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TĘSKIME POKYČIUS!

     kovo 5 dieną visi rinksime 
savo atstovus, kurie ateinan-
čius 4 metus dirbs mūsų sa-
vivaldybės žmonėms, spręs 
kylančias problemas, telks 
kolegas, ieškos investicijų, rū-
pinsis švietimo, sveikatos, so-
cialinės ir kitų sričių kokybišku 
darbu, rūpinsis, kad žmonėms 
čia būtų gera ir patogu gyventi 
bei dirbti.

     Mūsų savivaldybė, per pa-
skutinius ketverius metus įvei-
kusi didelius Covid-19, karo 
Ukrainoje iššūkius, ir toliau sė-
kmingai gražėjo, keitėsi, buvo 
kuriamos naujos darbo vietos, 
pritraukta investuotojų. Da-
rėme dideles reformas savo 
ūkyje, norėdami, kad pinigai 
būtų naudojami kaip įmano-
ma racionaliau, kad nebūtų 

perteklinių įstaigų, kad būtų 
galima racionaliau ir taupiau 
naudoti patalpas, techniką, 
žmones paskirstyti ir sumokė-
ti jiems didesnes algas. Būtent 
visos reformos, visi pokyčiai 
leido sutaupyti daug pinigų, 
kuriuos investavome į visas 
sritis: švietimą, sportą, kultūrą, 
socialinę ir sveikatos apsau-
gą, daug investavome į infras-
truktūrą: šaligatvius, gatves,  
apšvietimą – patogų ir saugų 
žmonių gyvenimą. 

     Norint ir toliau išlaikyti tokį 
patį tempą, tęsti reikalingus 
pokyčius, pritraukti inves-
tuotojus, kad žmonės turėtų 
darbo vietų, reikia tvirtos, pa-
tyrusios komandos ir didelės 
drąsos. Mūsų socialdemokratų 
komanda turi ir patirtį, ir drą-
sos, mes esame pasiryžę ir to-
liau priimti sprendimus, kartais 
nepopuliarius, bet tuos, kurie 
ilguoju laikotarpiu duos realią 
naudą savivaldybei ir jos žmo-
nėms. 

     Politika yra komandinis žai-
dimas, čia po vieną nieko ne-
pasieksime, todėl džiaugiuo-
si, kad mums pavyko išlaikyti 
stiprią komandą, kurioje dera 
užaugusi jaunoji karta kartu su 
vyresniaisiais didelę patirtį tu-
rinčiais politikais ir įvairių sričių 
specialistais. Neužtenka bal-
suoti už vieną ar kitą pažįsta-
mą, giminaitį, draugą, kuris yra 
kažkur sąraše, bet realiai neturi 
šansų laimėti ir atstovauti jums 
taryboje. Rinkdamiesi žiūrėki-
te ir į komandą, ar yra pakanka-
mai patyrusių, kompetentingų 
žmonių, valdyti savivaldybę. Ir 
kartais geriau ne už giminaitį 
balsuoti, bet rinktis tą sąrašą, 
kuris turi ir patirtį ir žmones, 
kurie galės tinkamai atstovau-
ti – manau, kad mūsų partija 
šiuose rinkimuose yra būtent 
tokia. 

     Prašau jūsų visų palaikymo ir 
balsų šiuose rinkimuose, tikiu, 

kad galime ir toliau tinkamai 
atstovauti jūsų interesams, kad 
galime sėkmingai kurti, puose-
lėti, gražinti ir auginti mūsų sa-
vivaldybę. Būtent tęstinumas, 
nuoseklumas leidžia sukurti 
tokius rezultatus, kad mūsų 
partija žmonės pasitiki jau ne 
vienuose rinkimuose ir po kie-
kvienų rinkimų viskas nesikei-
čia iš esmės.

     Prašau jūsų ir toliau išlaikyti 
tą pačią kryptį, leisti mums da-
ryti pokyčius ten, kur jų reikia, 
dirbti jums, kad Marijampolės 
savivaldybė būtų geriausia vie-
ta dirbi ir gyventi! 

