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Povilas isoda
kandidatas į Marijampolės savivaldybės merus

Mieli Marijampolės savivaldybės gyventojai!
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, pagyvenusiems 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
Gimimo data 1988 01 15
DARBO PATIRTIS
Nuo 2015 m. – Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas
2013–2015 m. – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Seimo
narių padėjėjas-sekretorius
2013–2015 m. – Daugiabučio
namo savininkų bendrijos „Klevas“ pirmininkas
2012–2013 m. – UAB „Agrochema“ pardavimų vadybininkas
2009–2012 m. – Marijampolės kolegijos viešųjų ryšių specialistas

IŠSILAVINIMAS
2012 m. Kauno technologijos
universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Vadybos magistro
laipsnis, specializacija - įmonių
valdymas
2010 m. Kauno technologijos universiteto 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 mokykla
VISUOMENINĖ VEIKLA
Nuo 2011 m. – Marijampolės kolegijos Alumni klubo narys ir steigėjas
Nuo 2010 m. – Asociacijos „Neribotų galimybių fondas“ valdybos
narys ir steigėjas
2011–2015 m. – Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas
2009–2013 m. – Marijampolės

Povilas – geriausias pasirinkimas
marijampoliečiams!

Gintautas Paluckas

„Povilas yra iš tų politikų, kurių nuoseklų darbą ir kompetencijas vertinu kaip tinkamiausią kryptį, siekiant išlaikyti vieningą ir augančią Marijampolės savivaldybę. Jis
- jaunas, veržlus, moderniai mąstantis politikas, žinantis, matantis ir, svarbiausia, sprendžiantis žmonių problemas. 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.“

savivaldybės Igliškėlių kaimo bendruomenės tarybos narys
2009–2011 m. – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkas
2007–2009 m. – Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentas
POLITINĖ VEIKLA
Nuo 2017 m. – LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas
Nuo 2017 m. – LSDP pirmininko
pavaduotojas
2015–2017 m. – LSDP Marijam-

polės skyriaus pirmininko pavaduotojas
Nuo 2011 m. – Marijampolės savivaldybės tarybos narys
ŠEIMA
Žmona Agnė, dukra Ieva
POMĖGIAI
Knygos, sportas, augintiniai
ASMENINĖS SAVYBĖS
Atsakingas, patikimas, sąžiningas,
pilietiškas, iniciatyvus, patriotiškas,
nebijantis iššūkių

Atėjo laikas naujajai kartai!
„Džiaugiuosi, kad drąsūs, jauni politikai ryžtingai imasi
permainų, nebijo keistis patys ir keisti nusistovėjusią politiką. Povilas yra vienas tų žmonių, kuris jau aštunti metai
savivaldybės taryboje atstovauja mūsų gyventojų interesams, 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 darbu įrodė, kad turi pakankamai kompetencijos ir patirties,
yra veržlus, ryžtingas bei galintis vadovauti Marijampolės
savivaldybei.
Puikiai pažįstu Povilą, žinau jo sugebėjimus, tikiu jo sąIrena Lunskienė žiningumu ir manau, kad tai geriausias pasirinkimas Marijampolei! Todėl kviečiu gyventojus rinkimuose priimti
teisingiausią sprendimą ir palaikyti Povilą Isodą.”
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Stipri ekonomika
ir išplėtotas verslas

Užtikrintas pramonės vystymasis,
pritraukti investuotojai, kuriantys naujas
darbo vietas bei sudarytos sąlygos
smulkaus verslo kūrimuisi ir plėtrai.

Užtikrinta
socialinė apsauga
Visos savivaldybės gyventojams pagal
poreikius suteikiamos
kokybiškos socialinės paslaugos.

Prieinama sveikatos
apsauga
Kiekvienam savivaldybės gyventojui
laiku suteikiamos kvalifikuotų
specialistų medicinos paslaugos.

Šiuolaikiška infrastruktūra
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.

