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Povilas isoda
kandidatas į Marijampolės savivaldybės merus

	 Marijampolės	savivaldybė	per	paskutinius	pora	dešimtmečių	pasikeitė	neatpažįstamai	–	tą	pripažįsta	ne	tik	
atvykstantys	svečiai,	bet	ir	čia	gyvenantys	žmonės.	Kalbu	ne	tik	apie	sutvarkytas	aikštes	ir	parkus	–	kultūra,	sportas,	
švietimas,	medicina	ir	socialiniai	reikalai	–	visose	srityse	matomi	labai	dideli	pasikeitimai	ir	pasiekimai.	Marijampolėje	
nuolat	plečiasi	verslas,	auga	pramonė,	pritraukėme	pasaulinio	lygio	užsienio	investuotojus,	sėkmingai	kuriasi	smulkūs	
verslai.	Tai	–	mūsų	visų	bendro	darbo	rezultatas.
	 Tačiau	 sustoti	 negalime	 –	 Marijampolės	 savivaldybė	 gali	 ir	 privalo	 būti	 dar	 gražesnė,	 patogesnė,	 su	 
daugiau	darbo	vietų,	su	daugiau	vilties	ir	pagalbos	šeimoms,	auginančioms	vaikus,	jaunimui,	neįgaliesiems,	pagyvenu-
siems	ir	dirbantiems	asmenims.	Marijampolė	turi	didžiulį	potencialą,	todėl	turime	išnaudoti	visas	galimybes,	neprarasti	 
teisingos	krypties	ir	susitelkti.
	 Nuo	politikų,	kurie	vadovaus	Marijampolei,	taip	pat	labai	daug	kas	priklauso.	Aš	jau	aštuoneri	metai	dirbu	
savivaldybės	taryboje,	4	iš	jų	–	vicemero	pareigose.	Turėjau	galimybę	mokytis	iš	ilgamečio	mero	Vidmanto	Brazio	bei	
dabartinės	merės	Irenos	Lunskienės.	Turiu	pakankamai	patirties,	drąsos	ir	ryžto,	energijos	ir	noro	dirbti,	gerai	išmanau	
savivaldybės	darbą,	todėl	esu	pasirengęs	ir	toliau	darbuotis	dėl	Jūsų	gerovės.
	 Mieli	savivaldybės	gyventojai,	esu	nuoseklus	–	nekeičiau	nei	pažiūrų,	nei	partijų.	Turiu	puikią	komandą,	
kurioje	vyresniųjų	patirtis	dera	su	jaunatviška	energija.	Savo	darbu	įrodžiau,	kad	esu	pasiekiamas	politikas,	į	kurį	visi	
drąsiai	gali	kreiptis,	kurį	galima	kritikuoti,	kuris	girdi	pasiūlymus	ir	pastabas.	
	 Prašau	Jūsų	palaikymo,	nes	esu	pasiryžęs	daryti	reikalingus	pokyčius,	kad	būtume	vieninga	ir	auganti	–	visa	
Marijampolė.

Nuoširdžiai
Povilas isoda

„Povilas yra iš tų politikų, kurių nuoseklų darbą ir kom-
petencijas vertinu kaip tinkamiausią kryptį, siekiant išlai-
kyti vieningą ir augančią Marijampolės savivaldybę. Jis 
- jaunas, veržlus, moderniai mąstantis politikas, žinan-
tis, matantis ir, svarbiausia, sprendžiantis žmonių pro-
blemas. Mane labiausiai žavi Povilo dėmesys žmogui. 
Jis kasdien nuoširdžiai dirba, spręsdamas gyventojams 
rūpimus klausimus, juo pasitiki ir jaunas, ir pagyvenęs. 
Tai rodo šio jauno politiko pasiryžimą ir kryptingą tikslo 
siekį. Juk visi suprantame, kad šiandien geriausią ateitį 
mums visiems kuria jauni ir talentingi žmonės. Lietuvai 
reikalingi tokie politikai, reikalingi ir Marijampolei.“

