
dar vieni metai nenumaldomai artėja į pabaigą, netrukus žengsime į naujuosius 2019-uosius metus. 2018-ieji Marijampolės  
savivaldybei buvo gausūs dideliais darbais ir pasiekimais, kupini įspūdingų renginių, džiaugsmingi skambiomis pergalėmis, ypatin-
gi įsimintinomis akimirkomis kiekvienam iš mūsų asmeniškai ir tuo pačiu visiems savivaldybės gyventojams kartu. 

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, kurių darbai, mintys, pasiūlymai ir idėjos padėjo sukurti daug gražių, naudingų, originalių ir prasmingų 
pasiekimų Marijampolėje. Džiaugiuosi tuo, kas nuveikta, kas pasiekta, nes  dėka Marijampolės savivaldybės žmonių,  turtingos isto-
rijos ir šiuolaikinio modernumo, mūsų kraštas auga ir stiprėja – tą pastebi ne tik čia gyvenantys, bet ir besisvečiuojantys. Tai didžiąja 
dalimi priklauso nuo visų Jūsų, nuo kiekvieno iš Jūsų pilietiškumo, darbo ir meilės vietai, kurioje gyvenate.

Artėjant gražiausioms metų šventėms linkiu Jums ir Jūsų šeimoms sveikatos, sėkmės, gražių akimirkų, širdžiai mielų darbų, tikrų,  
sąžiningų ir mylinčių draugų bei kolegų!
Jaukių ir linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Nuoširdžiai,

2018 m. gruodis



Modernizuota Marijampolės Jono Totoraičio 
progimnazija, ją pritaikant 

žmonėms su judėjimo negalia

LSDP Marijampolės skyriaus 2015 m. rinkimų programoje 
numatyti ir įgyvendinti darbai bei iniciatyvos

Laisvojoje ekonominėje zonoje  įsikūrė gamybos milžinė 
UAB „DOVISTA“, investuojanti 100 mln. 

Eur ir kurianti 1000 naujų darbo vietų 

Sutvarkytos nuo miesto centro nutolusios gatvės ir viešosios erdvės 
prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos, 

Mindaugo,  Vytenio, P. Vaičaičio, Varpo gatvių

Šiuolaikiškai renovuota ir modernizuota Marijampolės 
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Sveikatingumo centre „Sveikatos banga“ 
renovuota sporto salė ir baseinas

Pastatyta sporto salė „Saulės“ pradinėje mokykloje

Įrengta požeminė pėsčiųjų perėja Saulės g. 
Baigtos statyti analogų Lietuvoje neturinčios dviejų lygių sankryžos 

Gedimino, Aušros ir P. Armino gatvėse

Marijampolės savivaldybėje nutiesta 
49240 m. naujo asfalto 
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 Marijampolės dramos teatre sumontuotos naujos kėdės

Atlikta sporto mokyklos pastato renovacija 

Renovuotos sporto centro „Sūduva“ patalpos

Nuo 2015 m. modernizuota per 50 daugiabučių namų
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Renovuoti VšĮ Marijampolės ligoninės Vaikų priėmimo ir sku-

bios pagalbos, Vaikų ligų bei Akušerijos ginekologijos skyriai, 
atnaujinta medicininė įranga

Nutiesta 3698 m. naujų 
dviračių ir pėsčiųjų takų

Visiems Marijampolės savivaldybės antrokams suteikta galimybė mokytis plaukti

Reorganizavus Marijampolės muzikos ir dailės mokyklas, įsteigta 
Marijampolės meno mokykla.

Įrengtos trys naujos gyvūnų vedžiojimo aikštelės

Pirmą kartą organizuota Vaikų būrelių ir užimtumo mugė

Įrengus automobilių stovėjimo aikšteles prie VšĮ Marijampolės ligoninės 
Palangos ir R. Juknevičiaus gatvėse, atsirado papildomos 50 naujų vietų

Devyniose mokyklose ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose atnaujinti sveikatos kabinetai

Nuo 2015 m. sutvarkyta ir naujai įrengta 
55 automobilių stovėjimo aikštelės

Neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos lėšomis pritaikyti 

būstai neįgaliesiems

Iš studijų rėmimo fondo 48-iems Marijampolės kolegijos studentams skirtos stipendijos