Mano siekiai
Marijampolei!
Atvira kultūra
Įvairių žanrų ir stilių
profesionalių bei mėgėjiškų
kultūrinių renginių gausi
pasiūla visoje savivaldybėje.

Įgyvendinti darbai ir iniciatyvos

Kokybiškas
švietimas
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.

Populiarus sportas
Visuomenės poreikius atitinkanti sporto
infrastruktūra, gerus rezultatus rodančios sporto
mokyklos ir Marijampolę
visame pasaulyje garsinantys sportininkai.

Pirmą kartą organizuota Vaikų būrelių ir užimtumo mugė

Padidintas darželių vietų skaičius ir įgyvendintas
centralizuotas priėmimas į darželius

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

Marijampolės „Saulės“ pradinėje mokykloje įrengta sporto salė

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

Nuolatinis meno simpoziumo „Malonny“ idėjų palaikymas

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

Visiems Marijampolės savivaldybės antrokams suteikta galimybė mokytis plaukti

Modernizuota Marijampolės Jono Totoraičio
progimnazija, ją pritaikant
žmonėms su judėjimo negalia

Įrengtas naujas saugesnis tiltas į SB „Papartis“

Bendradarbiaujant su VšĮ „Sveikatingumo idėjos“
kiekvieną vasarą įrengiama mini futbolo aikštelė
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• Pritrauksime ŁŢǆěƛƧƯŭƧŭőƯƛ ŏ ŗŁŔƯƛŁą ŗðŁƛǆŭƛ ěŔŭŢŭŠŁŢĨƛ
ǗŭŢŭƛƧěƓŁƧŭƓŁőą̻
• 'ŁēŁŢƛŁŠěƛŠƯŗŔðƯƛǆěƓƛŗŭǠŢðŢƛðǆŁŠąŁƓƧŭċƯŗŁŢƛŁŠě jo
ƓĨŠŁŠŭƐƓŭĴƓðŠą̻
• ¦ěŠēðŠŁǆěƓƛŗƯŠŭƐƓŭőěŔƧƯƛ̶ƐðēĨƛŁŠěŔƯƓƧŁŢðƯőðƛēðƓċŭǆŁěƧðƛŔðŁŠŁƞŔŭƛěǆŁěƧŭǆĨƛě̻
̴ ®ŁěŔēðŠŁ ƐƓŁƧƓðƯŔƧŁ ŁŢǆěƛƧƯŭƧŭőƯƛ̶ formuosime ŔŭŠěƓČŁŢŁƯƛƛŔŗǍƐƯƛŁƓŏƓěŢĴƛŁŠěƓěŁŔðŗŁŢĴąŁŢĳƓðƛƧƓƯŔƧǀƓą̻

