irena luNskienė
lsdp sąraše NR. 2

Amžius 63 m.
Išsilavinimas – aukštasis,
viešojo administravimo magistras
Marijampolės savivaldybės merė

Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
Mano profesinį kelią nulėmė partija. 2000 m. meru
tapus a.a. V. Braziui, jis rinkosi komandą. Mane paskyrė
Liudvinavo seniūnijos seniūne (tai buvo politinio pasitikėjimo
pareigos, po metų, nuo 2001-ųjų seniūnai tapo valstybės
karjeros tarnautojais). Seniūne dirbau 15-a metų. Po 2015-ųjų
metų savivaldos rinkimų, man buvo pasiūlytos mero
pavaduotojos pareigos, 2017 m. mirus merui V. Braziui buvau
išrinkta mere.
Kaip „atsiradote“ politikoje?
Pradėjus dirbti seniūne 2000 m. intensyviai
bendravau su žmonėmis, kviečiau juos tapti mūsų
partijos nariais. Taip suradau daug bendraminčių,
kurie tapo bendrapartiečiais. Į mūsų skyrių atvedžiau
beveik 300 narių. Taip ir atsiradau politikoje, per
žmones, kurie tikėjo manimi, mūsų partija.

Gyvenimo moto
Vienas iš didžiųjų pasaulio politikų, V. Čerčilis,
yra pasakęs „Mes gyvename iš to, ką gauname,
bet gyvenimą kuriame iš to, ką duodame“.
Man tai pasiteisino.

Kodėl LSDP?
Tai partija, kuri labiausiai atstovauja žmonių
interesus, be to ėjau paskui vedlius, kuriais
tikėjau - Algirdas Brazauskas, Algirdas
Butkevičius buvo tie vadovai, kuriais tikėjo
Lietuva. Esu ištikima šiai partijai, pripažįstu
klaidas, kurias darė partija, bet ir tikiu
žmonėmis, kurie siekia keistis, atsinaujinti ir
vesti mūsų partiją teisingu socialdemokratinių
vertybių keliu. Mane žavi mūsų partijos
naujasis pirmininkas Gintautas Paluckas.
Matau jo ryžtą ir norą padaryti mūsų partiją
naujoviška, garbinga, pasitikinčia savimi ir
žmonėmis, kurie ją kuria.

Pomėgiai. Visuomeninė veikla.
Pomėgiai - knygos, kelionės.
Visuomenininė veikla: Sūduvos seniūnų klubo prezidentė, ZONTA klubo narė, Marijampolės VVG
valdybos narė, Želsvos kaimo bendruomenės pirmininkė, LSDP Tarybos narė, LSDP Marijampolės
skyriaus pirmininko pavaduotoja, LSDP Liudvinavo grupės pirmininkė.

Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų?
Manau, kad miesto ribos bus kur kas platesnės, kad bus pastatyta žadama bažnyčia, laisvalaikio ir
sporto arena, bus nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, padaugės gyventojų. Kadangi LEZ‘o teritorijoje
kuriasi įmonės, ten reikės dirbančiųjų. Marijampolė - klestintis, kultūringas ir visiems įdomus miestas.