Renovuota Marijamolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Finansuoti 80 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, 
kurie kreipėsi paramos

Laisvalaikio ir užimtumo centrą prijungus prie 
Kultūros centro padaugėjo 

renginių ir pagerėjo jų kokybė

Įgyvendinta nemokama vaikų vasaros užimtumo programa
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Igliaukoje sutvarkytos gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės, 
poilsio zona prie Iglės ežero

Įrengtas Buktos gamtinis-pažintis takas ir poilsiavietė

Kauno gatvėje įrengta krepšinio 
aikštelė

Nuolat gerinami 

melioracijos ir 
hidrotechniniai 
statiniai: Iglės ež. 
slenkstis, Smilgių 
tvenkinių hidrotech-

niniai statiniai

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015-2018 m. programai 
skirta 90,3 tūkst. Eur. 2017 m. gautas apdovanojimas 
„Draugiškiausia jaunimui savivaldybė“

Įsteigtos ir skiriamos premijos už aukštus sportinius laimėjimus Lietuvos, 
Europos ir pasaulio čempionatų sporto šakų ir rungčių sportininkams

Apšiltinti lopšeliai-darželiai „Šypsenėlė“ ir „Pasaka“

Vytauto g. suremontavus buvusį bendrabutį, įkurti 69 nauji socialiniai būstai

Įsteigtas Marijampolės turizmo ir 
informacijos centras 

Marijampolės TAU skirtos patalpos Meno mokykloje. Kasmet finansuojamos 
universiteto projektinės veiklos

75-iomis vietomis padidintas vietų 
skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Įrengtas naujas saugesnis tiltas į SB „Papartis“ bei nutiestas tiltas per Šešupę į Mokolų k.

Rugpjūčio 30 d. duomenimis iš 179 savivaldybės administracijos 
teikiamų paslaugų 101 galima gauti elektoriniu būdu

Įsteigtas tuberkuliozės gydymo kabinetas

Įgyvendinta 10 projektų, kurių metu buvo įrengti 
nauji šviestuvai mieste ir kaimiškose vietovėse
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	 Kovo	3	d.	vyks	savivaldybės	tarybos	ir	mero	rinkimai	–	tai	didelis	iššūkis	ir	dar	didesnė	atsakomybė	prieš	gyventojus,	nes	ateina	
laikas	atsiskaityti	už	nuveiktus	darbus	ir	prašyti	pasitikėjimo	rinkimuose.	Marijampolės	socialdemokratai	pasitvirtino	54	kandidatų	į	tarybą	
sąrašą.	Turime	gerai	sukomplektuotą	komandą,	kurioje	yra	švietimo,	kultūros,	sporto,	žemės	ūkio,	socialinės,	teisės,	sveikatos	specia-

listų,	verslininkų,	valstybės	tarnautojų,	seniūnaičių,	bendruomenių	pirmininkų,	aktyvių	visuomenininkų,	profesinių	sąjungų	lyderių	ir	kitų	
sričių	specialistų.	Socialdemokratų	sąraše	yra	ir	naujų	veidų,	ir	puikiai	pažįstamų,	daug	metų	Marijampolės	savivaldybei	ir	jos	žmonėms	
sąžiningai	dirbančių	žmonių.
	 Kviečiame	pasitikėti	socialdemokratais	artėjančiuose	Marijampolės	savivaldybės	tarybos	ir	mero	rinkimuose,	o	mes	pasižadame	ir	
toliau	visomis	jėgomis,	nuoširdžiai	dirbti	dėl	Marijampolės	savivaldybės	ir	visų	jos	žmonių	gerovės!

