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Marijampolės mieste 
sukurta įdomi 
pramoga – kvietimas 
surasti septynis 
katinėlius 

Kalėdinė Marijampolės 
2021-ųjų metų eglutė

Pirmą kartą organizuotos akcijos „Šviečiančių moliūgų alėja“ ir 
„Kalėdinių eglučių alėja“  Įgyvendintas unikalus projektas „Iš už sienos“

praėjo jau treji metai, kai Jūs 
patikėjote savivaldybės vairą 
mūsų socialdemokratų koman-
dai. Praėję 2021 metai vis dar 
buvo sudėtingi dėl pandemijos, 
negalėjome dirbti ir gyventi vi-
siems įprasto gyvenimo, nes 
vis dar buvo gausu apribojimų. 
Nepaisant visko stengėmės įgy-
vendinti Jums duotus pažadus, 
daryti savivaldybės žmonėms 
reikalingus darbus, spręsti nuo-
lat kylančias problemas ir naujus 
iššūkius. 

POVILAS ISOdA
Marijampolės savivaldybės 

meras

   Žinoma, vieni nieko nepadary-
tume – turėdami puikius žmones 
įmonėse, įstaigose, organizacijo-
se darbus galime atlikti sklandžiai 
ir sėkmingai. Tai Jūsų sąžiningas 
darbas, aktyvumas, kūrybišku-
mas, kiekvieno meilė savo pro-
fesijai ir savo atliekamam darbui 
kartu su teisingais savivaldybės 
tarybos, administracijos spren-
dimais leidžia pasiekti norimų 
rezultatų. Marijampolės savival-
dybėje žmonės visada jautrūs, 
kai reikia susitelkti ir padėti, ne-
abejingi negerovėms, aktyvūs 
svarstymuose ir diskusijose –  
turėti tokią visuomenę yra didžiu-
lė vertybė.

   Marijampolė auga. Auga vers-
las, gerėja paslaugų kokybė ir pa-
siekiamumas, modernizuojama 
infrastruktūra, žinoma, yra dar 
kur stengtis, turime dar ne vieną 
tvarkytiną vietą ir reikalingų atlikti 
darbų, bet viskas padaroma, kai 
yra nuoseklumas ir tęstinumas. 

Socialdemokratais mūsų žmonės 
pasitiki jau daug metų – būtent 
darbų tęstinumas, orientacija į re-
zultatus, patyrusi ir tuo pačiu at-
sinaujinusi komanda, daranti rei-
kalingus pokyčius visose srityse, 
leidžia pasiekti tokius matomus ir 
apčiuopiamus rezultatus, leidžia 
augti ir stiprėti mūsų savivaldybei. 
Esame ir toliau pasiruošę „vairuo-
ti“ savivaldybę, įsiklausyti į Jūsų 
nuomonę, pageidavimus ir girdė-
dami kritiką, daryti darbus, kurie 
reikalingi, kad mūsų savivaldybė-
je būtų gera dirbti ir gyventi!

   Ačiū už Jūsų pasitikėjimą ir 
suteiktą galimybę dirbti Marijam-
polės savivaldybės žmonėms. 
Šiame leidinyje pateikiame mūsų 
socialdemokratų komandos nu-
veiktus pagrindinius darbus, ku-
riuos pavyko įgyvendinti praeitais 
2021 metais.

Sudaryta 
galimybė 
Marijampolėje 
naudotis BOLT 
paspirtukais ir 
BOLT FOOD 
paslauga 

Surengta Rugsėjo 1-osios šventė

Mero darbas – įvairiapusiškas ir atsakingas
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viešųjų pastatų atnaujiniMas

Metų daugiabučio titulą pelnęs daugiabutis Draugystės gatvėje Nr. 25 A

Restauruotas Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 
muziejaus rūsys 

• Ketvirtus metus iš eilės Marijampolės daugiabučiai namai įvertinami 
renovacijos srityje. Iš viso 2021 m. renovuoti 7 daugiabučiai.
• Šešiose Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose įrengti 
saulės kolektoriai. 

