
TERITORIJOS

MOLĖTAI



KULTŪRINĖS IR PRAMOGINĖS 
PASKIRTIES CENTRAS

TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Molėtai pamažu, bet nuosekliai kryptingai siekia kurortui įgauti būdingus aplinkos bruožus. 
Realizuotais infrastruktūros pokyčiais, daugiausiai džiaugiasi miesto gyventojai. Nepaisant 
dedamų pastangų viešinant ir reklamuojant Molėtų mieste atsiradusius privalumus, kol kas nėra 
kertinio vardiklio – atramos taško, kuris leistų potencialiems lankytojams, vienu ar dviem žodži-
ais, įvardinti savo motyvus lankytis Molėtuose. Nacionalinės reikšmės originalius ir didelius tur-
izmo srautus galinčio generuoti patrauklaus laisvalaikio leidimo objekto, Molėtų mieste, kol kas 
dar nėra.

Siūloma teritorija, yra betarpiškai šalia neseniai jau įgyvendintų kultūrinių rekreacinių paskirčių 
objektų, išsidėsčiusių aplink miesto ežerus. Teritorija yra patogioje privažiavimui, gerai mato-
moje vaizdingoje vietoje, šalia ežero ir miško, kurį galima pertvarkyti į viešąją erdvę, kultūrinių 
edukacinių veiklų paskirties parką ir t.t.

Nagrinėjamos teritorijos plotas būtų apie 6, 5 ha, teritorijos detalusis planas būtų rengiamas 
atsižvelgiant į projektinius pasiūlymus.
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TERITORIJOS LŪKESČIAI

Todėl siūlomos teritorijos tikslas – Molėtų mieste sukurti ištisus metus veikiantį, nepriklausomą nuo 
metų laikų sezoninės kaitos, kultūrinės ir pramoginės paskirties objektą su gretima teritorija, kuris 
taptų baziniu lankytojų pritraukimo centru. Įkūrus unikalų traukos centrą, atsirastų sąlygos miesto 
bendruomenei, vietos verslui kūrybiškai išnaudoti gretimas teritorija, atsirandančias galimybes vystyti 
smulkiuosius verslus, išplėsti gyventojų galimybes imtis savarankiškų verslų,, susijusių su centro veikla. 

Siūlomoje teritorijoje patenkanti autobusų stotis, būtų numatoma iškelti į kitą vietą, o „UAB Molėtų 
vanduo“ dalis administracinės ir pramoninės paskirties pastatų, gali būti rekonstruojami ir pritaikomi 
kultūrinėms, pažintinėms ir edukacinėms veikloms (pvz. „Vandens namai“) .

TERITORIJOS PROBLEMATIKA



TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Siūloma teritorija yra Molėtų mieste, jos plotas yra apie 13 ha. Ši teritorija, būtų tąsa prieš tai vyk-
dytų ir realizuotų projektų „Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtros Molėtų mieste I-II 
etapų (viešųjų erdvių sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas)“. Šiai teritorijai yra 
parengtas „Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas“.

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, 
AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS 
ĮRENGIMAS
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TERITORIJOS PROBLEMATIKA

TERITORIJOS LŪKESČIAI

Dalis teritorijos yra apleista, statinių joje nėra. Sklypo pietinė dalis ribojasi su gamybine, pramonine, 
komercine zonomis, kurios kelia nemažą vizualinę taršą. Šiaurinė sklypo dalis ribojasi su individualių 
vienbučių namų kvartalais ir gatvėmis. Teritorija prasideda ir baigiasi apleistomis užtvankomis, kurias 
jungia Siesarties upelis ir Promislavo ežeras, kurie taip pat reikalauja naujo požiūrio tvarkymo prasme.

Užtvankos galėtų tapti atraktyviais objektais, įvertinant gamtosauginius reikalavimus (žuvitakini-
ai takai). Šioje viešoje erdvėje, be pėsčiųjų takų tinklo pratęsimo ir su jais susijusios mažosios ar-
chitektūros elementų, galėtų atsirasti aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonos (vaikų ir sporto žaidimo 
aikštelės, mini paplūdimys su nauja tarpine užtvanka). Gal būt, visa ta teritorija galėtų įprasminti 
„vandens kelią“ su mini vasaros vandens parku, vaikų žaidimo aikštelėmis panaudojant vandenį 
ir smėlį. Įkurtas kinetinių skulptūrų parkas veikiantis vandens tėkmės pagrindu. 




