2020

metais

įgyvendinti
Marijampolės socialdemokratų

darbai

Mieli Marijampolės savivaldybės žmonės!
Praėjo labai sudėtingi, iššūkių ir problemų kupini 2020 metai.
Nepaisant sudėtingų aplinkybių ir
šiais metais pavyko įgyvendinti
ne vieną Jums duotą pažadą, padaryti gerų, mūsų savivaldybės
žmonėms naudingų darbų. Šiame leidinyje mes, Marijampolės
socialdemokratai, kaip ir kasmet
pateikiame Jums trumpą ataskaitą apie pagrindinius per metus
nuveiktus darbus.
2020 metais visų mūsų veiklas
ir įprastą gyvenimą koregavo koronavirusas ir su juo susiję apribojimai. Iššūkiai buvo milžiniški,
kiekvienam teko peržiūrėti mums
įprastus darbus, daug ką keisti,
taikytis su vis iškylančiais apribojimais. Džiaugiuosi, kad Marijampolės savivaldybės žmonės dar
kartą parodė savo kūrybiškumą,
susitelkimą ir atkaklumą. Visų
bendrų pastangų dėka Marijampolės savivaldybėje viskas gana
sėkmingai judėjo pirmyn net ir tokiais sudėtingais metais.

Nuoširdžiai dėkoju visiems,
kurie šiuos metus buvo pirmose
fronto linijose. Mūsų medicinos
darbuotojai yra tikrieji šių dienų
herojai. Tai, ką jie padarė ir daro
dabar, kai situacija yra sunkiausia, yra nepakartojama ir tai jokiais žodžiais neapsakoma.
Ačiū visiems sveikatos pagalbos specialistams, socialiniams
darbuotojams, kurie sunkiai dirba netausodami savęs ir supranta, kad jų darbas yra būtinas ir
rizika neišvengiama. Nepaisydami grėsmių dirbate, teikiate pagalbą tiems, kam jos šiuo metu
labiausiai reikia.
Didžiulis iššūkis teko ir švietimo įstaigoms, pedagogams,
vaikams, net ir jų tėvams. Mokytis skaityti, rašyti, ruoštis egzaminams teko per kompiuterio
ekranus, ir tam reikėjo ne tik
mokytojų didelio pasirengimo,
bet ir tėvų, artimųjų įsitraukimo į
ugdymo procesą. Dideli iššūkiai
teko ir kultūros bei sporto ben-

druomenei, kurie taip pat susidūrė su begale apribojimų. Tačiau
vis tiek sugebėjo pasiekti aukštų
rezultatų, realizuoti kūrybinius sumanymus.
Šių metų iššūkiai buvo skausmingi ir mūsų verslo bendruomenei. Kažkas buvo priverstas
pristabdyti savo veiklą, kažkas
persikvalifikuoti, ieškoti kitų veiklos būdų, o kažkas net užsidaryti. Nepaisant to, į Marijampolę
atėjo ir naujų investuotojų, daugumai verslų pavyko išsaugoti
savo turimus darbuotojus jų neatleidžiant.
Džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti pažadą ir visiems viešojo sektoriaus darbuotojams
sumokėti atlyginimus, neskelbiant prastovų, neverčiant imti
nemokamų atostogų, netaupant
žmonių sąskaita, visi gavo atlyginimus, nors kai kurių darbai ir
buvo sustoję. Apskritai sėkmingai
pavyko suvaldyti savivaldybės finansus ir metus baigti praktiškai
be skolų. Pavyko nuveikti daug
darbų infrastruktūros tvarkymo
srityse: arčiausiai žmonių esančiuose gyvenamuosiuose mikro-

rajonuose tvarkėme šaligatvius,
apšvietimą, gatves. Toliau tęsėme parkavimo aikštelių asfaltavimą, per ypatingai trumpą laiką
atliktas tilto per Šešupę Vilkaviškio gatvėje kapitalinis remontas,
rekonstravome dar vieną – Pašešupio parką, vyko daug remonto
darbų švietimo, kultūros įstaigose. Kaimiškose vietovėse įgyvendinome ne vieną infrastruktūros
gerinimo projektą, toliau tęsiami
vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo, renovavimo darbai, rekonstruojami keliai.
Tikrai vyko darbai visose srityse, todėl kviečiu skirti laiko ir peržiūrėti šią Jums paruoštą ataskaitą, kurioje surašėme pagrindinius
šių metų atliktus darbus. Jūs pasitikėjote mūsų komanda, o mes,
savo ruožtu, atsiskaitome Jums ir
taip kuriame tarpusavio pasitikėjimu grįstą ryšį.
Dirbame ir dirbsime Marijampolės savivaldybės žmonių labui!
Povilas Isoda
Marijampolės savivaldybės
meras