• Marijampolės ligoninei skirtos lė-
šos, reikalingos įsigyti aparatūrai, pri-
traukti dirbti gydytojus ir remontui.
• Marijampolės PSPC Globos centrui 
skirta parama atnaujinti įrangai.
• Greitosios medicinos pagalbos sto-
čiai skirtas finansavimas įsigyti gaivi-
nimo įrangai.

Saulės kolektoriai ant lopšelių-darželių „Rūta“ ir „Pasaka“ stogų

sveikata

“
Švietimo, kultūros, 
sporto ir jaunimo 
reikalų komiteto narė

Vasaros mažiausiems 
nuo šiol nebus per karštos – 
visoms ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoms nupirkti 
kondicionieriai.

irena Lunskienė

“
Marijampolės 
savivaldybės mero 
patarėja

Džiaugiuosi nuolat gerinama 
švietimo įstaigų infrastruktūra, 
kuriai 2021 m. buvo skirta 
beveik 1 mln. Eur.

agnė paveLčikienė 

“
Aplinkos apsaugos ir 
kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas

Įkurta Žaliosios politikos 
formavimo ir įgyvendinimo 
darbo grupė, kurios vizija – 
Marijampolės tapsmas dar 
draugiškesniu aplinkai miestu.

KAROLIS dVyLyS 

“

Socialinės ir 
sveikatos apsaugos 
komiteto narys;
Kontrolės komiteto 
narys

Džiaugiuosi, kad per metus 
judėjimo negalią turintiems as-
menims pritaikyta vis daugiau 
kultūros, švietimo įstaigų.

JONAS GRAbAUSKAS 

“
Socialinės ir 
sveikatos apsaugos 
komiteto pirmininkas

ALVydAS KIRKLIAUSKAS

Džiaugiuosi kaip visada dideliu 
dėmesiu neįgaliesiems – per 
2021 m. jiems pritaikyta net 
17 gyvenamųjų patalpų bei 15 
pėsčiųjų perėjų.

“
Plėtros, ūkio ir 
verslo vystymo 
komiteto narys

raMūnas Burokas 

Džiugu, kad smulkaus ir  
vidutinio verslo rėmimui  
2021 m. skirta net  
100 tūkst. Eur.

“

aLBinas MitruLevičius 

Įrengtas Liudvinavo sen. 
Išlandžių gyvenvietės 
apšvietimas.

LSDP frakcijos 
seniūno 
pavaduotojas; 
Aplinkos apsaugos 
ir kaimo reikalų 
komiteto pirmininko 
pavaduotojas

versLo pLėtra,
 darBo vietų kūriMas

• Marijampolės LEZ pradėti įrengti trys nauji sklypai besidomintiems inves-
tuotojams. 

Prekybininkų patogumui aikštelėje Dariaus ir Girėno gatvėje sutvarkyta 
infrastruktūra: įrengti šviestuvai, subraižytos automobilių stovėjimo vietos, 
pastatyti kelio ženklai

Skirtas finansavimas Marijampolės turizmo ir verslo informacijos 
centrui „SMART Marijampolė“ naujoms patalpoms įsirengti

sociaLinė apsauga

• Skirtos patalpos VšĮ „Cukrinukai“.
• Skirtas finansavimas Socialinės pagalbos 
centrui relaksacijos kambario įkūrimui.

Marijampolės 
Sūduvos 
gimnazijoje 
įrengtas liftas 
neįgaliesiems

Dvylika mieste esančių 
viešojo transporto laukimo 
paviljonų pritaikyti 
specialiųjų poreikių 
turintiems asmenims

 Kriochirurgijos aparatas, elektroterapijos stimuliavimo 
įrenginys ir endoskopas, kuriuos įsigijo Marijampolės ligoninė
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Marijampolės kultūros 
centrui skirtas 
finansavimas įsigyti 
mobiliajai scenai

KAIMO REIKALAI

infrastruktūros geriniMas

“

LSDP frakcijos 
seniūnas; Švietimo, 
kultūros, sporto 
ir jaunimo reikalų 
komiteto pirmininko 
pavaduotojas

darius keMeraitis 

Atnaujinome Premijų spor-
tininkams ir jų treneriams 
skyrimo ir mokėjimo tvarkos 
aprašą ir nuo šiol skatinami ne 
tik sportininkai, bet ir treneriai.

sportas ir kuLtūra

• Atnaujintos 9 krepšinio 
aikštelės. 
• Rekonstruoti R. Stan-
kevičiaus progimnazijos 
ir Ryto pagrindinės mo-
kyklos stadionai. 
• Remti tradiciniai meno 
festivaliai ir renginiai: „Šv. 
Jurgio meno sezonas“, 
„Medynės“, tarptautinis 
kūrybinis simpoziumas 
„Malonny“, „Marijampo-
lė Music Park“, „Kultūros 
savaitė“.