4

Karolis PodolsKis
Marijampolės	savivaldybės	
administracijos	direktorius

8

albinas 
MitruLevičiuS 
UAB	„Marijampolės	autobusų	parkas“	
administratorius

12

Jonas GrabausKas
Marijampolės	savivaldybės	tarybos	
narys,	UAB	„Marijampolės	autobusų	
parkas“	autobusų	stoties	viršininkas

16

andrius JasinsKis
Visuomeninis	Marijampolės	
savivaldybės	mero	patarėjas

20

siGutis Jundulas
Lietuvos	ūkininkų	sąjungos	 
Marijampolės	skyriaus	pirmininkas,	 
LR	Žemės	ūkio		rūmų	savivaldos	 
organizatorius	Marijampolės	regionui	

1

Povilas isoda
Marijampolės	savivaldybės	
mero	pavaduotojas

3

ArtūrAS viSockiS
Marijampolės	savivaldybės	tarybos	
narys,	LR	Seimo	nario	padėjėjas

5

alvydas KirKliausKas
Marijampolės	savivaldybės	
tarybos	narys,	Marijampolės	
savivaldybės	sporto	centro	
„Sūduva“	treneris

7

romualdas maKausKas
Marijampolės	savivaldybės	mero	
pavaduotojas

9

darius Kemeraitis
Marijampolės	savivaldybės	tarybos	
narys,	UAB	„Vidara“	generalinis	
direktorius

11

valdas tumelis
Marijampolės	savivaldybės	
administracijos	direktoriaus	
pavaduotojas

2

irenA LunSkienė
Marijampolės	savivaldybės	merė

2

irenA LunSkienė
Marijampolės	savivaldybės	merė

6

rAMūnAS BurokAS
Marijampolės	savivaldybės	
tarybos	narys,	UAB	„Mano	būstas“	
regiono	vadovas

10

alvydas Zdanys
Marijampolės	Sūduvos	
gimnazijos	direktorius

13

SigitAS vALAnčiuS
UAB	„Marijampolės	šilumos	tinklai“	
vyresnysis	inžinierius

15

Agnė PAveLčikienė
Marijampolės	savivaldybės	
administracijos	Komunikacijos	
skyriaus	vedėja

17

alGirdas braZys
UAB	„Statybos	ritmas“	
generalinis	direktorius

19

JuoZas isoda
Marijampolės	savivaldybės	tarybos	
narys,	UAB	„Naujas	ūkis“	agronomas-
konsultantas 21

ŽyDrūnAS kruLikAS
Asociacijos	„Marijampolės	kolegijos	
krepšinio	klubas“	pirmininkas

23

ričArDAS 
BAgDAnAvičiuS 

Marijampolės	kultūros	centro	direktoriaus	
pavaduotojas	kultūrai	ir	bendriesiems	
reikalams

14

grAŽinA rAinienė
Aktyvi	visuomenininkė

18

arvydas baJoras
Marijampolės	savivaldybės	
administracijos	direktoriaus	pavaduotojas

22

eDitA kuLikAuSkienė
Marijampolės	savivaldybės	visuomenės	
sveikatos	biuro	Visuomenės	sveikatos	
specialistė,	vykdanti	visuomenės	
sveikatos	stiprinimą

24

JurgitA čerkAuSkienė
Marijampolės	savivaldybės	tarybos	narė,	
UAB	„Marijampolės	butų	ūkis“	
administravimo	paslaugų	grupės	vadovė
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40

eMeritA norkeLiūnė
Verslininkė,	E.M.M.A.	Beauty	Lab	
prekinio	ženklo	įkūrėja,	tarptautinių	
mokymų	grožio	specialistams	
trenerė/mokytoja

41

saulius lisausKas
Marijampolės	kultūros	centro	Edukacinių	
programų	kuratorius,	Marijampolės	Petro	
Armino	progimnazijos	sekretorius 42

AStA kLiMienė
Marijampolės	socialinės	pagalbos	centro	
direktoriaus	pavaduotoja

28

Aušrinė čeSnuLienė
Marijampolės	Trečiojo	amžiaus	
universiteto	Neformaliojo	suaugusiųjų	
mokymo	koordinatorė 30

rASA šALAševičienė
Marijampolės	vaikų	lopšelio-
darželio	„Šypsenėlė“	direktoriaus	
pavaduotoja	ugdymui29

romas Giedraitis
Marijampolės	kolegijos	administracijos	
direktorius,	laikinai	einantis	
direktoriaus	pareigas 

43

gABrieLė 
Monkevičiūtė
UAB	„Marijampolės	švara“	atliekų	
tvarkymo	tarnybos	vyresnioji	
vadybininkė,	LSDJS	Marijampolės	
skyriaus	pirmininkė

