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TĘSKIME POKYČIUS!
Marijampolės savivaldybės tarybos ir mero rinkimai 2023 m. kovo 5 d.

Brangūs Marijampolės savivaldybės žmonės,
labai greitai praskriejo 4 metai, kai jūs man ir mano
socialdemokratų komandai suteikėte garbę ir tuo pačiu didžiulę
pareigą bei atsakomybę vadovauti Marijampolės savivaldybei,
patikėjote mūsų siūlomomis idėjomis, siekiais, o svarbiausia – pokyčiais, kuriuos drąsiai siūlėme ir
darėme per šį laikotarpį.
Kadencija buvo išskirtinė didelėmis problemomis: 2
metus pasaulinė pandemija ir
nespėjus nuo jos atsitiesti – karas
Ukrainoje, kuris atnešė ir nuo karo
bėgančius žmones, ir ekonominius iššūkius. Kadencija nebuvo
nei paprasta nei lengva, įprasti
darbai buvo patraukti į šoną, reikėjo naujų sprendimų, neįprastų ir
greitų išeičių iš situacijos. Džiaugiuosi, kad visame kame mums
pavyko pirmiausia galvoti apie
mūsų žmones, elgėmės racionaliai ir kūrybiškai, improvizavome,
sutelkėme visuomenę ir manau,
kad sėkmingai susitvarkėme su
visomis negandomis.

Nepaisant visko, sugebėjome atlikti reikalingus pokyčius, įgyvendinti reformas, atnešti
naujoves į įvairias sritis, o gerindami infrastruktūrą ir tvarkydami
aplinką padarėme neplanuotų
apimčių darbų. Tokiomis sudėtingomis sąlygomis tokie reikšmingi pokyčiai mūsų gyvenime
būtų neįmanomi įgyvendinti, jei
ne mūsų profesionali komanda,
žmonės su įvairiapuse patirtimi iš
skirtingų sričių, sukaupę skirtingų
patirčių, skirtingo amžiaus, bet visi
siekiantys bendro tikslo – savivaldybės žmonių gerovės. Mes per
metus iki pandemijos sugebėjome
įgyvendinti visas dideles reformas
visose srityse, nes institucinė patirtis ir žinojimas savivaldybės gyvenimo leidžia tai daryti greitai ir
efektyviai. Mūsų komandai nereikia metų ar dvejų gilintis, aiškintis,
kaip kas veikia, mes turime patirtį,
žinojimą ir galime imtis darbų iškarto nieko neatidėliodami.

Drąsa! Tai, kas skiria mūsų
komandą iš visų kitų politikų. Drąsa priimti reikalingus sprendimus
pokyčiams, drąsa pasakyti – ne,
negalime, drąsa nepasiduoti populizmui, bet siekti ilgalaikių tikslų! Drąsa pasakyti patiems sau,
kad dabar elgsimės kitaip, kad
pirmiausia sau mes keliame standartus, kad mes patys dirbsime
daugiau ir stengsimės labiau! Už
tai mus žmonės gerbia, vertina ir
palaiko.
Mano vienas pagrindinių
siekių kandidatuojant į merus –
būti atviru, prieinamu meru. Jums
iš šalies geriau vertinti, bet manau, kad nei pareigos, nei laikas
manęs nepakeitė, jūs galite sutikti
mane vaikščiojantį su šeima ar
šuniu mieste, parke, renginiuose,
parduotuvėse. Bet kur susitikę
galime pasikalbėti, galite paklausti, aptarti reikalus, o socialiniuose
tinkluose visus šiuos beveik 4 metus stengiausi pateikti jums kiek

įmanoma daugiau informacijos ir
apie nuveiktus darbus, ir sunkių
temų nebijojau, kur reikėjo paaiškinti nepopuliarius sprendimus.
Daug diskutuojame, daug sulaukiu jūsų žinučių ir laiškų, nuolat
stengiuosi visiems atsakyti ir šitas
nuolatinis bendravimas man leido
ir leidžia visada jausti visuomenės
pulsą, jausti, kur jums skauda, kur
yra problemų, ir pagal galimybes
spręsti, reaguoti, atlikti reikiamus
darbus.
Esu įsitikinęs, kad per
šiuos ketverius metus Marijampolės savivaldybė ne tik išgražėjo, ji sustiprėjo daugelyje sričių,
daug investuota, daug modernizuota, kad mūsų savivaldybės
žmonėms čia būtų gera gyventi,
auginti vaikus, dirbti, oriai ir prasmingai leisti darbu užtarnautą poilsį senatvėje. Žinoma, sustoti negalime, pokyčiai, atlikti per šiuos
ketverius metus, tik pradžia, todėl
mes į rinkimus einame su šūkiu