• ÂǙƧŁŔƓŁŢƛŁŠě ƐðŔðŢŔðŠą ǆŁěƧǂ ƛŔðŁĎŁǂ ēðƓǙěŗŁƯŭƛě ǆŁƛŁěŠƛ
ƛðǆŁǆðŗēǍċĨƛǆðŁŔðŠƛ̻
• ®ŔðƧŁŢƛŁŠěƐŭƐðŠŭŔŁŢİǆěŁŔŗą̶ƐŗĨƛēðŠŁċǀƓěŗŁǂŏǆðŁƓŭǆİ̻
• £ŗĨƧŭƛŁŠěŢěŠŭŔðŠąǆðŁŔǂǆðƛðƓŭƛƯǙŁŠƧƯŠŭƐƓŭĴƓðŠą̻
• RemsimeƛðǆðƓðŢŔŁƞŔŭƛsðƓŁőðŠƐŭŗĨƛŔŭŗěĴŁőŭƛǆěŁŔŗą̻
̴ ƧƛŁǙǆěŗĴŁðŢƧ ŏ ēðƓċŭ ƓŁŢŔŭƛ ƧěŢēěŢČŁőðƛ ƓěĴŁŭŢě̶ ƛŔðƧŁŢƛŁŠě
ƓěŁŔðŗŁŢĴǂƛƐěČŁðŗŁƛƧǂƓěŢĴŁŠą̻
• Remsime»ƓěĎŁŭőŭðŠǙŁðƯƛƯŢŁǆěƓƛŁƧěƧŭǆěŁŔŗą̻
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• 'ŁēŁŢƛŁŠěǠŢðŢƛðǆŁŠąēðƯĴŁðċƯĎŁǂŢðŠǂðƯƧŭŠŭċŁŗŁǂƛƧŭǆĨőŁŠŭðŁŔƞƧěŗŁǂðƧŢðƯőŁŢŁŠƯŁŁƓŢðƯőǂŏƓěŢĴŁŠƯŁ̻
• ƧŢðƯőŁŢƛŁŠě£ðƞěƞƯƐŁŭƐðƓŔą̶ƛƯƧǆðƓŔǍēðŠŁƐĨƛĎŁǂőǂŁƓēǆŁƓðĎŁǂƧðŔƯƛ̶ŏƓěŢĴēðŠŁðƐƞǆŁěƧŁŠą̶ŠðƯēǍŠŭƛŁǆŁěƧðƛ̶ðƧŢðƯőŁŢēðŠŁƧěŢŁƛŭŔŭƓƧƯƛŁƓŔŁƧðƛƛƐŭƓƧƯŁċěŁŗðŁƛǆðŗðŁŔŁƯŁƛŔŁƓƧðƛěƓēǆěƛ̻
• sŭēěƓŢŁǗƯŭƛŁŠěĴðƧǆŁǂðƐƞǆŁěƧŁŠą̻
• ƧŢðƯőŁŢƛŁŠě ěƛðŢĎŁðƛ ŁƓ ŏƓěŢĴƛŁŠě ŢðƯőðƛ ǆðŁŔǂ ǙðŁēŁŠǂ
ðŁŔƞƧěŗěƛŠŁŔƓŭƓðőŭŢƯŭƛě̻
• ¦ěŔŭŢƛƧƓƯŭƛŁŠě ir ƐŗĨƛŁŠě ǆðŢēěŢƧŁěŔŁŭ̶ ŗŁěƧðƯƛ ŢƯŭƧěŔǂ
ċěŁŔðŢðŗŁǗðČŁőŭƛƧŁŢŔŗƯƛ̻
• ƧŢðƯőŁŢƛŁŠě ir ŏƓěŢĴƛŁŠě ēðƯĴŁðƯ ŔŭŠƯŢðŗŁŢŁǂ ðƧŗŁěŔǂ
ŔŭŢƧěŁŢěƓŁǂðŁŔƞƧěŗŁǂ̻
• SieksimeŠðǙěƛŢŁǂƞŁŗƯŠŭƛŔðŁŢǂ̻

