
 MARIJAMPOLĖS 
SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS
TS-LKD 

FRAKCIJOS 
ATASKAITA

A
TA

SK
A

ITA



VALDAS PILECKAS
Marijampolės 
savivaldybės tarybos 
TS-LKD frakcijos 
seniūnas

Švietimo, kultūros, 
sporto ir jaunimo reikalų 
komiteto narys

Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas

PETRAS PAVILONIS
Marijampolės 
savivaldybės tarybos 
TS-LKD frakcijos 
seniūno pavaduotojas

Aplinkos ir kaimo reikalų 
komiteto pirmininko 
pavaduotojas

Etikos komisijos 
komisijos pirmininkas

FR
A

K
C

IJA



KĘSTUTIS 
TRAŠKEVIČIUS

Marijampolės 
savivaldybės tarybos 

TS-LKD frakcijos  
narys

Finansų ir ekonomikos 
komiteto narys

Kontrolės komiteto 
pirmininkas

ANDRIUS 
VYŠNIAUSKAS

Marijampolės 
savivaldybės tarybos 

TS-LKD frakcijos 
narys

Plėtros, ūkio ir verslo 
vystymo komiteto narys

Investicijų į šilumos ūkį 
komisijos narys

FR
A

K
C

IJA



Marijampolės savivaldybės tarybos 
TS-LKD frakcijos ataskaita:
• Siekiame sutelkti visuomenę ir 

savivaldybės tarybą bendriems 
veiksmams, kurie padėtų nutraukti 
Marijampolei nenaudingą sutartį su 
šilumos monopolininku „Litesko” ir taip 
sumažinti šildymo kainas. Šiuo tikslu 
inicijavome peticiją „Dėl centralizuotai 
tiekiamos šilumos kainos“. Po peticija per 
trumpą laiką pasirašė net 645 
marijampoliečiai. Taip pat inicijavome ir 
paruošėme savivaldybės tarybos 
sprendimą „Dėl Marijampolės 
savivaldybės 2015–2019 metų veiklos 
prioritetų papildymo“ ir į savivaldybės 
veiklos prioritetų sąrašą įtraukėme naują 
prioritetą, įpareigojantį savivaldybės 
vadovus siekti, kad centralizuotai 
tiekiamos šilumos kaina Marijampolėje 
mažėtų bent iki vidutinės centralizuotai 
tiekiamos šilumos kainos Lietuvoje lygio.

• Aktyviausiai iš visų tarybos narių teikiame 
pasiūlymus Marijampolės savivaldybės 
biudžetui. 2016 m. biudžete mūsų siūlymu 
buvo skirta papildomi 56 tūkst. eurų 
daugiabučių namų kiemų tvarkymui. 2017 
m. biudžete mūsų siūlymu papildomai 10 
tūkst. eurų skirta patyčių prevencijos 
programoms, 6 tūkst. eurų - gerus 
rezultatus rodančių sportininkų premijoms, 
1,5 tūkst. eurų - antikorupciniam švietimui. 
Taip pat numatyta, kad viršplaninės 
savivaldybės biudžeto lėšos pagaliau bus 
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skiriamos didelių savivaldybės skolų 
mažinimui.

• Viešiname švogerizmo ir korupcijos 
atvejus, juos mūsų iniciatyva svarsto 
Kontrolės komitetas ir Antikorupcijos 
komisija. Informacija apie buvusius ir 
esamus švogerizmo atvejus yra 
perduodama Specialiųjų tyrimų tarnybai.

• Kovojame su korupcija: inicijavome 
Marijampolės savivaldybės korupcijos 
prevencijos programos naujos redakcijos 
parengimą; mūsų iniciatyva 
Antikorupcijos komisija rekomendavo 
Marijampolės savivaldybės 
administracijai įgyvendinti STT korupcijos 
rizikos analizės išvadoje pateiktus 
pasiūlymus dėl korupcinės rizikos 
socialinio būsto administravimo ir 
nuomos bei viešųjų pirkimų organizavimo 
ir vykdymo srityse; siūlėme sukurti 
Savivaldybės pajamų ir išlaidų viešinimo 
sistemą, kas ketvirtį teikti pajamų ir 
išlaidų ataskaitas savivaldybės 
gyventojams.

• Rūpinamės ir palaikome investuotojus, 
kurie nori ir ateina į Marijampolės laisvąją 
ekonominę zoną. Pritariame LEZ 
vystymui ir savivaldybės 
įsipareigojimams, kurie padeda 
palengvinti investuotojų pritraukimą.

• Mums stengiantis, keliant iniciatyvas ir 
siekiant sutarimo Marijampolės 
savivaldybė turi naują, teisingesnę 
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mokesčių lengvatų tvarką. Taikant ją 
priimtuose mokestinių lengvatų 
sprendimuose yra mažiaus subjektyvumo, 
didesnis dėmesys skiriamas verslo 
skatnimui kurti naujas darbo vietas.