LAISVALAIKIS IR JAUNIMO REIKALAI
• Atnaujintas Pašešupio parkas – įrengta
grilio zona, dviračių kalneliai, smėlio paplūdimys su šalia esančiais poilsio suoleliais
ir naujomis persirengimo kabinomis, maudymosi vieta su platforma, skirta judėjimo
negalią turintiems žmonėms, atnaujinta gyvūnų vedžiojimo aikštelė.
• Karantino laikotarpiui užsitęsus, pasiūlyta
nauja pramoga marijampoliečiams – „Kinas ant ratų“ Sasnavos aerodrome, didžiulė
kino salė po atviru dangumi.
• Sudarytos sąlygos Marijampolėje įvykti
tokiems renginiams kaip „Įdomiosios atostogos“ ir „Laisvės piknikas“.
• Marijampolės savivaldybės gyventojams
ir miesto svečiams kalėdinę nuotaiką kūrė
išmani, interaktyvi Kalėdų eglutė su aplink
ją esančiomis pramogomis.
Šachmatų
staleliai
Pašešupio
parke

Kalėdinė
Marijampolės
2020-ųjų metų
eglutė
Įdomiosios atostogos su Vidu Bareikiu

Laisvės piknikas

Dviračių kalneliai Pašešupio parke

Šunų vedžiojimo aikštelė
Pašešupio parke
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Verslo plėtra, darbo vietų steigimas
• 2020 m. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondui skirta trigubai daugiau lėšų nei 2019 m. daugiau nei 60
tūkst. Eur. Nukentėjusiam verslui nuo
COVID-19 skirta daugiau nei 9 000
Eur.

• Įkurtas Marijampolės turizmo ir verslo informacijos centras „SMART
Marijampolė“, kuris skirtas informacijos sklaidai apie Marijampolėje lankytinas vietas, maršrutus, apgyvendinimo, maitinimo paslaugas ir aktyvų
laisvalaikį.

• Sudarytos sąlygos įgyvendinti Degučių turgaus rekonstrukcijos projektą. Gyventojai savo užauginta produkcija galės prekiauti naujai įkurtoje
prekyvietėje Dariaus ir Girėno g.

Naujoji UAB „Juodeliai“ gamykla

• Sukurta infrastruktūra pramoninėje zonoje prie LEZ teritorijos ir joje
jau pastatyta pirmoji gamykla UAB
„Juodeliai“. Šiuo metu gamykloje jau
įdarbinta 150 darbuotojų.
Atsinaujinusi Degučių turgavietė

KAIMO REIKALAI

infrastruktūros gerinimas
• Per 2020 metus rekonstruotos
6 daugiabučių namų stovėjimo aikštelės.
• Praplėstas gatvių apšvietimo tinklas. Savivaldybės teritorijoje įrengta
131 naujas šviestuvas.
• Pastatyta nauja suskystintų dujų
katilinė Igliaukoje.

• Įvykdyti Pašešupio parko tvarkymo darbai: išvalyti du parke esantys vandens telkiniai, įrengtas 1 500
metrų ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas
kartu su jo apšvietimu, einantis per
visą parką, įrengtos 3 vaikų žaidimų
aikštelės ir mažosios architektūros
elementai (suoleliai, šiukšliadėžės,
šviestuvų atramos, ir kita.).

Pėsčiųjų-dviračių takas Pašešupio
parke, tamsiuoju paros metu

• Seniūnijų kapinėse buvo vykdomi
infrastruktūros ir viešosios aplinkos
gerinimo darbai: buvo įrengti pėsčiųjų takai, asfaltuojami keliai vedantys į kapines, tvarkomos tvoros,
genėjami medžiai ir atliekami kiti
darbai.
• 200 000 Eur skirta paraiškoms dėl
pagalbos įsigyjant ūkinius gyvūnus.
• Atlikta melioracijos darbų už
373 000 Eur: Baraginės, Igliaukos, Buktos, Valavičių, Kumelionių,
Netičkampio
kaimuose sutvarkyti beveik
20 kilometrų
melioracijos
griovių ir juose
esantys statiniai.