„Džiaugiuosi, kad drąsūs, jauni politikai ryžtingai imasi 
permainų, nebijo keistis patys ir keisti nusistovėjusią poli-
tiką. Povilas yra vienas tų žmonių, kuris jau aštunti metai 
savivaldybės taryboje atstovauja mūsų gyventojų inte-
resams, ketvirtus metus dirba vicemeru. Jo atkaklumas, 
žinios, profesionalumas ir gebėjimas kovoti už vertybes 
bei idėjas lėmė žmonių pasitikėjimą ir palaikymą siekti 
mero posto. Šis politikas savo nuosekliu, atsakingu dar-
bu įrodė, kad turi pakankamai kompetencijos ir patirties, 
yra veržlus, ryžtingas bei galintis vadovauti Marijampolės 
savivaldybei.
Puikiai pažįstu Povilą, žinau jo sugebėjimus, tikiu jo są-
žiningumu ir manau, kad tai geriausias pasirinkimas Ma-
rijampolei! Todėl kviečiu gyventojus rinkimuose priimti 
teisingiausią sprendimą ir palaikyti Povilą Isodą.”

Povilas – geriausias Pasirinkimas 
marijampoliečiams!

atėjo laikas naujajai kartai!

Gimimo data 1988 01 15

DARBO PATIRTIS
Nuo 2015 m. – Marijampolės savi-
valdybės mero pavaduotojas
2013–2015 m. – Lietuvos Respu-
blikos Seimo kanceliarijos Seimo 
narių padėjėjas-sekretorius
2013–2015 m. – Daugiabučio 
namo savininkų bendrijos „Kle-
vas“ pirmininkas
2012–2013 m. – UAB „Agroche-
ma“ pardavimų vadybininkas 
2009–2012 m. – Marijampolės ko-
legijos viešųjų ryšių specialistas

IŠSILAVINIMAS
2012 m. Kauno technologijos 
universiteto Ekonomikos ir vady-
bos fakultetas, Vadybos magistro 
laipsnis, specializacija - įmonių 
valdymas
2010 m. Kauno technologijos uni-
versiteto Ekonomikos ir vadybos 
fakultetas, papildomosios studijos  
2009 m. Marijampolės kolegijos 
Verslo ir technologijų fakultetas 
Vadybos ir verslo administravimas, 
kvalifikacija – vadybininkas
2006 m. Marijampolės kolegijos 
Verslo ir technologijų fakultetas, 

Technologinė gimnazija
2004 m. Igliškėlių pagrindinė mo-
kykla

VISUOMENINĖ VEIKLA
Nuo 2011 m. – Marijampolės ko-
legijos Alumni klubo narys ir stei-
gėjas
Nuo 2010 m. – Asociacijos „Neri-
botų galimybių fondas“ valdybos 
narys ir steigėjas
2011–2015 m. – Marijampolės sa-
vivaldybės Jaunimo reikalų tary-
bos pirmininkas
2009–2013 m. – Marijampolės 

Gintautas Paluckas Irena Lunskienė

savivaldybės Igliškėlių kaimo ben-
druomenės tarybos narys
2009–2011 m. – Lietuvos socialde-
mokratinio jaunimo sąjungos Mari-
jampolės skyriaus pirmininkas
2007–2009 m. – Marijampolės ko-
legijos studentų atstovybės prezi-
dentas

POLITINĖ VEIKLA
Nuo 2017 m. – LSDP Marijampo-
lės skyriaus pirmininkas
Nuo 2017 m. – LSDP pirmininko 
pavaduotojas 
2015–2017 m. – LSDP Marijam-

polės skyriaus pirmininko pava-
duotojas 
Nuo 2011 m. – Marijampolės savi-
valdybės tarybos narys

ŠEIMA
Žmona Agnė, dukra Ieva

POMĖGIAI
Knygos, sportas, augintiniai

ASMENINĖS SAVYBĖS
Atsakingas, patikimas, sąžiningas, 
pilietiškas, iniciatyvus, patriotiškas, 
nebijantis iššūkių

Mieli Marijampolės savivaldybės gyventojai!

