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Svarbiausi biografijos faktai
Gimiau 1948 m. Vilniuje Lietuvos partizanų vado,
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdţio (LLKS) vyriausiojo
Gynybos pajėgų vado, generolo Adolfo RamanauskoVanago
ir
partizanės
Birutės
MaţeikaitėsRamanauskienės šeimoje. Ankstesnėse biografijose buvo
rašoma kita gimimo data ir vieta, tačiau tai buvo netikri
duomenys, nes po tėvų arešto man, partizanų vaikui,
sovietinių įstaigų darbuotojai juos gimimo liudijime įrašė
„iš akies“. Net ir partizaninio karo sąlygomis buvau
pakrikštyta baţnyčioje. 2009 m. baţnyčios archyvuose
suradau autentiškus krikšto dokumentus. Jų pagrindu
gavau naują gimimo liudijimą su teisingais duomenimis.
Iki 1956 m. kaip partizanų dukra gyvenau nelegaliai,
buvau slapstoma patriotiškai nusiteikusių Lietuvos
ţmonių.
1956 m. svetima pavarde pradėjau lankyti Rokiškio rajone
esančią Kamajų pradinę mokyklą. Tą patį rudenį KGB
areštavo tėvus. Tėvelį po metus trukusių sadistiškų
kankinimų sušaudė. Mamą nuteisė kalėti.
Teko patirti daug neteisybės, vargo ir nepriteklių, bet atkakliai siekiau mokslo, baigiau Kauno politechnikos
institutą. Dirbau inţiniere.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvauju politinėje ir visuomeninėje veikloje. Esu Tėvynės
Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, partijos politikos komiteto narė, partijos tarybos
narė. 2008 m. buvau išrinkta Seimo nare. Dirbu Seimo Ţmogaus teisių komitete, Pasipriešinimo
okupaciniams reţimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijoje.
Esu respublikinės Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkė, Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narė - Etikos
komisijos pirmininkė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus tarybos narė, Lietuvos
moterų lygos Kauno skyriaus koordinacinės tarybos, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos narė, Lietuvos
Sąjūdţio Kauno skyriaus narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Nevyriausybinių organizacijų,
padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos susitarimo signatarė,
koordinacinės tarybos narė, Demokratijų bendrijos parlamentinio forumo narė, forumo Vilniaus deklaracijos
signatarė.
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais išleidau savo tėvo, Lietuvos partizanų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago atsiminimų knygą „Daugel krito sūnų...“ (1992 m., 1999 m., 2007 m. išleidau
pakartotinius ir papildytus šios knygos leidimus). Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo,
pilietiškumo temomis, esu parengusi ir išleidusi ne vieną knygą, paskelbusi daugybę straipsnių, skaičiusi
pranešimus šiomis temomis konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Gruzijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje,
Vengrijoje. Vykdţiau tęstinį jaunimo studijų projektą ,,Laisvės kovų atmintis – ateities kartoms“.
Organizavau Pietų Lietuvos partizanų bunkerio vadavietės atstatymą.
Esu apdovanota Lietuvos Šaulių sąjungos medaliu „Uţ tarnystę Tėvynei“.
Su vyru Norbertu uţauginome du vaikus – dukrą Ingą ir sūnų Norbertą. Abu vaikai gydytojai.
Daugiau: www.auksuteramanauskaite.lt

Trumpa rinkimų programa
Lietuvos partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, būdamas Laisvės kovoje, rašė,
kad trokšta „...kurti tikrai laisvą, kultūringą, demokratijos principais pagrįstą nepriklausomos
Lietuvos gyvenimą.“ Šį Jo troškimą siekiu išpildyti aš, Jo dukra Auksutė RamanauskaitėSkokauskienė.
Siekiau ir sieksiu vieningo sovietų ir fašistų reţimų vykdytų nusikaltimų vertinimo Europoje, Tautos
istorinės atminties puoselėjimo politikos įgyvendinimo valstybiniu lygmeniu, Lukiškių aikštės sutvarkymo
projekto įgyvendinimo, kitų svarbių tautos istorinių vietų sutvarkymo, istorinių įvykių įamţinimo.
Sieksiu, kad švietimo sistema Lietuvoje atitiktų jaunimo lūkesčius, būtų atkurtas mokytojo profesijos
autoritetas, kuriamos darbo vietos, neišvaţiuotų mūsų ţmonės ir dėl vaikų stygiaus nebūtų uţdaromos
mokyklos. Dirbsiu, kad mokykla ugdytų pilietiškus, savo tėvynę mylinčius ţmones.
Sieksiu, kad būtų skiriamas deramas dėmesys kultūros vystymui, etninių tradicijų puoselėjimui, istorinės
atminties išsaugojimui.
Išskiriu šiuos ekonomikos stiprinimo prioritetus: palankių sąlygų kūrimas verslui, inovacijų skatinimas,
fiskalinė drausmė viešųjų finansų srityje. Siekdama šių dalykų, taip pat dirbsiu, kad būtų stiprinama vietos
savivalda, tęsiamas Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas, kad būtų plėtojama
socialinės piniginės paramos sistemos pertvarka.
Sieksiu, kad būtų įgyvendinama krikščioniškomis vertybėmis grindţiama šeimos politika, kuriamos
palankios sąlygos motinystei, uţtikrinama ori senatvė, neįgaliųjų integracija į visuomenę, ir kitos pradėtos
reformos socialinės politikos ir ţmogaus teisių srityje.
Sieksiu, kad būtų įgyvendinta teismų reforma, įsteigta tarėjų institucija, teisėsaugoje dirbtų aukštos
kvalifikacijos ir nepriekaištingos reputacijos specialistai.
Sieksiu, kad būtų įgyvendinta Lietuvos energetinė nepriklausomybė ir įtvirtintas šalies energetinis
saugumas.
Esu iškelta kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėje Alytaus miesto rinkimų
apygardoje.
Taip pat esu iškelta kandidate daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Balsuodami už sąrašą Nr. 5
(TS-LKD), mano vietą partijos sąraše galite pagerinti, įrašydami Nr. 24 į pirmą pirmumo balsų
langelį rinkimų biuletenyje:

