RAMŪNAs burokas
lsdp sąraše NR. 6

Amžius 33 m.
Išsilavinimas – aukštasis, magistras
Vedęs
UAB „Mano būstas“ regiono vadovas

Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
Pagal „Erasmus“ programą studijavau Danijoje. Pusę metų
stažavausi Briuselyje, Europos Parlamente, socialistų frakcijoje.
Komunikacijos departamente kartu su jaunaisiais socialdemokratais
iš visos Europos atlikome praktiką. Sugrįžus į Lietuvą tuometinis
meras ir LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas pasiūlė dirbti
socialdemokratų Marijampolės skyriaus atsakinguoju sekretoriumi.
Taip įsitraukiau į politinę veiklą, buvau išrinktas Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininku, vėliau pradėjau
dirbti tuometinio premjero Algirdo Butkevičiaus patarėjų komandoje,
prieš pora metų buvusio ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus
komandoje dirbau viceministru, kuruojančiu valstybės valdomų
įmonių politiką, viešųjų pirkimų politiką, pramonės ir prekybos
politiką, turizmą. Šiuo metu esu regiono vadovas UAB „Mano
būstas“, kuri vykdo pastatų administravimą, eksploataciją ir
techninę priežiūrą.
Kaip „atsiradote“ politikoje?
Daugiau kaip dešimtmetį dalyvauju įvairioje visuomeninėje veikloje,
buvau keleto jaunimo organizacijų steigėjas. Dar būdamas studentu
Marijampolėje kartu su keletu jaunųjų socialdemokratų pradėjome
rinkti mokyklines prekes, dalindavome jas daugiavaikėms šeimoms.
Nemaža dalis mano draugų buvo ir yra jaunieji socialdemokratai.
Jie pasiūlė prisijungti. Nors, kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų, ilgą
laiką buvau nusiteikęs prieš partijas, tačiau jaunimo organizacija
mane patraukė visuomenine veikla. LSDJS pirmininku buvau
išrinktas 2013 m., pakeičiau Jurą Požėlą, kuris tapo Seimo nariu.
Per LSDJS jauni žmonės ateina į politiką, įgyvendina savo idėjas.

Kodėl LSDP?
Nes tai yra organizacija, kuri pagal savo
idėjas yra arčiausiai žmogaus, vienijanti
įvairiausių sričių profesionalus ir ne
kalbomis, o realiais darbais yra įrodžiusi,
kad gali kurti ateities Marijampolę. Šios
dienos politiniame kontekste, pilname
valstietiško davatkizmo, beverčių tyrimų
komisijų ir sliekų ant asfalto ieškojimo,
socialdemokratai yra tie, kurie
fokusuojasi į tai, kas svarbiausia:
kokybiškos ir prieinamos viešosios
paslaugos, socialinis teisingumas,
lygios galimybės.
Gyvenimo moto
Genialumas paprastume.

Pomėgiai. Visuomeninė vekla.
Pomėgiai: Bėgimas, triatlonas. Esu Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narys,
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys, asociacijos „Marijampoliečiai“ steigėjas.
Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų?
Marijampolė – draugiškas jauniems žmonėms ir jaunoms šeimoms miestas. Ten nėra automobilių spūsčių,
netrūksta vietų darželiuose, yra daug nemokamų būrelių, ten prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos.
Marijampolė – miestas, kurį investuotojai renkasi dėl kvalifikuotų ir profesionalių darbuotojų bei geros
infrastruktūros, o ne dėl pigios darbo jėgos. Marijampolė – tai savivaldybė, kur statybos leidimą gali gauti
per savaitę, o atsakymą į savo užklausą per vieną darbo dieną.

