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Miestui nuolat augant ir gražėjant, vis iškyla problemų seniausiuose daugiabučių namų
mikrorajonuose, kuriuose aikštelės, šaligatviai, vidinės gatvės, vaikų ir sporto įrenginiai
gerokai nusidėvėję.
Todėl jau keletas metų skiriame didelius pinigus, kad būtų sprendžiamos
šios problemos.
Smagu matyti, kad gyventojai ir namų bendrijos yra aktyvios ir noriai tvarkosi žemės
dokumentus, kreipiasi paramos į savivaldybę. Sutvarkyta jau ne viena automobilių stovėjimo
aikštelė, padidintas stovėjimų vietų skaičius, pagerėjo estetinis vaizdas. Tvarkomos ne tik
automobilių stovėjimo aikštelės - remontuojamos bei statomos vaikų žaidimų aikštelės. Ateityje
planuojame, kad visuose mikrorajonuose būtų šiuolaikiškos, saugios vaikų žaidimų aikštelės,
treniruoklių ir sporto zonos. Vis daugiau gyventojų įsitraukia į daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) procesą, prisidėdami prie patrauklesnio miesto kūrimo. Esame viena iš
lyderiaujančių savivaldybių šioje srityje.
Stengiamės, kad gatvių ir šaligatvių tvarkymo darbai artėtų prie gyvenamųjų zonų, nes turime
tikrai neblogus pagrindinius kelius, bet arčiau daugiabučių gatvės prastėja, nelygūs šaligatviai,
blogas apšvietimas. Vienas tokių projektų Degučių mikrorajone - R. Juknevičiaus g. atšaka,
einanti pro 72, 76, 68, 54 ir kitus ten esančius namus iki Kokolos gatvės. Projektas labai
sudėtingas, nes ši gatvės atkarpa tikrai labai tankiai apstatyta namais, ten daug stovinčių
automobilių, didžiulis transporto srautas, o plėstis vietos nelikę. Todėl turėsime kartu su
gyventojais apsispręsti ar šioje atkarpoje darome vienpusį eismą ir visą dešinįjį šoną paliekame
mašinoms statyti, ar paliekame dvipusį eismą ir tada nelieka vietų gatvėje palikti automobilius.
Čia, kaip ir visada, norisi labai aktyvaus ten gyvenančių žmonių dalyvavimo, kad pasakytumėte
ko jums labiau reikia: daugiau parkavimo vietų ar eismo į abi puses. Norisi, kad gyventojų
interesai nebūtų pažeisti, jiems keliama kiek įmanoma mažiau nepatogumo, todėl raginu visus
galinčius dalyvauti viešame projekto svarstyme rugsėjo 25 d. 17.00 val. Marijampolės
savivaldybės administracijos pastate. Negalintys atvykti, bet turintys pasiūlymų ar pastabų, jas
galite teikti Facebook Povilas.Isoda, el. paštu povilas.isoda@marijampole.lt. Susirinkimo metu
Jūsų siūlymai bus pristatyti.
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Žinoma, visos rekonstrukcijos sukelia nepatogumų, o marijampoliečiai visai neseniai patyrė ką
reiškia kai miestą skiria geležinkelis – teko iškęsti daug nepatogumų. Bet rezultatai džiugina –
šiandien važiuojame po geležinkeliu ir neturime jokių problemų, svečias ne visada net supranta,
kad Marijampolėje yra geležinkelis.
Nepatogumų kyla ir šiuo metu tvarkomoje Kauno gatvėje, dėl to apgailestaujame, tačiau po
rekonstrukcijos judėjimas šia gatve taps kur kas patogesnis. Turėsime po dvi eismo juostas į abi
puses, vienoje gatvės pusėje - sustojimo vietas, taip pat šiuolaikiškus pėsčiųjų-dviračių takus,
saugias perėjas ir šiuolaikinį apšvietimą.
Noriu visus paraginti būti aktyviais sprendžiant, kas ir kaip bus rekonstruojama mieste, dalyvauti
visuose projektų svarstymuose, kad galėtume girdėti Jūsų pastabas ir siūlymus.
Visada stengiuosi pateikti kuo daugiau informacijos, viešinti visus savivaldybėje vykstančius
svarstymus, kad marijampoliečiai galėtų susipažinti ir dalyvauti sprendimuose, bet norisi, kad ir
Jūs būtumėte aktyvūs, nes miestas yra visų mūsų ne tik tuo metu valdžioje esančių. Būkite savo
miesto, savo savivaldybės šeimininkai
Marijampolės vicemeras Povilas Isoda
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