• Sieksime̶ŔðēÙƞcsðƓŁőðŠƐŭŗĨƛŗŁĴŭŢŁŢĨŏƛŁĴǍƧǂŠðĴŢěƧŁŢŁŭ
ƓěǗŭŢðŢƛŭƧŭŠŭĴƓðĳą̻
• ®ŔðƧŁŢƛŁŠěǆðŁŔǂēðŢƧǂŁƓðŔŁǂƐƓŭǠŗðŔƧŁŔąċěŁĴǍēǍŠą̻
• £ŗĨƛŁŠěŠěēŁČŁŢŭƛƐðƛŗðƯĴðƛĴǍǆěŢƧŭőðŠƛŢðŠƯŭƛě̻
• ¦ěŢŭǆƯŭƛŁŠě Ùƞc sðƓŁőðŠƐŭŗĨƛ ƐŁƓŠŁŢĨƛ ƛǆěŁŔðƧŭƛ ƐƓŁěǙŁǀƓŭƛČěŢƧƓŭ®ŗðƯĴŭƛŁƓƐðŗðŁŔŭŠŭőŭĴǍēǍŠŭƛŔǍƓŁǂ̶őŏŁƞƐŗěĎŁðŢƧŁƓðƧŢðƯőŁŢðŢƧŁŢǆěŢƧŭƓŁǂ̻
• 'ŁēŁŢƛŁŠě ēðŢƧǂ ƐƓŭƧěǗðǆŁŠŭ ĳŭŢēą ŁƓ ƛŔðƧŁŢƛŁŠě ŏǆðŁƓŁðƛ
ƛǆěŁŔðƧŭƛƐƓěǆěŢČŁŢěƛƐƓŭĴƓðŠðƛ̻
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• £ŗĨƛŁŠěŔðŁŠŭĴðƧǆŁǂðƐƞǆŁěƧŁŠŭƧŁŢŔŗą̻
• Skirsime ǠŢðŢƛðǆŁŠąŠěŗŁŭƓðČŁőŭƛƧŁŢŔŗǂðƧŢðƯőŁŢŁŠƯŁ̻
• StatysimeǆðŢēěŢƛĴěƓŁŢŁŠŭŏƓěŢĴŁŢŁƯƛǆŁƛŭƛěĴǍǆěŢǆŁěƧĨƛě̻
• Remsime ŔðŁŠŭ ċěŢēƓƯŭŠěŢěƛ ŁƓ ƐðēĨƛŁŠě ŏĴǍǆěŢēŁŢƧŁ
ŔðŁŠŭƐƓŭőěŔƧƯƛ̻
• 'ŁēŁŢƛŁŠěŔðŁŠŭŔěŗŁǂƐƓŁěǙŁǀƓŭƛĳŭŢēą̻
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• PritaikysimeċěŢēƓŭőŭƯĴēǍŠŭŠŭŔǍŔŗǂðƐŗŁŢŔąǙŠŭŢĨŠƛ
ƛƯőƯēĨőŁŠŭŢěĴðŗŁð̻
