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Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) sudarytame 2019 metų savivaldybių indekse
Marijampolės savivaldybė šiemet solidžiai įsitvirtino 5-8 vietoje, kartu su Palangos m.,
Panevėžio r. ir Šilutės r. savivaldybėmis, tarp 54 mažesniųjų savivaldybių.

Marijampolė pernai buvusi tik 18-20 vietoje, šiemet surinkusi 63 balus iš 100, pakilo į pirmąjį
dešimtuką, pirmenybę užleidus tik Klaipėdos ir Kauno rajonams bei Druskininkams ir Mažeikių
rajonui. Šių metų reitingas sudarytas remiantis 2018 m. statistiniais duomenimis. Sudarant
Lietuvos savivaldybių indeksą vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kur
sprendimus priima savivaldybė bei efektyvumas savivaldybės valdyme.

Kaip parodė vertinimo rodikliai Marijampolės savivaldybė pasižymi teigiamais rezultatais ir
aukštus balus gavo „Komunalinio ūkio“, „Švietimo”, „Sveikatos ir socialinės rūpybos”, „Biudžeto”,
„Turto valdymo“ ir „Administracijos” srityse. Laisvosios rinkos instituto ekspertai pastebi, kad
gerus „Švietimo” rezultatus lėmė efektyviai veikiantis mokyklų tinklas ir fiksuojami aukštesni nei
vidutiniai valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

Tyrime taip pat akcentuojama, kad gerai vertinami savivaldybės socialiniai rodikliai.
Marijampolėje mažiausia žmonių, gaunančių socialinę pašalpą ir būsto šildymo kompensaciją.
Marijampolės savivaldybė lyderiauja efektyviai ir skaidriai valdant savivaldybės turtą ir biudžetą,
o mažiausiomis savivaldybės valdymo (išlaikymo) išlaidomis lenkia net 50 savivaldybių.
Savivaldybėje labiausia išaugo tiesioginių užsienio investicijų kiekis, tenkantis vienam
gyventojui, ir palygimus su šalies rodikliu sumažėjo ilgalaikių bedarbių skaičius.
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Puikūs šių metų Marijampolė savivaldybės indekso rezultatai parodė, kad esame tarp sėkmingų
savivaldybių - Birštono, Druskininkų, Palangos miestų, Tauragės ir Panevėžio rajonų bei kelių
kitų, kurių žmonėms svarbiausi ekonominiai ir socialiniai rodikliai buvo geresni nei vidutiniai
daugelyje šalies savivaldybių.

Savivaldybė ir ateityje pasirengusi siekti lyderystės, gerinti kai kuriuos rodiklius ir atsakingai
susitelkti prie svarbių tyrime akcentuojamų spręstinų klausimų, nes Lietuvos savivaldybių
indekse gerai vertinamos tos savivaldybės, kurios taupo mokesčių mokėtojų pinigus, skaidriai
naudoja biudžeto lėšas, mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui, efektyviai
valdo turimą turtą, mažina administracinę ir biurokratinę naštą ir sėkmingai įveikia su gyventojų
gerovės kūrimu susijusius iššūkius.

Lietuvos savivaldybių indeksas sudaromas nuo 2011 m. Savivaldybių indeksą Lietuvos
laisvosios rinkos institutas šiemet sudarė jau devintą kartą. Skelbiami du indeksai – šešių
didžiųjų pagal gyventojų tankį ir 54 mažųjų savivaldybių.

Daugiau apie Marijampolės indeksą : https://www.llri.lt/marijampoles-savivaldybe-2019-m

Lietuvos savivaldybių indeksą 2019 rasite čia: https://www.llri.lt/lietuvos-savivaldybiu-indeksas2019

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius
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