2018 m.lapkritis
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Įrengtas naujas saugesnis tiltas į SB „Papartis“

Modernizuota Marijampolės Jono Totoraičio 
progimnazija, ją pritaikant 

žmonėms su judėjimo negalia

Reorganizavus Marijampolės muzikos  ir Marijampolės 
dailės mokyklas, įsteigta Marijampolės meno mokykla

Įgyvendinti darbai ir iniciatyvos

mano siekiai 
marijampolei!

Marijampolės „Saulės“ pradinėje mokykloje įrengta sporto salė

Pritraukta viena didžiausių užsienio investicijų Lietuvoje – 
Danijos statybinių konstrukcijų gamybos milžinė „Dovista“

Padidintas darželių vietų skaičius ir įgyvendintas 
centralizuotas priėmimas į darželius

Nuolatinis meno simpoziumo „Malonny“ idėjų palaikymas

Pirmą kartą organizuota Vaikų būrelių ir užimtumo mugė

Bendradarbiaujant su VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ 
kiekvieną vasarą įrengiama mini futbolo aikštelė

Visiems prieinamas ikimokyklinis 
ugdymas, šiuolaikiška bendrojo 

ugdymo mokyklų aplinka, regiono 
poreikius atitinkantis profesinis 
rengimas, išsaugotas aukštasis 

mokslas Marijampolėje ir 
pagyvenusiems žmonėms 

suteikiantis galimybę tobulėti 
Trečiojo amžiaus universitetas.

Užtikrintas pramonės vystymasis, 
pritraukti investuotojai, kuriantys naujas 

darbo vietas bei sudarytos sąlygos 
smulkaus verslo kūrimuisi ir plėtrai.

Įvairių žanrų ir stilių 
profesionalių bei mėgėjiškų 

kultūrinių renginių gausi 
pasiūla visoje savivaldybėje.

Išplėtoti ir sutvarkyti pėsčiųjų ir dviračių takai bei 
gatvės, gyventojų poreikiams pritaikytos viešosios 

erdvės ir parkai, visoje savivaldybėje įrengti vandens 
ir nuotekų tinklai, atnaujinti viešieji pastatai.

kokybiškas 
švietimas

stiPri ekonomika 
ir išplėtotas verslas

atvira kultūra

šiuolaikiška infrastruktūra

Visos savivaldybės gyventojams pagal 
poreikius suteikiamos 

kokybiškos socialinės paslaugos.

užtikrinta 
socialinė apsauga

Visuomenės poreikius atitinkanti sporto 
infrastruktūra, gerus rezultatus rodančios sporto 

mokyklos ir Marijampolę 
visame pasaulyje garsinantys sportininkai.

PoPuliarus sPortas

Kiekvienam savivaldybės gyventojui 
laiku suteikiamos kvalifikuotų 

specialistų medicinos paslaugos.

Prieinama sveikatos 
aPsauga

Daugiau nei dvigubai padidintas finansavimas daugiabučių 
namų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui ir atnaujinimui

Visiems Marijampolės savivaldybės antrokams suteikta galimybė mokytis plaukti



3Už reikalingus pokyčius!Marijampolės savivaldybės tarybos ir mero rinkimai 2019 m. kovo 3 d.

• Pritrauksime investuotojus į likusią laisvos ekonominės   
zonos teritoriją.
•  smulkaus verslo finansavimą ir  jo 
rėmimo programą. 
• Remdami verslumo projektus, kurti naujas dar-
bo vietas kaimiškose vietovėse.
• Siekdami pritraukti investuotojus, formuosime komerci-
nius sklypus ir  reikalingą infrastruktūrą.

•  pakankamą vietų skaičių darželiuose visiems 
savivaldybės vaikams.
•  popamokinę veiklą, plėsdami būrelių įvairovę.
•  nemokamą vaikų vasaros užimtumo programą.
• Remsime savarankiškos Marijampolės kolegijos veiklą.
• Atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas regione,  
reikalingų specialistų rengimą.
• Remsime Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.

