2019 m. sausis

Marijampolės socialdemokratai –
už vieningą ir augančią. Visą Marijampolę!

LSDP kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašo pirmasis dešimtukas (iš kairės): Alvydas Kirkliauskas, Romualdas Makauskas, Karolis Podolskis, Albinas Mitrulevičius,
Povilas Isoda, Darius Kemeraitis, Irena Lunskienė, Ramūnas Burokas, Artūras Visockis, Alvydas Zdanys.

Gerbiami Marijampolės
savivaldybės gyventojai,
kovo 3 d. vyks savivaldybės tarybos ir mero rinkimai, kuriuose kaip niekada gausu ne tik partijų, bet ir rinkimų komitetų. Atėjo
metas, kuomet Marijampolėje vėl atsiranda tariamų „gelbėtojų“, kurie nori „išgelbėti savivaldybę ir pakelti ją į neregėtas aukštumas“.
Tačiau nei vienas iš jų nenori matyti, kad Marijampolės savivaldybė per paskutinį dešimtmetį žengia sparčiais žingsniais į priekį: plečiasi savivaldybėje veikiančios įmonės, pritraukiami pasaulinio masto investuotojai, kuriantys naujas darbo vietas, tvarkomos gatvės,
takai, parkai ne tik mieste, bet ir kaimiškose vietovėse, sportininkai nuolat tampa ne tik šalies, bet ir Europos ar pasaulio čempionais,
tvarkomos, modernizuojamos švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, plečiamos socialinės paslaugos, vystosi turizmas, visus džiugina
kultūriniai renginiai ir menininkų kūryba, aktyviai veiklą vykdo bendruomenės, pokyčiai vyksta visose savivaldos srityse.
Džiuginantys pasiekimai, pasikeitimai ir tvarus savivaldybės augimas yra visos bendruomenės ir Marijampolės socialdemokratų, kuriais gyventojai pasitiki jau daugelį metų, bendro darbo rezultatas. Visą šį laiką mes nuoširdžiai ir sąžiningai dirbame, nuosekliai
darome reikalingus pokyčius, atsižvelgdami į žmonių poreikius ir laikmečio iššūkius.
Kviečiu ir toliau pasitikėti tvirta bei patyrusia socialdemokratų komanda. Esame vienintelė partija pristatanti Jums maksimalų
kandidatų sąrašą, kuriame rasite įvairių profesijų, įvairaus amžiaus, skirtingų patirčių, mieste ir kaime gyvenančių žmonių.
Pasižadame ir toliau atkakliai dirbti, kad Marijampolės savivaldybė taptų dar gražesnė ir patogesnė, kad nuolat daugėtų naujų darbo
vietų, kad garsėtume savo pasiekimais, kad būtume savivaldybė, kurioje gera gyventi ir dirbti visiems!
Kandidatas į Marijampolės savivaldybės merus
Povilas Isoda
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Marijampolės savivaldybės tarybos ir mero rinkimai 2019 m. kovo 3 d.

SOCIALDEMOKRATŲ SIEKIAI MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI!
Stipri ekonomika ir išplėtotas verslas
Užtikrintas pramonės vystymasis, pritraukti investuotojai, kuriantys naujas darbo vietas. Sukurta duomenų bazė, kurioje potencialūs
investuotojai randa visus verslui tinkamus pastatus ir sklypus. Daugėjant įmonių skaičiui ir augant darbuotojų poreikiui verslas pradeda varžytis dėl
darbuotojų, todėl dirbantiesiems auga atlyginimai, gerėja darbo sąlygos. Įkurtas bendradarbystės centras, orientuotas į smulkaus ir vidutinio verslo
atstovus, suteikiant jiems galimybes plėstis, tobulėti ir savo veikloje taikyti inovatyvius, modernius sprendimus. Patogi infrastruktūra verslo plėtrai,
sudarytos galimybės kaimiškose vietovėse lengvesnėmis sąlygomis kurti verslus. Patobulinta smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa.
Išplėtotos Turizmo informacijos centro veiklos, išaugęs žinomumas, dideli srautai lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio.