„Tęskime pokyčius“ – dar daug ką
turime nuveikti ir, svarbiausia, tai
padaryti drąsiai, atvirai ir matant,
kad tie sprendimai pagerins Marijampolės savivaldybės žmonių
gyvenimą!
Jausdamas Jūsų, Marijampolės savivaldybės žmonių,
pasitikėjimą ir palaikymą, kandidatuoju į Marijampolės savivaldybės merus, nes šias pareigas
priimu ne tik kaip didelę garbę,
bet taip pat ir kaip milžinišką įsipareigojimą ir tarnystę jums. Man
didelė garbė šiuos ketverius
metus buvo būti šios iškilios ir
gražios savivaldybės meru, tikiu,
kad galime nuveikti dar daugiau,
svarbiausia tęsti pokyčius visose
srityse, stiprinti, auginti ir kurti
mūsų savivaldybę, kad žmonėms
čia būtų gera dirbti ir gyventi.
Nuoširdžiai
Povilas Isoda
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Mums rūpi mūsų savivaldybė ir čia gyvenantys žmonės, jų laisvalaikis ir gera emocinė būklė. Jau daug metų organizuojame įvairius tradicinius renginius,
socialines akcijas, kuriame naujas iniciatyvas, kurios sutraukia ne tik mūsų socialdemokratų bendruomenę, bet kviečia dalyvauti visus savivaldybės gyventojus.
Įgyvendinamų akcijų dėka prisidedame prie marijampoliečių, nuo mažiausių ir jauniausių iki vyriausiųjų, gerovės, rūpinamės mus supančia aplinka ir kviečiame kitus
elgtis taip pat atsakingai.
Nuolat aktyviai dalyvaujame ir savivaldybės organizuojamose tradicinėse šventėse, kurių metu daug dėmesio skiriame bendravimui ir komunikacijai su
gyventojais. Džiaugiamės, kad vis daugiau marijampoliečių ne tik domisi, bet ir įsitraukia į mūsų veiklas, tiki mūsų vertybėmis ir įsilieja į mūsų gausią komandą!

Miškasodis Šunskų miške

Akcija „Papildyk Mamų skrynią“

Dviračių žygis „Pažink Suvalkiją“

Dovana miestui – šviečiantis fontanas

LSDP konferencija

Akcija „Pamaitink miško gyventojus“

Sūduvos kraitė
Akcija „Sukurkime Velykinę alėją“.
Socialdemokratų velykinis medis.

Akcija „DAROM 2020“

Akcija „Apgaubkime gerumu“

Pėsčiųjų žygis
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LSDP Marijampolės skyriaus konferencija

LSDP Marijampolės skyriaus
sąskrydis
Akcija „Būk pirmūnas 2021“

LSDP sąskrydis Šventojoje

Parama Higienos priemonėms
surinkti ukrainiečiams

Akcija „Advento vakaras“

Akcija „Rudeninė švara mano Miestui“
Marijampolės jaunieji socialdemokratai „Cukriniame festivalyje“

Lauko bibliotekėlės atidarymas Poezijos parke

Produktų gyvūnams rinkimas. VšĮ „Mindraja“ lankymas.

Tradicinė akcija mažiesiems – žaislai darželinukams

Užgavėnių šventė

Tradicinis obuolių rinkimas, sulčių spaudimas ir jų pristatymas į socialines įstaigas
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2023 m. kovo 5 d. vyks savivaldybės tarybos ir mero rinkimai, į kuriuos žengiame kviesdami Jus ir toliau pasitikėti mūsų socialdemokratų komanda, mūsų
vertybėmis ir siūlomomis idėjomis. Didžiausias turtas ir stiprybė, kuri mus skiria iš visų partijų – visų kartų susitelkimas. Būtent patyrę mūsų bičiuliai ir užaugusi jaunoji karta
dirbdami kartu įgyvendina darbus, kuriuos darome dėl visos savivaldybės žmonių. Ta patirtis, žinios ir naujovės, kūrybiškumas, inovacijos, drąsa duoda didžiulę
sinergiją ir leidžia mums efektyviai dirbti. Sklandžiam idėjų ir išsikeltų tikslų įgyvendinimui patvirtinome 54-ių kandidatų į tarybą sąrašą. Tikime, kad visi kartu galime
tęsti pradėtus darbus, įgyvendinti naujus projektus ir vesti mūsų savivaldybę į dar geresnį rytojų!
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