• 'ŁēŁŢƛŁŠěƛŭČŁðŗŁŢŁŭċǀƛƧŭƐƓŁěŁŢðŠƯŠąőðƯŢŭŠƛƞěŁŠŭŠƛ̶
ƛŭČŁðŗŁðŁƐðǙěŁēǙŁðŠŁěŠƛðƛŠěŢŁŠƛ̻
• Remsime ir suteiksimeƐðĴðŗċąŢěǆǍƓŁðƯƛǍċŁŢĨŠƛŭƓĴðŢŁǗðČŁőŭŠƛ̶ŢěŏĴðŗŁǂőǂēƓðƯĴŁőŭŠƛ̻
• ®ŔðƧŁŢƛŁŠěir remsimeŗðŁŔŁŢƯŭƛŁƯƛĴŗŭċĨőƯƛ̻
• £ŗĨƛŁŠěƛŭČŁðŗŁŢŁǂƐðƛŗðƯĴǂƧěŁŔŁŠą
ŔðŁŠŁƞŔŭƛěǆŁěƧŭǆĨƛě̻
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• ®ŔðƧŁŢƛŁŠěirƯǙƧŁŔƓŁŢƛŁŠěƛŔŗðŢēǂēðƯĴŁðċƯĎŁǂŢðŠǂƓěŢŭǆðČŁőŭƛƐƓŭČěƛą̻
• ¦ěŢŭǆƯŭƛŁŠěVĴŗŁðƯŔŭƛŢǗěŗŠŭsðƧƯĎŁŭĴŁŠŢðǗŁőŭƛƐðƛƧðƧą̻
• ®ŔðƧŁŢƛŁŠěir remsimeċðǙŢǍĎŁǂðƧŢðƯőŁŢŁŠŭēðƓċƯƛ̻
• sŭēěƓŢŁǗƯŭƛŁŠě sðƓŁőðŠƐŭŗĨƛ ¦ǍĴŁƞŔŁǂ eŭŢŭ ĴŁŠŢðǗŁőŭƛ
ěēƯŔðČŁŢěƛěƓēǆěƛ̻
• ¦ěŔŭŢƛƧƓƯŭƛŁŠě sŭŔƛŗěŁǆŁǂ ŔǀƓǍċŭƛ ČěŢƧƓŭ ƐðƛƧðƧą ¦̻
eƯŔŢěǆŁĎŁðƯƛĴðƧǆĨőě̻
• ¦ěŢŭǆƯŭƛŁŠě gðƓƧǂ ŢðŠǂ ƐðƛƧðƧą̶ ƐðēŁēŁŢēðŠŁ ĴǍǆěŢðŠǂőǂǆŁěƧǂƛŔðŁĎŁǂƛěŢěŗŁðŠƛ̻
• ¦ěŢŭǆƯŭƛŁŠěÙƞcsðƓŁőðŠƐŭŗĨƛŗŁĴŭŢŁŢĨƛǆŁěŢŁŢƧěŗŏŢěǆěŁŔŁðŢƧŏŔŭƓƐƯƛą̻
• »İƛŁŠěŁƓŔŁƧǂǆŁěƞǂőǂŏƛƧðŁĴǂƓěŢŭǆðČŁőą̻