UAB „Dovista“ pastatai Laisvosios ekonominės zonos teritorijoje

„CIE LT FORGE Marijampolė“ antrosios velenų gamybos
linijos atidarymas

Marijampolės turizmo informacijos centras

Kokybiškas švietimas
Visi vaikai turi galimybę patekti į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Bendrojo ugdymo mokyklos renovuotos
ir šiuolaikiškai suremontuotos. Aktyviai veikiantis ir regiono poreikius
atitinkantis profesinis rengimas.
Išsaugotas aukštasis mokslas Marijampolėje. Pagyvenusiems žmonėms suteikiantis galimybę tobulėti
Trečiojo amžiaus universitetas.
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto kolektyvas

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

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. Skiriama
parama daugiabučiams namams tvarkytis automobilių stovėjimo aikšteles ir gyvenamąją aplinką. Daugiau lėšų skiriama žvyrkelių asfaltavimui.
Statomi nauji ir atnaujinami esami gatvių apšvietimo tinklai. Išplėstas
vaizdo kamerų tinklas, siekiant užtikrinti didesnį gyventojų saugumą.

Naujas apšvietimas Naujienos kaime

Atnaujintos automobilių stovėjimo aikštelės
centrinėje miesto dalyje

Naujas pėsčiųjų ir dviračių takas Kumelionyse

Daugiabučio modernizavimas P. Cvirkos g. 3
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Užtikrinta socialinė apsauga
Šiuolaikiškai įrengtas socialinis
būstas, kuris suteikiamas jaunoms
šeimoms ir sunkiai gyvenantiems
asmenims. Socialinės paslaugos
suteikiamos ne tik miesto ribose,
bet ir kaimiškose vietovėse. Neįgaliesiems užtikrintas patogus judėjimas viešosiose erdvėse ir savivaldybės įstaigose. Mažas pajamas
gaunantiems asmenims užtikrinamas kompensavimas už šildymą ir
karštą vandenį. Senyvo amžiaus ir
sergantiems žmonėms sudarytos
sąlygos gyventi senelių namuose ir
slaugos institucijose. Tėvų netekę
vaikai auga šeimose arba bendruomeniniuose namuose. Didelę dalį
socialinių paslaugų teikia nevyriausybinės organizacijos.

Grupinio gyvenimo namai

Naujas socialinis būstas Vytauto g.

Patogus neįgaliųjų judėjimas mieste

Atvira kultūra
Savivaldybėje renovuoti kultūros įstaigų pastatai ir sutvarkyta infrastruktūra. Gausiai veikia profesionalų ir mėgėjų meno kolektyvai. Sudarytos sąlygos menininkams kurti ir demonstruoti savo
kūrybą. Savivaldybėje nuolat organizuojami meno renginiai, kurie gausiai lankomi gyventojų. Organizuojami tradiciniai ir inicijuojami nauji meno festivaliai, simpoziumai ir iniciatyvos.

Atnaujinta ir modernizuota Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Marijampolės miesto dienų akimirka

Populiarus sportas
Visuomenės poreikius atitinkanti sporto infrastruktūra: parkuose ir viešosiose erdvėse įrengtos
aikštelės ir treniruokliai, renovuoti mokyklų stadionai ir sporto salės, darželiuose įrengti vaikų lavinimui ir sportavimui pritaikyti įrenginiai. Pastatyta daugiafunkcinė sporto arena, kuri pritaikyta
ir judėjimo negalią, turintiems sportininkams. Čia žaidžia sporto komandos, vyksta įvairūs mėgėjiški ir profesionalūs sporto renginiai Skiriama parama profesionalų ir mėgėjų sporto klubams,
kurie garsina Marijampolę šalyje ir pasaulyje.

Orkestras su dirigentu Ričardu Šumila

Prieinama sveikatos apsauga
Moderniai įrengtoje Marijampolės ligoninėje pacientais rūpinasi darbui atsidavę specialistai. Medicinos paslaugos sutiekiamos ne tik pacientui atvykus į gydymo įstaigą, specialistai
pas sunkius ligonius vyksta į namus ir paslaugas suteikia jų gyvenamojoje aplinkoje. Tiek
pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, tiek ligoninėje išspręsta eilių problema ir žmonėms
nereikia laukti kelių savaičių ar mėnesių, norint gauti specialisto konsultaciją, ženkliai pagerėjęs ligoninės priėmimo skyriaus darbas.