• Igliaukoje trinkelėmis išgrįsti pės-
čiųjų takai Taikos ir Šilelio gatvėse, 
o tarp Mokyklos ir Jaunimo gatvių 
įrengta aktyvaus poilsio aikštelė.
• Praplėstas ir atnaujintas gatvių 
apšvietimas kaimiškose vietovėse. 
Šviestuvai atnaujinti Sasnavoje, Mo-
koluose, Puskelniuose ir Patašinėje.

• Per 2021 metus rekonstruota 10 
daugiabučių namų stovėjimo aikšte-
lių, kuriose galima parkuoti apie 350 
automobilių.
• Pašešupio parke papildomai ap-
šviesta 1100 metrų takelių, sumon-
tuotos 32 naujos atramos su LED 
šviestuvais.
• Išasfaltuotos 3 Paparčio sodų ga-
tvės, Šakališkių gatvė Mokolų so-
duose. 

Rekonstruotas 
pėsčiųjų takas 
Taikos gatvėje, 
Igliaukoje

Atnaujintas Marijampolės Ryto pagrindinės mokyklos stadionas

„Šv. Jurgio 
meno sezono“ 
koncertas

Rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė Mokolų g. 39 Atnaujinti Vytauto parko takai

Nauji šviestuvai Pašešupio parke 
Atnaujinta Mokolų sodų Šakališkių gatvė

Pėsčiųjų-dviračių takas pro 
Marijampolės ligoninę

Rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė 
R. Juknevičiaus g. 21Vaikų žaidimų aikštelė Mokolų mikrorajone 

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvėje

“

Marijampolės 
savivaldybės mero 
pavaduotojas

artūras visockis 

Džiaugiuosi vandens kokybės 
gerinimo įrenginių pastatymu 
kaimiškose vietovėse: 
Smilgiuose, Daukšiuose, 
Balsupiuose, Kūlokuose, 
Barštinėje, Vaitiškėse ir 
Putriškėse.

“

Marijampolės 
savivaldybės 
administracijos 
direktorius

KAROLIS POdOLSKIS 

Parengtas Marijampolės 
dramos teatro rekonstrukcijos 
projektas, kurio įgyvendinimo 
metu planuojama kapitališkai 
sutvarkyti pastato išorę ir vidų.

“

Marijampolės 
savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 
pavaduotojas

vaLdas tuMeLis 

Smagu, kad 2021 metais į 
renovacijos programą buvo 
įtraukti 28 daugiabučiai, 
o 7 namų gyventojai jau 
džiaugiasi sumažėjusiomis 
šildymo sąnaudomis ir savo 
namų estetine išvaizda.

“

ROMUALdAS MAKAUSKAS

Skirtos lėšos ir rekonstruoti 
vandens tiekimo, buitinių 
bei paviršinių nuotekų tinklai 
Vilkaviškio, J. Jablonskio, 
Ramybės, Šaulių, Dariaus ir 
Girėno, Tarpučių gatvėse.

Finansų ir 
ekonomikos 
komiteto pirmininkas

“

ALGIRdAS bRAzyS

Per 2021 metus kelių 
priežiūrai ir rekonstrukcijai 
skirta daugiau nei 4 mln. Eur.