®£¦»®V¦gÂi»Ó¦
• Remsime ƓěĴŁŭŢą ĴðƓƛŁŢðŢĎŁƯƛ ŠěŢŁŢŁŢŔƯƛ̶ ŠěŢŁŢŁƯƛ ŔŭŗěŔƧǍǆƯƛ̶ƓěŢĴŁŢŁƯƛ̶ĳěƛƧŁǆðŗŁƯƛ̻
• ®ƧŁƐƓŁŢƛŁŠěƛƐŭƓƧŭŠŭŔǍŔŗǂŁƓŔƯŗƧǀƓŭƛŏƛƧðŁĴǂŠðƧěƓŁðŗŁŢěƛċðǗěƛ̻
• Remsime sðƓŁőðŠƐŭŗĨƛ ƛðǆŁǆðŗēǍċĨőě ǆěŁŔŁðŢĎŁðƛ ƛƐŭƓƧŭ
ŭƓĴðŢŁǗðČŁőðƛ̻
• cƓěŢĴƛŁŠě ir ðƧŢðƯőŁŢƛŁŠě ƛƐŭƓƧŭ ðŁŔƞƧěŗěƛ ċěŁ ŗðƯŔŭ ƧƓěŢŁƓƯŭŔŗŁƯƛŠŁŔƓŭƓðőŭŢƯŭƛě̻
• ƧŢðƯőŁŢƛŁŠěċěŢēƓŭőŭƯĴēǍŠŭŠŭŔǍŔŗǂƛƧðēŁŭŢƯƛ̻
• Pastatysime ƞŁƯŭŗðŁŔŁƞŔą ēðƯĴŁðĳƯŢŔČŁŢİ ŗðŁƛǆðŗðŁŔŁŭ ŁƓ
ƛƐŭƓƧŭðƓěŢą̻
̴ sðƓŁőðŠƐŭŗĨƛ ēƓðŠŭƛ ƧěðƧƓƯŁ ƛƯēðƓǍƛŁŠě ĴðŗŁŠǍċěƛ ƧðƐƧŁ
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗðƯƛƛČěŢŭƛŠěŢŭŏƛƧðŁĴð̻
̴ £ƓěŠŁőŭŠŁƛƛŔðƧŁŢƛŁŠěĴěƓŁðƯƛŁǂƛƐŭƓƧŁŢŁŢŔǂ
ƧƓěŢěƓŁƯƛ̻
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• »ǆðƓŔǍƛŁŠě sðƓŁǂ ƐðƓŔŭ ƧěƓŁƧŭƓŁőą̶ őą ƐƓŁƧðŁŔǍēðŠŁ ƐŭŁŗƛŁƯŁ̶
ƐƓðŠŭĴŭŠƛŁƓƧƯƓŁǗŠƯŁ̻
• 'ŁēŁŢƛŁŠě ǠŢðŢƛðǆŁŠą ƛðǆŁǆðŗēǍċĨƛ őðƯŢŁŠŭ ƯǙŁŠƧƯŠŭ
ƐƓŭĴƓðŠðŁ̻
• RemsimeőðƯŢŁŠŭŭƓĴðŢŁǗðČŁőðƛŁƓēŁēŁŢƛŁŠěőðƯŢŁŠŭŏƧƓðƯŔŁŠąŏƛƐƓěŢēŁŠǂƐƓŁĨŠŁŠą̻
• ®ŔðƧŁŢƛŁŠěŔƯŗƧǀƓŁŢİǆěŁŔŗąŁƓŏǆðŁƓŁƯƛŗðŁƛǆðŗðŁŔŁŭƐƓðŗěŁēŁŠŭ
ċǀēƯƛĴǍǆěŢǆŁěƧĨƛě̻
• £ŗĨƛŁŠě ŢěŠŭŔðŠðƛ ͟ÚŁ͘HŁ͠ ƧŁŢŔŗŭ ǗŭŢðƛ ǆŁěƞŭƛŁŭƛě ŏƛƧðŁĴŭƛěŁƓěƓēǆĨƛě̻
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• cƓěŢĴƛŁŠěěŗěŔƧƓŭŠŭċŁŗŁǂŏŔƓŭǆŁŠŭðŁŔƞƧěŗěƛ̻
• ¦ěŔŭŢƛƧƓƯŭƛŁŠě ir ŏƓěŢĴƛŁŠě ŢðƯőƯƛ ƐĨƛĎŁǂőǂ ŁƓ ēǆŁƓðĎŁǂ
ƧðŔƯƛ̻
• Sieksime ēŁēěƛŢŁŭ ƛðƯĴƯŠŭ̶ ƐŗĨƛēðŠŁ ƛƧěċĨőŁŠŭ ŔðŠěƓǂ
ƧŁŢŔŗą̻
• IěƓŁŢƛŁŠě ƛƯƛŁƛŁěŔŁŠą ƐðƛƧðƧǍēðŠŁ ƧŁŗƧą ƐěƓ ±ěƞƯƐİ
ƯƞƓŭƛĴðƧǆĨőě̻
• cĴǍǆěŢēŁŢƛŁŠě 'ðƓŢðƯƛ őƯēƯŠŭ ƐŗðŢą̶ ŏƓěŢĴēðŠŁ ēǆŁƓðĎŁǂ
ƛðƯĴǍŔŗðƛ̶ŠŭēěƓŢŁǗƯŭēðŠŁðƯƧŭċƯƛǂƛƧŭƧěŗěƛ̶ŏƓěŢĴēðŠŁðƐƞǆŁěƧŁŠąƐěƓĨőŭƛě̶ƧŭċƯŗŁŢēðŠŁǆŁěƞŭőŭƧƓðŢƛƐŭƓƧŭěŁƛŠŭŠðƓƞƓƯƧƯƛ̻
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Už reikalingus pokyčius!