•  finansavimą daugiabučių namų automobilių sto-
vėjimo aikštelių atnaujinimui ir naujų įrengimui.
•  Pašešupio parką, sutvarkydami pėsčiųjų ir dvi-
račių takus, įrengdami apšvietimą, maudymosi vietas, atnaujin-
dami teniso kortus ir kitas sportui bei laisvalaikiui skirtas erdves.
•  gatvių apšvietimą.
•  esančias ir  naujas vaikų žaidimų 
aikšteles mikrorajonuose.
• ir vandentiekio, lietaus nuotekų 
bei kanalizacijos tinklus.
• ir  daugiau komunalinių atliekų 
konteinerių aikštelių.
• Sieksime mažesnių šilumos kainų.

•  kaimo gatvių apšvietimo tinklą.
• Skirsime finansavimą melioracijos tinklų atnaujinimui.
• Statysime vandens gerinimo įrenginius visose gyvenvietėse. 
• Remsime kaimo bendruomenes ir  įgyvendinti 
kaimo projektus.
•  kaimo kelių priežiūros fondą.

• Pritaikysime bendrojo ugdymo mokyklų aplinką žmonėms 
su judėjimo negalia.
•  socialinio būsto prieinamumą jaunoms šeimoms, 
socialiai pažeidžiamiems asmenims.
• Remsime ir suteiksime pagalbą nevyriausybinėms organi-
zacijoms, neįgaliųjų draugijoms.
• ir remsime laikinuosius globėjus.
•  socialinių paslaugų teikimą 
kaimiškose vietovėse.

• Sieksime, kad VšĮ Marijampolės ligoninė įsigytų magnetinio 
rezonanso tomografą.
•  vaikų dantų ir akių profilaktiką bei gydymą. 
•  medicinos paslaugas gyventojams namuose. 
•  VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos prie-
žiūros centro Slaugos  ir palaikomojo gydymo skyrių, jį išple-
čiant ir atnaujinant inventorių.
•  dantų protezavimo fondą ir  įvairias 
sveikatos prevencines programas.

• Remsime regioną garsinančius menininkus, meninius kolek-
tyvus, renginius, festivalius.
•  sporto mokyklų ir kultūros įstaigų materialines bazes.
• Remsime Marijampolės savivaldybėje veikiančias sporto 
organizacijas.
•  ir  sporto aikšteles bei lauko treni-
ruoklius mikrorajonuose.
•  bendrojo ugdymo mokyklų stadionus.
• Pastatysime šiuolaikišką daugiafunkcinę laisvalaikio ir 
sporto areną.
• Marijampolės dramos teatrui   tapti 
profesionalaus scenos meno įstaiga.
• Premijomis  geriausių sportininkų
trenerius.

•  Marių parko teritoriją, ją pritaikydami poilsiui, 
pramogoms ir turizmui.
•  finansavimą savivaldybės jaunimo užimtumo 
programai.
• Remsime jaunimo organizacijas ir  jaunimo įtrau-
kimą į sprendimų priėmimą.
•  kultūrinę veiklą ir įvairius laisvalaikio praleidimo 
būdus gyvenvietėse.
•  nemokamas „Wi-Fi“ tinklo zonas viešosiose įstai-
gose ir erdvėse.

• ir  sklandų daugiabučių namų re-
novacijos procesą.
•  Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastatą. 
• ir remsime bažnyčių atnaujinimo darbus.
•  Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 
edukacines erdves.
•  Moksleivių kūrybos centro pastatą R. 
Juknevičiaus gatvėje.
•  Kartų namų pastatą, padidindami gyvena-
mųjų vietų skaičių seneliams.
•  VšĮ Marijampolės ligoninės vienintelį nevei-
kiantį korpusą.
•  ir kitų viešųjų įstaigų renovaciją.