45

LinA JAruševičienė
Marijampolės	kolegijos	dėstytoja,	
sveikatingumo	ekspertė

44

saulius Perlis
Valstybinės	maisto	ir	veterinarijos
tarnybos	Marijampolės	valstybinės	
maisto	ir	veterinarijos	tarnybos	
vyriausiasis	specialistas	-	maisto	
produktų	inspektorius

32

saulius orina
UAB	„Kelranga“	apšvietimo	
skyriaus	vadovas

31

LinA Mineikienė
Marijampolės	vietos	veiklos	grupės	
pirmininkė,	Marijampolės	savivaldybės	
bendruomenių	asociacijos	pirmininkė 33

eGidiJus milešinas
Marijampolės	Jono	Totoraičio	 
progimnazijos	Informacinių	technologijų	
mokytojas,	Lietuvos	švietimo	profesinės	
sąjungos	pirmininko	pavaduotojas	 

47

LinAS AkStinAvičiuS
UAB	„Žemkasta“	direktorius	gamybai

46

ArtūrAS BruSokAS
Marijampolės	sav.	Igliaukos	Anzelmo	
Matučio	gimnazijos	vairuotojas,	
Gudelių	kaimo	bendruomenės	
pirmininkas	ir	seniūnaitis

48

DAivA Muckuvienė
Marijampolės	„Saulės“	pradinės	
mokyklos	ir	Marijampolės	mokyklos-
darželio	„Želmenėliai“	vyresnioji	logopedė

49

niJoLė vASyLienė
Marijampolės	kolegijos	lektorė

51

neriJus mašalaitis
Marijampolės	Jono	Totoraičio	
progimnazijos	Informacinių	technologijų	
mokytojas50

romas luKšys
Policijos	atsargos	pareigūnas,	
futbolo	aistruolis

38

AuDronė PutAuSkienė
Marijampolės	vaikų	lopšelio-darželio	
„Rūta“	direktoriaus	pavaduotoja,	
Marijampolės	kolegijos	lektorė37

alvydas vaZnys
Marijampolės	Šaltinio	progimnazijos	
direktoriaus	pavaduotojas	ūkio	
reikalams 39

ArūnAS reinikis

UAB	„Piko	valanda“	direktorius

53

roMALDAS StAnkūnAS
UAB	„Vidara“	prekybos	skyriaus	
vadovas

52

vitalis mitrofanovas 

Daugiabučių	namų	bendrijų	pirmininkas

54

deividas JurKša
Marijampolės	krepšinio	lygos	vadovas,	
Asociacijos	„Sūduvos	regiono	kultūros	
ir	sporto	centras“	vadovas

25

kęStutiS PetrAškA
Marijampolės	kultūros	centro	
direktoriaus	pavaduotojas	ūkio	
reikalams 26

euGeniJus Kurtinaitis
Marijampolės	savivaldybės	 
tarybos	narys

27

tadas PraJara
UAB	„Baltic	Agro“	konsultantas-
agronomas,	Igliaukos	bendruomenės	
„Matutiečiai“	pirmininkas

34

eriKas ruGienius
Advokatų	kontoros	„Erikas	Rugienius	ir	
partneriai”	advokatas

35

ALiuS PAkroSnevičiuS
UAB	„Apsaugos	komanda“	
Marijampolės	filialo	vadovas

AušrA SkAMArAkienė
VšĮ	Marijampolės	pirminės	sveikatos	
priežiūros	centro	Psichikos	dienos	
stacionaro	užimtumo	terapijos	
specialistė

36
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LSDP	Marijampolės	skyriaus	leidinys.	Marijampolė,	Vytauto	g.	27,	tel.	(8	343)	51	275
Išleido	MB	„Sūduvos	reklama“.	Užs.	Nr.	2.	Spausdino	„GRUPA	WM	Sp.	z	o.o.	spaustuvė“,	Olsztyn.	Tiražas	20	000	egz.	1	psl.	–	fotostudijos	„Baltas	pūkas“	nuotrauka,	8	psl.	–	Luko	Mockaus	nuotrauka.
Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP Marijampolės skyriaus rinkimų sąskaitos.

MarijaMpolės socialdeMokratai linki

Metų!2019sėkMingų


