sigutis jundulas
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Amžius 57 m.
Išsilavinimas – aukštasis, Lietuvos žemės ūkio
akademija, specialybė – mokslinis agronomas
Vedęs, žmona Onutė, du sūnūs
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos
organizatorius Marijampolės regione

Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
21-erius metus dirbau agronomu žemės ūkio įmonėse.
2007-2008 m. buvau Liudvinavo seniūnijos seniūno pavaduotojas.
2009-2013 m. – pasėlių draudimo bendrovės VH Lietuva, pietų
Lietuvos regiono vadovas. 2013-2016 m. – Konsultavimo įmonės
„Arslab“ agronomas – konsultantas. 2017-2018 m. – Lietuvos
Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius Marijampolės
regione. Nuo 2004-ųjų registruoto ūkio ūkininkas, kuriame laisvalaikiu
dirbu iki šiol.
Kaip „atsiradote“ politikoje?
Ilgalaikė profesinė veikla padėjo suprasti, kad būtina taikyti savo
sukauptą patirtį ir politinėje – visuomeninėje veikloje. Veiklūs žmonės
pasiūlė tapti LSDP nariu. Esu šios partijos narys nuo 2004 metų.
Gyvenimo moto
Savo gyvenimą subalansuoti
prasmingiems, naudingiems
visuomenei darbams, kurie
sudarytų sąlygas ir pačiam
tapti laimingu žmogumi!

Kodėl LSDP?
Socialdemokratinės idėjos
man patrauklios ir priimtinos
dėl to, kad mano giminės
šaknys yra valstietiškos.
Nepaisant to, vienas iš
senelių buvo tarpukario
Lietuvos karininkas.

Laisvalaikis. Pomėgiai. Visuomeninė veikla.
Daug laisvalaikio atiduodu šeimos ūkiui, kuris yra ir finansinis šeimos
ramstis, ir leidžia apsirūpinti sveiku maistu, taip pat sudaro sąlygas
tobulinti agronominius profesinius įgūdžius. Pomėgis atsiradęs dar
vaikystėje – fotografavimas. Kitas pomėgis atsiradęs prieš 15 metų –
mėgėjų teatras. Nuo 2014 metų esu Lietuvos ūkininkų sąjungos
Marijampolės skyriaus pirmininkas, o nuo 2016 metų – Želsvos
kaimo bendruomenės tarybos narys.

Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų?
Marijampolės miestas – su išplėtota pramonės ir paslaugų infrastruktūra, kurioje darbo pagal
sugebėjimus bei pomėgius ir už gerą atlygį randa tiek miestiečiai, tiek aplinkinių miestelių bei naujų
modernių gyvenviečių gyventojai. Toliau nutolusiuose kaimuose Europinės paramos bei palankių
mokesčių dėka kuriasi trumpos maisto tiekimo grandinės kooperatyvai. Taip pat smulkaus, ne žemės
ūkio verslo įmonės kaime. Renovuoti visi miesto ir kaimo daugiabučiai. Stiprinama išlikusių kultūros
židinių bazė kaime. Toliau gerinama rajono kelių būklė, daugiau lėšų skiriant žvyrkelių asfaltavimui,
o likusiems žvyrkeliams sistemingai prižiūrėti suteikiamas visiškas savarankiškumas seniūnams,
gal netgi atrandant lėšų seniūnijoms įsigyti kelių priežiūros techniką. Toliau atnaujinamos geriamojo
vandens tiekimo bei nuotekų valymo tinklų sistemos visoje savivaldybėje. Stiprinant savivaldybės
žemdirbių konkurencingumą, daugiau lėšų skiriama savivaldybės kapitalinių
melioracijos įrenginių atnaujinimui.