      Nuoširdžiai dėkoju visiems 
už nuolatinį palaikymą ir, ti-
kiuosi, už būsimą palaikymą 
šiuose rinkimuose! 

Mieli Marijampolės savivaldybės gyventojai, 

Pagarbiai
PovIlas IsoDa

Nuo vasario 28 d. iki kovo 2 d. – 
išankstinis balsavimas Marijampolės savivaldybės 

administracijos pastate (J. Basanavičiaus a. 1).

Nuo kovo 3 d. iki kovo 4 d.  – 
balsavimas namuose (neįgaliesiems, juos 

slaugantiems ir vyresniems nei 70 m. asmenims). 
Registracija trumpuoju Nr. 1855.

Kovo 5 d. Nuo 7 val. iKi 20 val. – 
rinkimų diena. Balsavimas rinkimų apylinkėse.

KuR iR KaDa BalSuoTi?
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Mero siekiai Marijampolės savivaldybei

lSDP 2023-2026 m. programa

Nuosekliai besiplečiantis verslas kartu su naujais investuo-
tojais bei taikliai parinkta parama smulkiajam verslui leidžia 
Marijampolėje realizuoti savo verslo idėjas, kas užtikrina gy-
ventojų užimtumą ir nuolatinį darbo vietų kūrimą bei augantį 
darbo užmokestį. 

saugant istorines vertybes bei nuolat modernizuojant kul-
tūros infrastruktūrą, užtikrintas prieinamas, įvairus ir visuo-
menės poreikius atitinkantis kultūrinis gyvenimas, remiama 
kultūros kūrėjų ir menininkų veikla. 

sukurta infrastruktūra: keliai, šaligatviai, apšvietimas, melio-
racijos sistemos, vandens ir nuotekų tinklai atitinka žmonių 
poreikius. Renovuoti daugiabučiai, sutvarkytos automo-
bilių stovėjimo aikštelės, nauji konteineriai, įrengtos vaikų 
žaidimo aikštelės – įprastas daugiabučio kvartalo vaizdas. 

visi vaikai ugdomi savivaldybės švietimo įstaigose, kurios 
yra šiuolaikiškai įrengtos, jose įgyvendinti poreikius atitin-
kantys pažangūs ugdymo metodai, užtikrintas reikiamų pe-
dagogų ir pagalbos specialistų poreikis. aktyviai bendra-
darbiaujama su kitomis švietimo įstaigomis, veikiančiomis 
mūsų mieste. 

Baigsime gatvių apšvietimo tinklo modernizavimą
siekdami suvaldyti šilumos kainas, perimsime šilumos ūkio valdymą
Įrengsime gyvūnų kapines
statysime kolumbariumą
Tęsime bažnyčių atnaujinimo darbų finansavimą
Plėsime stebėjimo kamerų tinklą, didindami saugumą ir tvarką
statysime saulės elektrinių parką, užtikrinantį elektrą viešojo sektoriaus 
įstaigų poreikiams
Rekonstruosime ir įrengsime naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, sujungdami 
juos į vieną tinklą
Tęsime savivaldai pavaldžių įstaigų renovacijos darbus
Gerinsime susisiekimą pastatydami tiltą per Šešupę aušros gatvėje
Tobulinsime ir modernizuosime viešojo transporto sistemą, įrengsime 
dviračių saugyklas
statysime ir rekonstruosime vasaros, Tarpučių, Balsupių, vokiečių ir kitas 
gatves