Vaikų žaidimų aikštelė Pašešupio parke

Nauji suoleliai Pašešupio parke

Kapitališkai
atnaujinta
Gando g.,
Kumelionyse

Automobilių
stovėjimo
aikštelė prie
daugiabučio
namo Nr. 68
R. Juknevičiaus gatvėje

Baigti tilto per Jiesios upę Dambruvkos k. kapitalinio
remonto darbai

Igliaukos k. Vyturių gatvės atkarpos, vedančios į Igliaukos k. kapines
kapitalinio remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės remonto darbai

Darius Kemeraitis

“

• Įrengtas gatvės apšvietimas Baraginės k. Sodo gatvėje.
• Daugiau nei 20 000 Eur skirta kaimo bendruomenių kultūrinių veiklų
vykdymui, beveik 38 tūkst. Eur – kaimo bendruomeninėms veikloms ir
viešųjų erdvių tvarkymui, dar 24 000
Eur, kurių dėka buvo įgyvendinami
kaimo bendruomenių projektai.
• Per 2020 metus kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai skirta beveik
900 000 Eur.

LSDP frakcijos
seniūnas;
Švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo
reikalų komiteto
pirmininko
pavaduotojas
Sutelkus aktyvius sporto
bendruomenės narius,
sukūrėme ir patvirtinome
Marijampolės sporto
strategiją.

Ramūnas Burokas

Valdas Tumelis

Plėtros, ūkio ir
verslo vystymo
komiteto narys

“

COVID-19 krizės akivaizdoje Marijampolėje pavyko
smulkaus verslo rėmimui
per metus skirti 60 tūkst.
eurų paramą, kuria pasinaudojo beveik 100 smulkių
verslininkų.

“

Marijampolės
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas
Bendrų pastangų dėka
pavyko unikalų Pašešupio
parką paversti į nuostabią
poilsio ir rekreacijos oazę.

Kęstutis Petraška

Algirdas Brazys

Finansų ir
ekonomikos
komiteto narys

“

Minint Tautkaičių klojimo teatro „Gegnė“ 70-metį, buvo
pakeistas klojimo stogas.

“

Plėtros, ūkio ir
verslo vystymo
komiteto
pirmininko
pavaduotojas
Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, sutvarkėme
įvažiavimą į garažų
bendriją Vasaros gatvėje.
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sportas ir kultūra
• Remti meno festivaliai ir renginiai:
Tarptautinis kūrybinis simpoziumas
„Malonny“, „Šv. Jurgio meno sezono“
renginiai, „Marijampolė Music Park“,
„Medynės“ festivaliai ir kt.
Vienas iš šių metų
Malonny piešinių
„Judgement“. Autorė, marijampolietė
Sofija Sadauskaitė

• Atlikta keturių sporto įstaigų reorganizacija. Jos sujungtos į vieną juridinį vienetą – Marijampolės sporto
centrą.
• Pašešupio parke įrengtos naujos
teniso, badmintono, diskgolfo ir futbogolfo aikštelės.
• Marijampolėje pirmą kartą surengtas Lietuvos jaunučių lengvosios
atletikos čempionatas.

3

viešųjų pastatų atnaujinimas

• Marijampolės kultūros centre įrengta orkestro platforma (orkestro duobė), sumontuota moderni, atitinkanti
šiuolaikinius poreikius techninė įranga ir moderniausia Lietuvoje garso
sistema, moderniausią aparatūrą
turinti garso įrašų studija, įrengtas
informacinis skaitmeninis stendas.

• Trečius metus iš eilės Marijampolės daugiabučiai namai pripažįstami pavyzdiniais Lietuvoje. 2018
metais – įspūdingiausio renovuoto
daugiabučio namo titulas, 2019 m. –
geriausios renovacijos pavyzdys Lietuvoje, o 2020 m. – metų renovacijos
projektas. Per 2020 metus renovuoti
8 daugiabučiai.
• Jono Pauliaus II parapijos ir Sasnavos Švč. Marijos vardo parapijoms
skirta 20 tūkst. Eur pastatų statybos
ir atnaujinimo darbams ir 7 tūkst. Eur

vargonų remontui Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapijai.
• Skirta parama saulės kolektoriams
įsirengti 11-ai Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų.
• Atlikti restauracijos darbai ir duris lankytojams atvėrė unikalus
kultūros paveldo objektas Marijampolėje – advokatų Andriaus ir Aleksandros Bulotų namas.
• Daugumai savivaldybės švietimo
įstaigų buvo skirtas finansavimas reikalingiems remonto darbams atlikti.

Badmintono aikštelė Pašešupio parke

2020 metų renovacijos projektas – daugiabutis namas Marijampolėje,
Jaunimo g. 7

Šv. Jurgio meno sezono koncertas

Joninių šventė Liudvinave

Marijampolės kultūros centre įrengta
orkestro platforma (duobė)

Atnaujintas advokatų Andriaus ir Aleksandros Bulotų namas

„Marijampolė Music Park“ koncertas

Švietimas

ISM švietimo lyderystės magistrantūros studijas pradėjo
4 marijampoliečiai
• Kasmet remiama ir skatinama Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veikla.
• Padidintas Marijampolės moksleivių kūrybos centre veikiančių būrelių
skaičius. Dabar centre veikia 26 neformaliojo švietimo būreliai, iš kurių
17 – nauji.