Marijampolės ligoninės Vaikų ligų skyrius

Bėgam už Marijampolę
Marijampolės ligoninės Vaikų priėmimo skyrius
Nauja vaikų žaidimų aikštelė Vaižganto skvere, Vytauto g.

Šalies čempionai FK „Sūduva“
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadionas

Marijampolės ligoninės Vaikų ligų skyriaus atidarymas
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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

34

38

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

49

53

15

Marijampolės savivaldybės
administracijos Komunikacijos
skyriaus vedėja

42

19

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

46

23

50

Deividas Jurkša

54

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

Ričardas
Bagdanavičius

Marijampolės kultūros centro
direktoriaus pavaduotojas kultūrai
ir bendriesiems reikalams

27

31

Marijampolės vietos veiklos
grupės pirmininkė, Marijampolės
savivaldybės bendruomenių
asociacijos pirmininkė

12

16

20

39

43

47

28

Marijampolės Trečiojo amžiaus
universiteto Neformaliojo
suaugusiųjų mokymo koordinatorė

Aušrinė Česnulienė

Saulius Orina

32

51

UAB „Kelranga“ apšvietimo
skyriaus vadovas

Aušra Skamarakienė

36

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

40

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

Emerita Norkeliūnė

Saulius Perlis

44

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

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

24

Linas Akstinavičius

Projektų vadovas

Marijampolės savivaldybės mero
visuomeninis patarėjas

Jurgita Čerkauskienė

Gabrielė Monkevičiūtė

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

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

Marijampolės savivaldybės tarybos
narė, UAB „Arvi kalakutai”
KŪB direktoriaus pavaduotoja
finansams

Arūnas Reinikis

UAB „Piko valanda“ direktorius

UAB „Marijampolės autobusų
parkas“ administratorius

Sigutis Jundulas

Alius Pakrosnevičius

35

Albinas
Mitrulevičius

Andrius Jasinskis

Lina Mineikienė

UAB „Apsaugos komanda“
Marijampolės filialo vadovas

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Jonas Grabauskas

Tadas Prajara

UAB „Baltic Agro“ konsultantasagronomas, Igliaukos
bendruomenės „Matutiečiai“
pirmininkas

Romas Lukšys

Policijos atsargos pareigūnas,
futbolo aistruolis

8

Juozas Isoda

Artūras Brusokas

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

4

Agnė Pavelčikienė

Asta Klimienė

Romaldas Stankūnas

UAB „Vidara“ prekybos skyriaus
vadovas

11

Audronė Putauskienė

Marijampolės socialinės pagalbos
centro direktoriaus pavaduotoja

Karolis Podolskis

Valdas Tumelis

Erikas Rugienius

Nijolė Vasylienė

Marijampolės kolegijos lektorė

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

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Marijampolės savivaldybės mero
pavaduotojas

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Rasa Šalaševičienė

Alvydas Vaznys

37

Aktyvi visuomenininkė

Marijampolės vaikų lopšeliodarželio „Šypsenėlė“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Egidijus Milešinas

Marijampolės Šaltinio
progimnazijos direktoriaus
pavaduotojas ūkio reikalams

7

Eugenijus Kurtinaitis

Romas Giedraitis

33

Marijampolės Sūduvos
gimnazijos direktorius

Marijampolės savivaldybės
tarybos narys, LR Seimo nario
padėjėjas

Romualdas Makauskas

Edita Kulikauskienė

Kęstutis Petraška

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

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

Arvydas Bajoras

Žydrūnas Krulikas

Asociacijos „Marijampolės
kolegijos krepšinio klubas“
pirmininkas

3

Gražina Rainienė

Algirdas Brazys

UAB „Statybos ritmas“
generalinis direktorius

Artūras Visockis

Alvydas Zdanys

Sigitas Valančius

13

Marijampolės savivaldybės merė

Ramūnas Burokas

Darius Kemeraitis

UAB „Marijampolės šilumos
tinklai“ vyresnysis inžinierius
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Daugiabučių namų savininkų
bendrijų pirmininkas

LSDP Marijampolės skyrius (Marijampolė, Vytauto g. 27)
(8 343) 51 275

marijampole@lsdp.lt

Marijampolės socialdemokratai
www.marijampole.lsdp.lt
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