Užtikrinsime pakankamą vietų skaičių darželiuose visiems savivaldybės 
vaikams
Plėsime inovatyvias erdves (sTEaM laboratorijas, lauko klases) ir skatinsi-
me pažangius ugdymo metodus (finansinio raštingumo ugdymą, priešmo-
kyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų IT ugdymą)
Tęsime darželių ir mokyklų renovacijas
Plėtosime nemokamą vaikų vasaros užimtumo programą
Užtikrinsime visiems norintiems mokiniams pailgintos grupės poreikį
Didinsime gabių ir talentingų vaikų ir jų mokytojų skatinimo fondą
stiprinsime profesinio orientavimo sistemą
Remsime Trečiojo amžiaus universiteto, Profesinio rengimo centro ir Kole-
gijos veiklas
Investuosime į pedagogų ir švietimo lyderių kompetencijų ugdymą
Plėsime priemones reikiamų pedagogų ir pagalbos specialistų pritraukimo 
skatinimui

atnaujintos sporto bazės ir mokyklų sporto salės, aktyvios 
sporto organizacijos ir klubai, viešoji infrastruktūra tinka-
ma žmonių sportavimui ir užimtumui, aktyviam laisvalaikiui 
pastatytas naujas riedlenčių parkas. 

savivaldybės infrastruktūra draugiška negalią turintiems 
žmonėms. socialinės paslaugos tenkina gyventojų porei-
kius, o nevyriausybinės organizacijos yra aktyvios partnerės 
šiame procese. aktyviai veikianti sveikatos prevencija, pri-
traukiami reikiami gydytojai, išplėstas priėmimo ir skubios 
pagalbos skyrius. 

STIPRI EKONOMIKA

PRIEINAMA IR ĮVAIRIAPUSIŠKA 
KULTŪRA 

KOKYBIŠKAS ŠVIETIMAS

INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS ŠVIETIMAS

SPORTAS VISIEMS IR TURININGAS 
LAISVALAIKIS 

POREIKIUS ATLIEPIANTI SOCIALINĖ 
IR SVEIKATOS APSAUGA

IŠPLĖTOTA INFRASTRUKTŪRA 
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Įrengsime infrastruktūrą naujuose laisvos ekonominės zonos teritorijos 
sklypuose ir į juos pritrauksime naujus investuotojus, kurie sukurs gerai 
apmokamas darbo vietas
siekdami pritraukti investuotojus, tęsime reikalingos infrastruktūros 
įrengimą pramoninėse teritorijose
Remsime smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą
skatinsime prekybą ir paslaugų teikimą rekreacinėse zonose
Išnaudosime „Rail Baltica“, „via Baltica“ teikiamas galimybes verslo 
plėtrai ir investuotojų pritraukimui
sukursime neįveiklintų patalpų ir žemės sklypų duomenų bazę, kurią 
pristatysime potencialiems investuotojams
skatinsime aplinkai draugišką ir tvarų verslą
Didinsime darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams

atnaujinsime „senąjį“ sūduvos stadioną ir kitas sporto centro bazes (baseinus, 
krepšinio sales ir kt.)
Remsime Marijampolės savivaldybėje veikiančias sporto organizacijas ir klubus
Tęsime sporto bei lauko treniruoklių aikštelių plėtrą ir atnaujinimą, papildomai 
įrengsime treniruoklius mažiems vaikams
statysime šiuolaikišką daugiafunkcę laisvalaikio ir sporto areną
Didinsime finansavimą geriausių sportininkų ir jų trenerių premijoms
sutvarkysime visų mokyklų sporto sales
Remsime neįgaliųjų sportą ir investuosime į reikalingos infrastruktūros
pritaikymą
Įgyvendindami sporto strategiją sukursime trenerių pritraukimo sistemą

Tęsime finansavimą viešųjų pastatų, erdvių ir būstų pritaikymui
žmonėms su negalia
Remsime ir skatinsime įsitraukti į paslaugų teikimą nevyriausybines
organizacijas, neįgaliųjų draugijas
Užtikrinsime pagalbos į namus, slaugos, globos ir kitų socialinių
paslaugų poreikį
skatinsime bedarbių integraciją į darbo rinką
sudarysime sąlygas įsikurti dienos centrui vaikams su negalia
Pirksime ir statysime socialinius būstus
Rekonstruosime „smalsučio“ pradinės mokyklos pastatą,
pritaikydami socialinių paslaugų teikimui