Irena Lunskienė

“

Švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo
reikalų komiteto
narė
Net tokiomis sudėtingomis
sąlygomis, Marijampolėje
kultūrinis gyvenimas nesustojo ir buvo įgyvendintas
ne vienas pradėtas kultūrinis
projektas.

• Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“
įrengtos dar 4 naujos grupės, kuriose
papildomai priimti 55 auklėtiniai.
• Įteiktos stipendijos gabiausiems
Marijampolės kolegijos studentams
ir Marijampolės profesinio rengimo
centro moksleiviams.

Agnė Pavelčikienė

• Jaunieji vasarotojai gausiai dalyvavo
nemokamose vaikų vasaros užimtumo
veiklose ir laisvalaikį leido pildydami
savo žinių bagažą. Siūlomos programos sulaukė dar daugiau dėmesio.
2019-aisiais į vasaros veiklas įsitraukė
apie 1 000 vaikų, o 2020 metais apie
1 600 vaikų nuo 7 iki 18 metų.
• Bendrojo ugdymo įstaigos aprūpintos nuotoliniam ugdymui reikalingomis
priemonėmis – 340 planšetinių kompiuterių.
• Įgyvendinome nemokamų pietų tiekimą visiems priešmokyklinukams ir
pirmokėliams, nepriklausomai nuo šeimos pajamų.
• Finansuojamos švietimo lyderystės
magistrantūros studijos 4 marijampoliečiams.

Alvydas Zdanys

Marijampolės
savivaldybės
mero patarėja

“

Džiaugiuosi, kad senuosius
laminuotus mokinių
pažymėjimus pakeitėme
naujais elektroniniais, į
kuriuos ateityje bus galima
integruoti įvairių galimybių.

“

Švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo
reikalų komiteto
pirmininkas
2020 metais švietimo,
kultūros ir sporto įstaigų
remontams ir infrastruktūros
gerinimo darbams skyrėme
758 000 eurų.

Konkurso
„Metų
senjoras
2020“
nugalėtoja
Marijampolės
TAU direktorė
Ona
Sakalauskienė

Viena iš keturių naujų grupių
lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

Vaikų vasaros užimtumo veiklos

Romualdas Makauskas

“

Finansų ir
ekonomikos
komiteto
pirmininkas
Įgyvendinę infrastruktūros
modernizavimo projektą,
galime didžiuotis
šiuolaikišku ir aukščiausius
standartus atitinkančiu
kultūros centru.

Sigitas Valančius

Finansų ir
ekonomikos
komiteto narys

“

Bendromis su Kultūros centro
vadovybe pastangomis ir
bendradarbiaujant su operos
solistu Edmundu Seiliumi turime galimybę džiaugtis nauju
pasaulinio lygio koncertiniu
„Bechstein“ gamintojo fortepijono skambesiu Kultūros centre.
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susisiekimas ir saugumas
• Suremontuoti ir atnaujinti šaligatviai
su pėsčiųjų dviračių takais: Mokolų,
Uosupio, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio, Gedimino, R. Juknevičiaus,
Draugystės gatvėse.
• Rekonstruotos Gedimino, Pavasario, Dainavos, Vytenio, Marių ir kitos
gatvės.
• Įrengta moderni vaizdo stebėjimo
sistema, kurią sudaro 65 vaizdo stebėjimo kameros, 9 greičio matavimo
ir 11 automobilių valstybinių numerių
atpažinimo kamerų.
• Pradėti ir pabaigti Vilkaviškio g.
tilto per Šešupę kapitalinio remonto
darbai.

• Išplėstas automobilių stovėjimo
aikštelių automobilių statymo ir judėjimo krypties žymėjimas.
• Įrengtos dvi 4 automobilius vienu
metu galinčios įkrauti didelės galios
elektromobilių įkrovimo stotelės.
• Įrengti 9 nauji viešojo transporto
laukimo paviljonai: Dariaus ir Girėno g. (2 vnt.), Vytauto g. prie Meno
mokyklos, Kauno g. prie Profesinio
rengimo centro, R. Juknevičiaus g.
prie Sūduvos gimnazijos, Mokolų
gatvėje (2 vnt.), Narto k. Liepynų g.
ir Puskelnių k. s. b. „Ramunė“ SodųDraugystės g. sankryžoje.

