
aušra skamarakienė

Amžius 41 m. 

Išsilavinimas – aukštasis 

Ištekėjusi, turiu du vaikus 

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 

Psichikos dienos stacionaro užimtumo terapijos specialistė 

         Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias? 
1998-2008 m. dirbau Marijampolės policijos komisariate. Per 
dešimtmetį teko dirbti keliose pozicijose. Nuo 2008 m. pradėjau 
dirbti sveikatos priežiūros srityje, kurioje dirbu iki šiol. 

          Pomėgiai. Visuomeninė veikla. 
Pomėgiai: menas, sportas (futbolas). Gyvenimo varomoji jėga – visuomeninė veikla. 
Man patinka, kad galiu būti naudinga kitiems, realizuoti savo mintis ir idėjas. Kartais būna nusivylimų, 
nepasisekimų, bet visa tai daro mane stipresniu žmogumi, iš klaidų mokausi ir po to stengiuosi jų 
nebekartoti. Jeigu net kažkas nepavyksta svarbiausia nenusivilti ir nenustoti tobulėti. 

           Gyvenimo moto 
Ką duodi, tą gauni atgal. Galbūt ne iš to paties 

žmogaus, galbūt ne rytoj, bet viskas sukasi ratu. 

 Kodėl LSDP? 
LSDP turi didžiulę politinę ir organizacinės veiklos patirtį, nuolat atsinaujinantį intelektualinį potencialą, 

daugybę drąsių ir energingų narių bei bendraminčių, kad galėtų sėkmingai realizuoti išsikeltus tikslus 
bei išspręsti nuolat kylančius naujus iššūkius. 

 

Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų? 
Per 5 metus Marijampolė dar keisis, gražės, atsiras daugiau darbo vietų jaunimui, nemažės mokinių 

skaičius mokyklose, bus išsaugota kolegija ir joje nestigs studentų. Marijampolė vilios sugrįžti savo 
kraštiečius emigrantus, didės gimstamumas. Tiek mieste, tiek kaimiškose vietovėse bus gerai išvystyta 

infrastruktūra, žmonės labiau naudosis viešuoju transportu, skirs daugiau dėmesio kultūrai ir sportui. 
Turėsime daugiafunkcinę laisvalaikio ir sporto areną, FK Sūduva futbolininkai ir kitų sporto šakų 

atstovai neapleis iškovotų pozicijų ir garsins klubo bei miesto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje. LEZ‘e atsiras naujų investuotojų, kurie sukurs daugiau darbo vietų ir į regioną pritrauks 

darbingo amžiaus žmones taip didindami Marijampolės savivaldybės gyventojų skaičių. 
Mūsų miestas taps traukos centru ir vienu iš stipriausių regionų Lietuvoje. 

 
. 

         Kaip „atsiradote“  politikoje? 
Visada aktyviai dalyvavau visuomeniniame 
gyvenime, todėl buvau pakviesta prisijungti 
prie politinės partijos. 
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