Marijampolės savivaldybės tarybos ir mero rinkimai 2019 m. kovo 3 d.

Mielieji!
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!
Povilas Isoda, LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas

Povilas Isoda

1

Marijampolės savivaldybės
mero pavaduotojas

Irena Lunskienė

2

Alvydas Kirkliauskas

5

Marijampolės savivaldybės
tarybos narys, Marijampolės
savivaldybės sporto centro
„Sūduva“ treneris

9

Marijampolės savivaldybės
tarybos narys, UAB „Vidara“
generalinis direktorius

6

10

17

14

21

25

Marijampolės kultūros centro
direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams

29

Marijampolės kolegijos
administracijos direktorius,
laikinai einantis direktoriaus
pareigas

18

22

26

41

Marijampolės kultūros centro
Edukacinių programų kuratorius,
Marijampolės Petro Armino
progimnazijos sekretorius

49

34

38

Marijampolės vaikų lopšeliodarželio „Rūta“ direktoriaus
pavaduotoja, Marijampolės
kolegijos lektorė

53

19

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

23

42

46

50

Deividas Jurkša

54

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

12

27

31

Marijampolės vietos veiklos
grupės pirmininkė, Marijampolės
savivaldybės bendruomenių
asociacijos pirmininkė

16

20

39

43

28

Marijampolės Trečiojo amžiaus
universiteto Neformaliojo
suaugusiųjų mokymo koordinatorė

Aušrinė Česnulienė

Saulius Orina

32

47

Aušra Skamarakienė

36

40

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

Emerita Norkeliūnė

Saulius Perlis

44

51

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

Daiva Muckuvienė

48

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

Vitalis Mitrofanovas

Nerijus Mašalaitis

Marijampolės Jono Totoraičio
progimnazijos Informacinių
technologijų mokytojas

UAB „Kelranga“ apšvietimo
skyriaus vadovas

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

Linas Akstinavičius

UAB „Žemkasta“ direktorius
gamybai

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

24

Gabrielė Monkevičiūtė

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

Visuomeninis Marijampolės
savivaldybės mero patarėjas

Jurgita Čerkauskienė

Arūnas Reinikis

UAB „Piko valanda“ direktorius

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

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

Alius Pakrosnevičius

35

UAB „Marijampolės autobusų
parkas“ administratorius

Sigutis Jundulas

Lina Mineikienė

UAB „Apsaugos komanda“
Marijampolės filialo vadovas

Albinas
Mitrulevičius

Andrius Jasinskis

Tadas Prajara

Romas Lukšys

Policijos atsargos pareigūnas,
futbolo aistruolis

Marijampolės kultūros centro
direktoriaus pavaduotojas kultūrai
ir bendriesiems reikalams

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

Artūras Brusokas

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

Ričardas
Bagdanavičius

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Jonas Grabauskas

Juozas Isoda

Asta Klimienė

Marijampolės socialinės pagalbos
centro direktoriaus pavaduotoja

8

Agnė Pavelčikienė

Audronė Putauskienė

Romaldas Stankūnas

UAB „Vidara“ prekybos skyriaus
vadovas

15

Marijampolės savivaldybės
administracijos Komunikacijos
skyriaus vedėja

Erikas Rugienius

Nijolė Vasylienė

Marijampolės kolegijos dėstytoja

Marijampolės savivaldybės
tarybos narys

Advokatų kontoros
„Erikas Rugienius ir partneriai”
advokatas

Lina Jaruševičienė

45

Marijampolės savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
Visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti visuomenės sveikatos
stiprinimą

30

Saulius Lisauskas

Marijampolės kolegijos dėstytoja,
sveikatingumo ekspertė

11

Rasa Šalaševičienė

Alvydas Vaznys

37

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Marijampolės vaikų lopšeliodarželio „Šypsenėlė“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Egidijus Milešinas

Marijampolės Šaltinio
progimnazijos direktoriaus
pavaduotojas ūkio reikalams

Aktyvi visuomenininkė

4

Valdas Tumelis

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Eugenijus Kurtinaitis

Romas Giedraitis

33

7

Edita Kulikauskienė

Kęstutis Petraška

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

Marijampolės Sūduvos
gimnazijos direktorius

Karolis Podolskis

Romualdas Makauskas

Marijampolės savivaldybės mero
pavaduotojas

Arvydas Bajoras

Žydrūnas Krulikas

Marijampolės savivaldybės
administracijos Ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas

Marijampolės savivaldybės
tarybos narys, UAB „Mano būstas“
regiono vadovas

Gražina Rainienė

Algirdas Brazys

UAB „Statybos ritmas“
generalinis direktorius

3

Alvydas Zdanys

Sigitas Valančius

13

Artūras Visockis

Marijampolės savivaldybės
tarybos narys, LR Seimo nario
padėjėjas

Ramūnas Burokas

Darius Kemeraitis

UAB „Marijampolės šilumos
tinklai“ vyresnysis inžinierius

Marijampolės savivaldybės merė

52

Daugiabučių namų bendrijų
pirmininkas

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.