•  elektromobilių įkrovimo aikšteles.
• ir  naujus pėsčiųjų ir dviračių 
takus.
• Sieksime didesnio saugumo, plėsdami stebėjimo kamerų  
tinklą.
•  susisiekimą pastatydami tiltą per Šešupę 
Aušros gatvėje.
•  Darnaus judumo planą, įrengdami dviračių 
saugyklas, modernizuodami autobusų stoteles, įrengdami apšvie-
timą perėjose, tobulindami viešojo transporto eismo maršrutus. 
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 Kovo 3 d. vyks savivaldybės tarybos ir mero rinkimai – tai didelis iššūkis ir dar didesnė atsakomybė prieš gyventojus, nes ateina laikas atsiskaityti už nuveiktus darbus, išgirsti problemas ir prašyti pasitikėjimo 
rinkimuose. Marijampolės socialdemokratai pasitvirtino 54 kandidatų į tarybą sąrašą. Turime gerai sukomplektuotą komandą, kurioje yra švietimo, kultūros, sporto, žemės ūkio, socialinės, teisės, sveikatos specialistų, 
verslininkų, valstybės tarnautojų, seniūnaičių, bendruomenių pirmininkų, aktyvių visuomenininkų, profesinių sąjungų lyderių ir kitų sričių specialistų. Socialdemokratų sąraše yra ir naujų veidų, ir puikiai pažįstamų, daug 
metų Marijampolės savivaldybei ir jos žmonėms sąžiningai dirbančių žmonių.
 Kviečiu pasitikėti socialdemokratais artėjančiuose Marijampolės savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, o mes pasižadame ir toliau visomis jėgomis, nuoširdžiai dirbti dėl Marijampolės savivaldybės ir visų 
jos žmonių gerovės!

1
Povilas isoda
Marijampolės savivaldybės 
mero pavaduotojas 3

artūras visockis
Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys, LR Seimo nario 
padėjėjas

5
alvydas kirkliauskas
Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys, Marijampolės 
savivaldybės sporto centro 
„Sūduva“ treneris

7
romualdas makauskas
Marijampolės savivaldybės mero 
pavaduotojas

9
darius kemeraitis
Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys, UAB „Vidara“ 
generalinis direktorius 11

valdas tumelis
Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas

2
irena lunskienė
Marijampolės savivaldybės merė

4
karolis Podolskis
Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktorius

6
ramūnas Burokas
Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys, UAB „Mano būstas“ 
regiono vadovas 8

albinas 
mitrulevičius 
UAB „Marijampolės autobusų 
parkas“ administratorius

10
alvydas Zdanys
Marijampolės Sūduvos 
gimnazijos direktorius 12

Jonas grabauskas
Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys, UAB „Marijampolės 
autobusų parkas“ autobusų stoties 
viršininkas

13
sigitas valančius
UAB „Marijampolės šilumos 
tinklai“ vyresnysis inžinierius 15

agnė pavelčikienė
Marijampolės savivaldybės 
administracijos Komunikacijos 
skyriaus vedėja

17
algirdas braZys
UAB „Statybos ritmas“ 
generalinis direktorius 19

JuoZas isoda
Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys, UAB „Naujas ūkis“ 
agronomas-konsultantas

21
žydrūnas krulikas
Marijampolės savivaldybės 
administracijos Ūkio skyriaus 
vyresnysis specialistas 23

ričardas 
Bagdanavičius 
Marijampolės kultūros centro 
direktoriaus pavaduotojas kultūrai 
ir bendriesiems reikalams

14
gražina rainienė
Aktyvi visuomenininkė

25
kęstutis petraška
Marijampolės kultūros centro 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams

40
emerita norkeliūnė
Verslininkė, E.M.M.A. Beauty Lab 
prekinio ženklo įkūrėja, tarptautinių 
mokymų grožio specialistams 
trenerė/mokytoja

26
eugeniJus kurtinaitis
Marijampolės savivaldybės  
tarybos narys

41
saulius lisauskas
Marijampolės kultūros centro 
Edukacinių programų kuratorius, 
Marijampolės Petro Armino  
progimnazijos sekretorius

28
aušrinė česnulienė
Marijampolės Trečiojo amžiaus 
universiteto Neformaliojo  
suaugusiųjų mokymo koordinatorė

43
gaBrielė monkevičiūtė
UAB „Marijampolės švara“ atliekų 
tvarkymo tarnybos vyresnioji 
vadybininkė, LSDJS Marijampolės 
skyriaus pirmininkė

30
rasa šalaševičienė
Marijampolės vaikų lopšelio-
darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