• 2015 m. inicijavome, kad Marijampolės 
savivaldybė dalyvautų „Lietuvos kultūros 
sostinės“ projekte ir siektų kultūros 
sostinės vardo 2018 m. - per valstybės 
šimtmetį. Džiaugiamės, kad pavyko laimėti 
ir 2018 m. Marijampolė bus Lietuvos 
kultūros sostinė, kurioje vyks daug įdomių 
kultūrinių renginių. Šiuo metu vyksta 
metinės kultūros renginių programos 
kūrimas. Mes siekiame, kad projektas būtų 
orientuotas į Marijampolės istorinio 
išskirtinumo visai Lietuvai pabrėžimą. 

• Apgynėme Tauro apygardos partizanų 
memorialą nuo valdžios siekio pakenkti jo 
išskirtinumui ir memorialą paversti 
paprastomis kapinėmis. Mūsų iniciatyva 
šis memorialas buvo įteisintas kaip 
išskirtinis objektas Marijampolėje, turintis 
aiškias naudojimo ir laidojimo taisykles. 

• Inicijavome peticiją dėl Rusijos vėliavos 
pašalinimo iš Jono Basanavičiaus 
aikštės. Ši vėliava, tarsi akibrokštas, 
plevėsavo netoli paminklo lietuvių Tautai ir 
kalbai, kurias Rusija tremtimis, katorgomis, 
gulagais ir spaudos draudimais siekė 
sunaikinti per ilgus ne vienos okupacijos 
laikotarpius.

• Inicijavome daugiabučių namų 
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renovavimo programos 
įgyvendinimo Marijampolės 
savivaldybėje auditą. Stovime 
daugiabučių namų gyventojų pusėje ir 
siekiame, kad renovacija vyktų 
skaidriai bei sąžiningai. Džiaugiamės, 
kad pavyko aktyviais veiksmais 
paspartinti Jaunimo g. 18 daugiabučio 
namo renovaciją, o netinkamai savo 
pareigas atlikęs UAB „Marijampolės 
būtų ūkis“ renovacijos projekto 
vadovas buvo patrauktas iš užimamų 
pareigų. 

• Kartu su visa opozicija sustabdėme 
savivaldybės vadovų siekį uždaryti 
Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos kaimiškuosius filialus 
Igliškėliuose, Daugirduose ir Šventragyje. 
Manome, kad šie bibliotekų skyriai yra 
svarbūs miestelių ir kaimų 
bendruomenėms, todėl turi būti išsaugoti.

• Kilus skandalui dėl direktoriaus sumuštos 
moksleivės Mokolų pagrindinėje 
mokykloje mūsų iniciatyva buvo priimta 
nauja Patyčių prevencijos Marijampolės 
bendrojo ugdymo mokyklose tvarka. 
Dabar savivaldybė turi vieningą sistemą, 
kaip kovoti su patyčiomis, kurioje yra 
aiškiai apibrėžta institucijų atsakomybė ir 
būtini atlikti veiksmai mokykloje 
pastebėjus patyčias. Taip pat mūsų 
iniciatyva skyrus papildomą finansavimą 
vykdoma daugiau patyčių prevencijos 
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mokymų mokytojams. 
• Mūsų iniciatyva atliktas Socialinio būsto 

fondo plėtros programos įgyvendinimo 
auditas. Gyventojams, kurie susiduria su 
savivaldybės administracijos darbuotojų 
netinkamu elgesiu ir biurokratizmu siekiant 
įgyti socialinį būstą, tarpininkaujame ir 
padedame surasti geriausius sprendimus.

• Nuolatos rūpinamės, kad būtų didinamas 
finansavimas miesto priemiesčių ir 
rajono miestelių gatvių tvarkymui. Iki 
šiol pavyko pagelbėti aktyvioms 
bendruomenėms, kad būtų sutvarkytos 
Naugarduko, Ašmenos, Aukštaičių gatvės, 
o į 2017-2019 metų gatvių tvarkymo planą 
įtrauktos neasfaltuota Aušros gatvės dalis, 
Balsupių gatvė ir kitos. 

• Siekiame etiškos ir skaidrios savivaldos, 
todėl rūpinamės, kad savivaldybės 
tarybos nariai ir administracijos 
darbuotojai nepainiotų viešų ir privačių 
interesų, nusišalintų nuo su jų darbu ar 
artimaisiais susijusių klausimų svarstymo. 
Mūsų iniciatyva vienas savivaldybės 
tarybos narys iš valdančiosios daugumos 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
jau buvo nubaustas už supainiotus 
interesus balsuojant dėl sau palankaus 
sprendimo.