Viešojo transporto laukimo paviljonas
Dariaus ir Girėno g.

Modernus vaizdo stebėjimo kamerų tinklas

Elektromobilių įkrovimo stotelė Šv. Margaritos g.

Atliktas Vilkaviškio g. tilto kapitalinis remontas

Naujas pėsčiųjų-dviračių takas Mokolų g.

Rekonstruota Gedimino gatvė

Sveikata

Socialinė apsauga

Sūpynės judėjimo negalią turintiems žmonėms
Pašešupio parke
• Marijampolės kultūros centre įrengti
2 keltuvai neįgaliesiems, kurie jiems
suteiks galimybę patekti į visas erdves.

Pirmosios šalies ponios, prezidentienės D. Nausėdienės vizitas
Marijampolėje, asociacijoje „Suvalkijos Saulytės“
Keltuvas neįgaliesiems
Marijampolės kultūros
centre

Atnaujinta asociacijos
„Suvalkijos saulytės“
infrastruktūra

Albinas Mitrulevičius Jonas Grabauskas

“

LSDP frakcijos
seniūno
pavaduotojas;
Aplinkos apsaugos ir kaimo
reikalų komiteto
pirmininko
pavaduotojas
Atnaujinome viešąją
infrastruktūrą
Sasnavos, Igliaukos,
Šunskų, Baraginės,
Gudelių ir kitose
kaimiškose
vietovėse.

Socialinės ir
sveikatos
apsaugos
komiteto
narys;
Kontrolės
komiteto
narys

• P. Armino progimnazijoje suteiktos patalpos ir
skirta parama VšĮ „Cukrinukai“, NSK „Siekis“.
• 2020 m. socialinė pagalba buvo suteikta beveik
8 000 savivaldybės gyventojų.
• Atnaujinta asociacijos „Suvalkijos saulytės“ infrastruktūra.
• Per 2020 metus įrengta 12 pandusų, kad neįgalieji galėtų patogiai patekti į savo namus.
• Įrengtos pirmosios sūpynės judėjimo negalią turintiems žmonėms.
• Atlikta Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro rekonstrukcija.

Alvydas Kirkliauskas Artūras Visockis

“ “
Smagu, kad per
2020 metus net
99 jaunos šeimos
pasinaudojo parama
ir pirmąjį būstą įsigijo
mūsų savivaldybėje.

• VšĮ Marijampolės ligoninėje įsigytas kompiuterinis tomografas. Taip
pat naujojo portatyvinio krūtinės
ląstos rentgeno dėka bus išgelbėta
ne vieno paciento gyvybė.
• Marijampolės socialdemokratai visus metus dalyvavo įvairiose
COVID-19 savanorystės akcijose, LSDP frakcija daugiau nei
10 000 Eur savo tarybos narių išlaidų skyrė kovai su pandemija.
• Įdiegta elektroninė pacientų registracijos sistema VšĮ Marijampolės
ligoninėje.
• Marijampolės Rotary klubas kartu su Marijampolės verslininkais
Marijampolės ligoninei nupirko net
11 deguonies terapijos aparatų.
• Įkurtas mobilus COVID-19 patikros punktas ir karščiavimo klinika.
• Dėl pasikeitusio finansavimo,
nebeliko eilių dantų protezavimui.

Esame vieni iš pirmųjų
tarp savivaldybių pradėję vykdyti institucinės
globos pertvarką.
Marijampolės mieste
numatoma statyti 6
grupinio ir (ar) savarankiško gyvenimo namus,
kuriuose gyvens 57
neįgalieji.

“

Verslininkų dėka Marijampolės
ligoninė aprūpinta reikalinga įranga

Karolis Podolskis Arvydas Bajoras

Marijampolės
savivaldybės mero
pavaduotojas

Socialinės ir
sveikatos
apsaugos
komiteto
pirmininkas

Renovuotos erdvės Marijampolės
pirminės sveikatos priežiūros
centre

Marijampolės savivaldybės
administracijos
direktorius

“

Dirbant kartu su
socialinėmis įstaigomis ir
organizacijomis
pavyko užtikrinti
socialinių paslaugų teikimą pažeidžiamiausiems
žmonėms net
pandemijos metu.

Kartu su Pirminės sveikatos priežiūros centru
įgyvendinome Palaikomojo gydymo ir slaugos
skyriaus patalpų renovacijos projektą.

“

Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus
pavaduotojas
Sėkmingai ir greitai
atlikome
Vilkaviškio g.
tilto per Šešupę
kapitalinio
remonto darbus.
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