, kur gausu miškų, ežerų, kultūros objektų, patrauklių rekreacijos 

ir pažintinių centrų. Reikia daugiau valdžios paramos mūsų žmonių iniciatyvoms, siūlome ir naujas 
idėjas. 

Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės pagrindu, bendradarbiaujant su valstybės institu-
cijomis, plėtoti poilsio ir rekreacijos paslaugų tinklą visame rajone, pirmiausia stiprinant jau veikian-
čius traukos centrus Mindūnuose, Dubingiuose, Videniškiuose, Balninkuose, Giedraičiuose, Alantoje 
ir t. t. (trumpalaikio sustojimo aikštelių įrengimas, prieigų prie traukos centrų sutvarkymas, įrengiant 
stovėjimo aikšteles, kelius, informacinius skydus, sanmazgus ir t. t.).

Rengti rajone piligrimystės traukos centrus, susijusius su Bažnyčios palaimintųjų T. Matulio-
nio ir M. Giedraičio gyvenimu (Videniškai, Giedraičiai, Alanta).

Plėtoti poilsio ir pramogų įvairovę žiemos sezono metu (slidinėjimo trasa, slidžių maršrutų 
pasiūla rajone, miesto ežerėlių galimybių išnaudojimas).

Nuosekliai veikti, kad Molėtų mieste ilgainiui būtų įkurtas ištisus metus veikiantis šiuolaikinis 
užimtumo, poilsio ir pramogų parkas šeimai, kad miesto ežerėlių takų infrastuktūrą papildytų aktyvaus 
poilsio priemonės, vandens ir oro atrakcijos, smulkūs paslaugų verslai.

Plėtoti prekybos iš pirmų rankų sistemą, įtraukiant į ją rajono ūkininkus, bendruomenių cen-
trus, kaimo turizmo paslaugų teikėjus.

Tikslingiau ir nuosekliau skleisti informaciją apie turizmo ir poilsio galimybes rajone, didinti 
rajono žinomumą tarptautiniame lygmenyje mums artimose rinkose.

Įdiegti vieningą kultūros ir sporto  renginių organizavimo bei informacijos sklaidos sistemą, 
užtikrinant patogią jos prieigą bei bedradarbiavimą su apgyvendinimo ir kitų paslaugų teikėjais.

Populiarinti rajone organizuojamas masines šventes, festivalius, palaikyti jų tradiciją; pasiekti, 
kad rajonas turėtų šventę, žinomą Lietuvos mastu dėl savo unikalumo ir masiškumo.

Įveiklinti rajone sukurtą sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą, organizuojant varžybas, turnyrus, 
šventes, edukacines programas.

Rajone organizuojamose mugėse pirmenybę teikti vietos produkcijos gamintojams, tautodai-
lininkams.
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Rajone nuosekliai įgyvendinti su Lietuvos valstybingumo istorija susijusių asmenų ir įvykių 
atminties įamžinimo bei kultūros paveldo puoselėjimo programą.

4. Verslo plėtros ir investicijų pritraukimo idėjos: tai pirmiausia naujos darbo vietos, 
galimybės grįžti emigravusiems kraštiečiams ar tiesiog neišvažiuoti iš mūsų rajono.

Turime kryptingiau pasinaudoti tuo, jog esame kaimyninis Lietuvos sostinės rajonas.
Biudžeto ir ES paramos lėšos pirmiausia turi būti nukreipiamos į ekonomiškai rajono gyven-

tojams naudingus projektus.
Pertvarkyti savivaldybės administracijos struktūrą taip, kad ji derėtų ne tik su privalomų sa-

vivaldybės funkcijų įgyvendinimu, bet atitiktų ir savivaldybės veiklos prioritetus bei strategiją, t. y. iš 
esmės reikia sustiprinti turto valdymo, strateginio planavimo, investicijų ir teritorijų planavimo sektorių, 
būtina stiprinti viešuosius ryšius ir rinkodarą.

