
romualdas makauskas

Amžius 64 m. 

Išsilavinimas – aukštasis 

Vedęs 

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas 

         Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias? 
Po Kauno politechnikos instituto baigimo savo profesinį  
kelią pradėjau Alytaus medvilnės kombinate, kur būdamas 
27 metų tapau planavimo ir gamybos skyriaus viršininku. 
1984 metais pervedimo tvarka buvau paskirtas į Marijampolės 
putliųjų verpalų fabriką direktoriaus pavaduotoju ekonomikos reikalams. 
Po Nepriklausomybės atgavimo 1991-1993 metais buvau pakviestas dirbti Marijampolės miesto 
savivaldybės mero pavaduotoju. Vėliau daugiau nei 20 metų dirbau banke, vadovaudamas dabartinio 
SEB banko Marijampolės skyriui, o 2017 metų spalio mėnesį buvau išrinktas Marijampolės 
savivaldybės mero pavaduotoju.  

         Pomėgiai. Visuomeninė veikla. 
Kaip ir daugelis, mėgstu keliones, gamtą, žvejybą. Kol nebuvo interneto, skaitydavau daug knygų, 
dabar  tam lieka mažiau laiko. Myliu poeziją, dievinu Justino Marcinkevičiaus žodžio lengvumą ir 
skambėjimą, stengiuosi kaskart išmokti ką nors naujo mintinai ir pasidalinti to žodžio gerumu su kitais. 
Visuomeninė veikla – jau virš 20 metų dalyvauju Rotary klubo veikloje. 

           Gyvenimo moto 
Nemėgstu lozungų ir pozos gyvenime. Labiausiai priimtini žodžiai – padorumas 

ir paprastumas, bet ne prastumas. Turbūt, šiandien gyventi padoriai šeimoje, darbe, 
 politikoje nėra toks paprastas iššūkis. 

           Kaip „atsiradote“ politikoje? 
Mano gyvenime politika ir profesinis kelias labai susiję. Man labiausiai priimtinos centro ir kairiosios 

pažiūros, todėl ir šių partijų veikloje teko dalyvauti. Buvau Centro partijos nariu, kuri dėl vadovų 
nesutarimo pradėjo skaldytis ir byrėti, todėl prieš gerą dešimtmetį buvęs meras, šviesios atminties 
V. Brazys pasiūlė prisijungti prie LSDP Marijampolės skyriaus veiklos. Jau keletą kadencijų tenka 

dirbti Tarybos veikloje vadovaujant Finansų ir ekonomikos komitetui, o kaip mero pavaduotojui 
daugiausiai tenka susidurti su švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais. 
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         Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų? 
Apskritai, esu optimistas. Labai tikiu Lietuvos ir Marijampolės ateitimi, ypatingai kai matai 
tuos fantastinius pasikeitimus per paskutinius beveik 30 metų. Tikiu ir noriu, kad kuo 
daugiau žmonių su pasididžiavimu tartų Marijampolės ir Lietuvos vardą. 
 