45
lina jaruševičienė
Marijampolės kolegijos dėstytoja, 
sveikatingumo ekspertė

32
saulius orina
UAB „Kelranga“ apšvietimo 
skyriaus vadovas

47
linas akstinavičius
UAB „Žemkasta“ direktorius 
gamybai

34
erikas rugienius
Advokatų kontoros 
„Erikas Rugienius ir partneriai” 
advokatas

49
nijolė vasylienė
Marijampolės kolegijos dėstytoja

51
neriJus mašalaitis
Marijampolės Jono Totoraičio 
progimnazijos Informacinių 
technologijų mokytojas

38
audronė putauskienė
Marijampolės vaikų lopšelio-
darželio „Rūta“ direktoriaus 
pavaduotoja, Marijampolės 
kolegijos lektorė

53
romaldas stankūnas
UAB „Vidara“ prekybos skyriaus 
vadovas

27
tadas PraJara
UAB „Baltic Agro“ konsultantas – 
agronomas, Igliaukos  
bendruomenės „Matutiečiai“ 
pirmininkas

42
asta klimienė
Marijampolės socialinės pagalbos 
centro direktoriaus pavaduotoja

29
romas giedraitis
Marijampolės kolegijos  
administracijos direktorius,  
laikinai einantis direktoriaus 
pareigas 

44
saulius Perlis
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Marijampolės valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
vyriausiasis specialistas - maisto 
produktų inspektorius

31
lina mineikienė
Marijampolės vietos veiklos 
grupės pirmininkė, Marijampolės 
savivaldybės bendruomenių  
asociacijos pirmininkė

46
artūras Brusokas
Marijampolės sav. Igliaukos  
Anzelmo Matučio gimnazijos  
vairuotojas, Gudelių kaimo 
bendruomenės pirmininkas ir 
seniūnaitis

33
egidiJus milešinas
Marijampolės Jono Totoraičio  
progimnazijos Informacinių  
technologijų mokytojas, Lietuvos 
švietimo profesinės sąjungos  
pirmininko pavaduotojas  

48
daiva muckuvienė
Marijampolės „Saulės“ pradinės 
mokyklos ir Marijampolės  
mokyklos-darželio „Želmenėliai“ 
vyresnioji logopedė

35
alius pakrosnevičius
UAB „Apsaugos komanda“ 
Marijampolės filialo vadovas

50
romas lukšys
Policijos atsargos pareigūnas, 
futbolo aistruolis

37
alvydas vaZnys
Marijampolės Šaltinio  
progimnazijos direktoriaus  
pavaduotojas ūkio reikalams

52
vitalis mitrofanovas 
Daugiabučių namų bendrijų 
pirmininkas

39
arūnas reinikis
UAB „Piko valanda“ direktorius

54
deividas Jurkša
Marijampolės krepšinio lygos 
vadovas, Asociacijos „Sūduvos 
regiono kultūros ir sporto centras“ 
vadovas

16
andrius Jasinskis
Visuomeninis Marijampolės 
savivaldybės mero patarėjas

18
arvydas baJoras
Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas 20

sigutis Jundulas
Lietuvos ūkininkų sąjungos  
Marijampolės skyriaus pirmininkas,  
LR Žemės ūkio  rūmų savivaldos  
organizatorius Marijampolės 
regionui 

22
edita kulikauskienė
Marijampolės savivaldybės  
visuomenės sveikatos biuro 
Visuomenės sveikatos specialistė, 
vykdanti visuomenės sveikatos 
stiprinimą

24
jurgita čerkauskienė
Marijampolės savivaldybės 
tarybos narė, UAB „Marijampolės 
butų ūkis“ administravimo  
paslaugų grupės vadovė

Mielieji!

Povilas Isoda, LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas

aušra skamarakienė
VšĮ Marijampolės pirminės  
sveikatos priežiūros centro 
Psichikos dienos stacionaro 
užimtumo terapijos specialistė

36

LSDP Marijampolės skyriaus leidinys. 
Išleido MB „Sūduvos reklama“. Užs. Nr. 1. Spausdino „GRUPA WM Sp. z o.o. spaustuvė“, Olsztyn. 
Tiražas 21 000 egz. ir papildomas tiražas 3 000 egz.
Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP Marijampolės skyriaus rinkimų sąskaitos.