Plėtros, ūkio ir verslo 
vystymo komiteto 
pirmininko 
pavaduotojas

Simpoziumo „Malonny‘8“ metu nutapytas 
kūrinys „Nesvarumo būsena“ (aut. Ray Bartkus)

Gudeliuose nutiesti nauji nuotekų surinkimo 
ir vandens tiekimo tinklai bei pastatyta 
nuotekų valykla

„Kultūros savaitė“ koncertas Igliaukos 
Šv. Kazimiero bažnyčioje

Aktyvaus poilsio aikštelė Igliaukoje



4 2021 m. įgyvendinti Marijampolės socialdemokratų darbai

Politinė reklama. LSDP Marijampolės skyriaus leidinys. Leidinyje panaudotos Marijampolės savivaldybės administracijos ir Dainiaus Čėplos nuotraukos. Leidybos išlaidos bus apmokėtos iš 
LSDP Marijampolės skyriaus einamosios sąskaitos. Spaudai parengė MB „Sūduvos reklama“. Užs. Nr. 22-1. Tiražas 20 000 egz. Spausdino „Media regionalne Sp. z. o. o.“ 

“ “ “

Plėtros, ūkio 
ir verslo 
vystymo 
komiteto 
narys

Marijampolės 
savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 
pavaduotojas

kęstutis petraška VILIUS KRIVIcKAS ARVydAS bAJORAS 

Beveik 38 tūkst. Eur buvo 
skirta kaimo bendruome-
ninėms veikloms ir viešųjų 
erdvių tvarkymui, be jų, 
dar 49 tūkst. Eur, kurių 
dėka buvo įgyvendinami 
kaimo bendruomenių 
projektai.

2021 m. finansuotos 
6 žmonių Švietimo 
lyderystės studijos 
ISM universitete.

Naujas kryptinis 
perėjų apšvietimas 
įrengtas 45 pėsčiųjų 
perėjose.“

sigitas vaLančius

Sutvarkėme auto-
mobilių stovėjimo 
aikšteles prie Meno 
mokyklos ir Profesinio 
rengimo centro.“

ALVydAS zdANyS

El. mokinio pažymėjimai 
naudojami bendrojo 
ugdymo mokyklose, 
pradėti naudoti ir Meno 
mokykloje, Sporto cen-
tre, Moksleivių kūrybos 
centre. Ruošiamos 
sąlygos pažymėjimus 
naudoti pavėžėjimui.

“

Aplinkos 
apsaugos ir 
kaimo reikalų 
komiteto 
narys

Metas ražinskas 

Džiugu, kad projekto 
metu Gudeliuose  
nutiesti nuotekų 
surinkimo ir vandens 
tiekimo tinklai bei 
pastatyta nuotekų 
valykla.

švietiMas

• Rekonstruoti ir įrengti šaligatviai, pėsčiųjų takai Dainavos, Sporto, Parko 
gatvėse, atkarpoje nuo J. Ambrazevičiaus-Brazaičio–Vilkaviškio ir Vokie-
čių gatvių sankryžos iki Tyliosios gatvės.
• Atnaujintos automobilių stovėjimo aikštelės prie lopšelių-darželių „Vaivo-
rykštė“ ir „Rasa“, renovuota dalis lopšelio-darželio „Rūta“ pėsčiųjų takų. 
• Rekonstruotas pėsčiųjų takas P. Armino gatvėje prie Marijampolės ko-
legijos. 
• Baigtos rekonstruoti Draugystės, Uosupio, Poilsio gatvės.

SUSISIEKIMAS IR SAUGUMAS

Nemokamos vaikų vasaros užimtumo veiklos ir vėl sulaukė didelio susidomėjimo. 
Jose 2021 metais dalyvavo apie 1600 vaikų nuo 7 iki 18 metų

Padėkos olimpiadų ir konkursų prizininkams

Suteikta galimybė nemokamai mokytis plauktis antrokams ir šiuometiniams trečiokams, kurie to negalėjo 
padaryti praėjusiais metais

Geriausių abiturientų pagerbimo šventė

Kasmet remiama ir skatinama Marijampolės trečiojo amžiaus 
universiteto veikla

Rekonstruoti Sporto gatvės 
šaligatviai

Rekonstruota Poilsio g.

Rekonstruota Uosupio g.

Įrengtas papildomas apšvietimas Rygiškių Jono gimnazijos 
stadione

Finansų ir 
ekonomikos 
komiteto narys

Finansų ir 
ekonomikos 
komiteto narys

Švietimo, kultūros, 
sporto ir jaunimo 
reikalų komiteto 
pirmininkas

Rekonstruota 
Vilkaviškio g. 
pėsčiųjų tako 
atkarpa iki 
Tyliosios g.