• 2016 ir 2017 m. organizavome Sausio 
13-osios bėgimus iš Sūduvos gimnazijos 
į senąsias kapines iki Rimanto 
Juknevičiaus kapo. 
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• Frakcijos nariai parėmė istorijos leidinį 
„Ką mena Sausio 13-osios naktis?“ ir 
renginius: koncertą „M. K. Čiurlionio 
šeimos moterys“, M. K. Oginskio 250-ųjų 
metinių minėjimą ir Marijampolės 
kolegijos studentų atstovybės 
orientacines varžybas naktyje, skirtas 
studentų dienos minėjimui. 

• Mūsų iniciatyva 2017 m. kovo 11 d. 
marijampoliečiams kino teatre 
„Spindulys“ buvo nemokamai 
demonstruojamas patriotinis filmas 
„Emilija iš Laisvės alėjos“.

Frakcijos pareiškimai 
savivaldybės taryboje: 

• 2015 m. gegužės 25 d. - „Dėl 
Tauro apygardos partizanų memorialo“.

• 2015 m. lapkričio 27 d. „Dėl 
Rimanto Juknevičiaus atminimo 
įamžinimo“.

• 2016 m. kovo 29 d. - „Dėl 
renginių Kovo 11-osios šventės proga“.

• 2016 m. gruodžio 13 d. - „Dėl 
bėgimo, skirto Rimantui Juknevičiui ir 
kitiems žuvusiems 1991 m. sausio 13-ąją 
atminti“.
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M a r i j a m p o lės s a v i v a l d y bės 
tarybos TS-LKD frakcija siekia:

padėti Marijampolės žmonėms įveikti 
skurdą ir socialinę atskirtį ženkliai 
gerinant teikiamų socialinių paslaugų 
kokybę, kuriant individualios socialinės 
pagalbos priemones;

padėti vietos verslui lengviau ir 
sparčiau kurti naujas darbo vietas;

pritraukti užsienio investuotojų į 
Laisvąją ekonominę zoną;

užtikrinti, kad Marijampolės ligoninėje 
ir kitose gydymo įstaigose būtų teikiamos 
kokybiškos ir prieinamos paslaugos, 
ypač senyvo amžiaus žmonėms;

pastatyti naują krepšinio areną, kuri 
atitiktų LKL ir tarptautinius standartus;

 sumažinti centralizuotai tiekiamos 
š i l u m o s k a i ną i r s i e k t i , k a d j i 
Marijampolėje neviršytų šalies vidutinės 
kainos;

stipriai didinti finansavimą miesto, 
priemiesčių ir miestelių gatvių, šaligatvių ir 
daugiabučių namų kiemų remontui, kad 
būtų galima per keletą metų asfaltuoti ir 
rekonstruoti daugelį probleminių gatvių 
ir kitų infrastruktūros objektų;

vystyt i Mari jampolės istoriniu 
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paveldu grįstą kultūrą ir renginius; 
užtikrinti, kad mažėtų Marijampolės 

savivaldybės skolos, o biudžetas būtų 
subalansuotas ir naudojamas ypač 
efektyviai;

kovoti su korupcija naikinant 
valdančiosios partijos narių masinius 
įdarbinimus, su šaknimis išraunant 
švogerizmo tradicijas ir kyšininkavimą;

mažinti savivaldybės valdymo 
aparatą, įvesti aukštus standartus 
gyventojams tiekiamų paslaugų kokybei ir 
ke is t i admin is t rac i jos darbuoto jų 
bendravimo kultūrą;

užtikrinti saugų emocinį klimatą 
v isose Mari jampolės savivaldybės 
švietimo įstaigose;

padėti ūkininkams atnaujinant 
žemės ūkio infrastruktūrą, melioracijos 
įrengimus ir didinant Marijampolės krašto 
žemės ūkio našumą;

rajono miesteliuose kurti ir vystyti 
bendruomenių centrus , kur iuose 
s u s i j u n g t ų k u l t ū r a , s p o r t a s i r  
bendruomeninė veikla. Marijampolės 
miesteliai turi tapti patogaus ir gražaus 
gyven imo ž i d in i a i s Mar i j ampo lės 
šeimoms.
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Leidinį parengė TS-LKD frakcijos Marijampolės 
savivaldybės taryboje nariai. Ataskaita leidžiama pusės 
kadencijos (2 veiklos metų) proga. Leidinys finansuojamas 
TS-LKD frakcijos narių veiklai skirtomis lėšomis. 
Nuotraukos V. Skroblo ir asmeninių arch. Tiražas: 1500 vnt.

TS-LKD FRAKCIJOS NARIŲ KONTAKTAI:

VALDAS PILECKAS
Tel. nr.: 868771590
El.paštas: valdaspil@gmail.com

PETRAS PAVILONIS
Tel. nr.: 868740561
El.paštas: petras.pavilonis@registrucentras.lt

KĘSTUTIS TRAŠKEVIČIUS
Tel. nr.: 861110043
El.paštas: kestutis.traskevicius@gmail.com

ANDRIUS VYŠNIAUSKAS
Tel. nr.: 867479758
El.paštas: andrius.vysniauskas@gmail.com