skatinsime ekologinį ūkininkavimą, siekdami ekologiškais produktais
aprūpinti savivaldai pavaldžias įstaigas
Tęsime kaimiškųjų seniūnijų gatvių apšvietimo tinklo plėtrą
Didinsime finansavimą melioracijos tinklų atnaujinimui
Remsime kaimų bendruomenes ir padėsime įgyvendinti jų projektus
Didinsime finansavimą žvyrkelių asfaltavimo ir kelių remonto darbams
kaimuose
Tęsime poilsio ir laisvalaikio zonų plėtrą bei tvarkymą kaimiškose vie-
tovėse
statysime vandentiekio ir nuotekų tinklus ir remsime individualių įren-
ginių įsirengimą
Remsime kultūrinę veiklą kaimo bendruomenėse

skatinsime ir užtikrinsime sklandų daugiabučių namų renovacijos ir
teritorijos tvarkymo procesą
Tęsime finansavimą daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių
atnaujinimui ir naujų įrengimui
atnaujinsime esamas ir įrengsime naujas vaikų žaidimų aikšteles
skatinsime naujų gyvenamųjų daugiabučių namų statybą, siekdami di-
dinti nekilnojamo turto pasiūlą nuomai ir įsigijimui
Pabaigsime atnaujinti ir įrengti komunalinių atliekų aikšteles bei
pastatysime naujus konteinerius
Rūpindamiesi gyventojų saugumu, sutvarkysime ir įrengsime naujas
priedangas, stiprinsime informacijos sklaidą visuomenei

Marių parko teritoriją pritaikysime poilsiui, pramogoms ir turizmui, su-
tvarkydami takus, apšvietimą, įrengdami vaikų žaidimų zonas
Tvarkysime Ramybės parką, pritaikydami jį lankytojų poreikiams
Remsime jaunimo organizacijas ir didinsime jaunimo įtraukimą į spren-
dimų priėmimo procesą
Įrengsime sKaTE (riedučių, riedlenčių ir dviračių, paspirtukų rampų) 
parką
Įgyvendinsime „Marijampolė Jaunimo sostinė 2023“ veiklas ir užtikrin-
sime jų tęstinumą
Plėsime turizmo paslaugas, maršrutus ir laisvalaikio praleidimo būdus,
pritraukdami daugiau turistų
skatinsime jaunimo verslumą ir darbo užimtumo programas
Plėsime jaunimo laisvalaikio praleidimo erdves

Remsime regioną garsinančius menininkus, meninius kolektyvus, renginius, 
festivalius
Renovuosime Dramos teatrą, atnaujinant išorės ir vidaus erdves
Dramos teatrui sudarysime galimybes turėti profesionalaus teatro trupę
Įrengsime vaikų užimtumo erdvę Kultūros centre, suteikdami tėvams galimy-
bę kokybiškai mėgautis renginiais
skatinsime moderniąją kultūrą ir šiuolaikinį meną, jaunimo kūrybiškumą
Renovuosime Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus memorialinio 
muziejaus pastato išorės ir vidaus erdves
Tvarkysime ir įveiklinsime kultūros paveldo objektus
Įrengsime Kvietiškio dvaro kaip Marijampolės ištakų ekspoziciją

vystysime ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų tei-
kimą pacientų namuose
Plėsime ir atnaujinsime Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių ligoninėje
Investuosime į gydytojų, slaugytojų ir kitų reikalingų specialistų pri-
traukimą
Prisidėsime prie gydymo įstaigų paslaugų ir infrastruktūros gerinimo, 
naujų medicininių įrangų įsigijimo
Renovuosime ligoninės korpusą ir jame įsteigsime konsultacinę poli-
kliniką
skatinsime sveikos gyvensenos, mitybos ir kitas nemokamas sveikati-
nimo programas bei iniciatyvas

VERSLO PLĖTRA IR DARBO
VIETŲ KŲRIMAS

SPORTAS

SOCIALINĖ APSAUGA

KAIMO REIKALAI

GYVENAMOSIOS APLINKOS
ATNAUJINIMAS (GERINIMAS)

LAISVALAIKIS IR JAUNIMO REIKALAI

KULTŪRA

SVEIKATOS APSAUGA
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