alius pakrosnevičius
lsdp sąraše NR. 35

Amžius 53 m.
Žmona Regina, vaikai – Edita ir Povilas
UAB „Apsaugos komanda“ Marijampolės
filialo vadovas
Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų
profesinis kelias?
1983 m. baigiau Marijampolės 7-ąją profesinę technikos
mokyklą. Keletą metų tarnavau sovietinėje armijoje, po
kurios dirbau gamybinio mokymo meistru ir studijavau
neakivaizdiniu būdu. Prasidėjus sąjūdžiui, aktyviai
įsitraukiau į jo veiklą ir už tai buvau atleistas iš darbo.
1993 m. pradėjau darbą Marijampolės policijos komisariate,
tuo pačiu studijavau ir baigiau Kauno aukštesniąją policijos
mokyklą, vėliau - Kauno kolegiją Ekonomikos ir teisės
studijas. Dirbau Marijampolės policijos komisariato
Kriminalinės policijos Nusikaltimų skyriaus Autotransporto
priemonių grobimų poskyrio viršininku.Tarnybą baigiau
2011 m., išeidamas į tarnybinę pensiją.
Kaip „atsiradote“ politikoje?
Visuomet palaikiau LSDP idėjas, tačiau dirbdamas policijoje,
būti partijos nariu negalėjau. Baigęs darbą policijoje, įstojau į
partijos gretas ir tapau vienos iš grupių pirmininku.
Gyvenimo moto
Neversk ką nors daryti kitų, jeigu
pats to padaryti negalėtum.
Laisvalaikis. Pomėgiai.
Visada mėgau ne tik stebėti, bet ir
žaisti futbolą. Jį žaidžiau ir vaikystėje,
ir tarnaudamas sovietinėje armijoje, ir
po tarnybos. Sukūrus šeimą, teko
sportinę karjerą nutraukti. Paaugus
vaikams, kilo pomėgis automobilių
sportui. Įtraukiau į šį sportą ir sūnų
Povilą su kuriuo kartu atstovavome
Marijampolės UGIRA KROSS klubą.

Kodėl LSDP?
Visada patiko ir palaikiau šios
partijos vedamą politiką,
pritariau programai. Manau, kad
tai viena iš stabiliausių ir
teisingiausių partijų, dirbanti
žmogui, palaikanti smulkųjį
verslą, ieškanti naujų idėjų,
siekianti sukurti ir užtikrinti
visuomenės gerovę.
Tai - nepopulistinė partija.

Kaip įsivaizduojate Marijampolės
savivaldybę po 5 metų?
Ruošiantis savivaldybės tarybos ir mero rinkimams
partijoje yra sudaryta programa, kuri pilnai atitinka
ne tik mano, bet, manau, ir visuomenės lūkesčius.
Įgyvendinus užsibrėžtus tikslus, miestas taps
patrauklesnis investuotojams, smulkiam ir
vidutiniam verslui. Bus kuriamos naujos darbo
vietos, patobulės infrastruktūra. Gyvenimas gerės
ne tik mieste, bet ir kaime gyvenantiems. Neliks
vaikų be darželių, pagerės sveikatos priežiūros
sistema, neliks nuošalyje ir senjorai. Tada galima
tikėti, kad sugrįš iš užsienio mūsų miestiečiai ir
kursis čia - Marijampolėje.