Profesionaliai gerinti pasiekimų rajone (verslo ir turizmo, viešojo sektoriaus, valdžios, nevy-
riausybinių organizacijų) viešinimą socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

Sukurti pastoviai veikiančią išmanią ekspoziciją apie rajono verslus ir įmones.
Stiprinti Turizmo ir verslo informaciniame centre pagalbos verslui funkciją, svarstyti galimybę 

ilgainiui pertvarkyti jį įkuriant atskirą verslo inkubatorių pradedantiems verslą bei sudaryti lengvatines 
sąlygas jo pradžios vystymui.

Turime pasinaudoti Vilniaus–Utenos magistralinio kelio rekonstrukcijos proga kaip galimybe 
į mūsų kraštą pritraukti ne tik daugiau investicijų, bet ir naujų gyventojų bei kvalifikuotų specialistų.

Aktyviai dirbti su nekilnojamojo turto vystytojais ir agentūromis bei privačiais asmenimis, kad 
būtų pradėta įgyvendinti rajono teritorijos bendrajame plane numatyta palei Vilniaus–Utenos magis-
tralę komercinio koridoriaus idėja, suteikianti galimybių čia kurtis įvairiems paslaugų centrams ir įmo-
nėms, kartu nesumenkinant ir Molėtų miesto svarbos rajono plėtroje.

Rengti netekusių paskirties rajono objektų teritorijų ir naujų sklypų investavimo paketus, vi-
liojant galimus investuotojus į rajoną, užtikrinti pagrindines komunikacijas į investavimo sklypus bei 
mokestines verslo pradžios lengvatas.

Bendradarbiaujant su rajono verslo bendruomene, rengti mokinių verslumo įgūdžių ugdymo 
programas.

Mūsų komanda yra pasiruošusi kartu su Jumis sąžiningai ir garbingai dirbti, kad patei-
sintume molėtiškių lūkesčius, kad kraštas augtų ir viliotų, kad kiekvienam jis taptų svajonių 
namais. Esame atviri – laukiame Jūsų pasiūlymų ir idėjų. 

Rašykite el. p. info@ts-lkd-moletai.lt. 
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2019 M. KOVO 3 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ 

MERŲ RINKIMAI
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

PIRMUMO BALSAI
Įšiuos langelius aiškiai įrašykite penkių kandidatų 
numerius iš to sąrašo, už kurį balsavote. Kandidatų 
pavardžių nerašykite.

 

2019 M. KOVO 3 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ 

TARYBŲ RINKIMAI
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pažymėkite vieną sąrašą, už kurį balsuojate

             ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

MEDŽIŲ PARTIJA
Alksnis ALKSNIENIS – pirmasis kandidatas 
sąraše. Kitų vardų ir pavardžių ieškokite 
sąrašuose.

MIŠKŲ PARTIJA
Dobilas BERŽAS – pirmasis kandidatas 
sąraše. Kitų vardų ir pavardžių ieškokite 
sąrašuose.

6 TS-LKD
Saulius JAUNEIKA – pirmasis kandidatas 
sąraše. Kitų vardų ir pavardžių ieškokite 
sąrašuose.

UOSIŲ PARTIJA
Drebanti DREBULYTĖ – pirmasis kandidatas 
sąraše. Kitų vardų ir pavardžių ieškokite 
sąrašuose. 

x

Pažymėkite vieną kandidatą, už kurį balsuojate

             ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Alksnis ALKSNIENIS MEDŽIŲ PARTIJA

Dobilas BERŽAS MIŠKŲ PARTIJA

Saulius JAUNEIKA TS-LKD

Drebanti DREBULYTĖ UOSIŲ PARTIJA

x

x

x

BALSAVIMO BIULETENIŲ PAVYZDŽIAI

Politinė reklama, apmokėta iš TS-LKD Molėtų rajono savivaldybės 
rinkimų apygardoje Nr. 27 kandidatų sąrašo sąskaitos.

Informaciją parengė TS-LKD Molėtų skyrius. 
Pagamino leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“.

Užsakymo nr. 238. Tiražas 5000 vnt.


