
klaruoti ryžtą siekti posto bei 
pasitikėjimą savo, kaip lyderio, 
ypatingais gebėjimais, prisipa-
žįsta, jog partijos bičiulių spren-
dimas yra įpareigojantis.

„Jei žinočiau, kad įvairiose 
valstybės institucijose duoti pa-
žadai dėl Sporto ir pramogų are-
nos, pėsčiųjų viaduko, estakados 
per geležinkelį, įmonių klaste-
rio organizavimo naujų įmonių 
statybai bei kai kurių kitų Ma-
žeikiams svarbių projektų įgy-
vendinimo nebus ištesėti, tikrai 
nesutikčiau dalyvauti mero rin-
kimuose. Ne kartą susitikimuo-
se su gyventojais esu pasakojęs 
apie pradėtus žygius šalies insti-
tucijose bei apie tai, ką jau pavy-
ko nuveikti. Tikiu pažadais, ti-
kiu savo galimybėmis, todėl at-

mažeikių socialdemokratas
Meras Antanas Tenys:  
„Visus savo darbus pasveriu širdimi“

Kai Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Mažeikių 
skyriaus visuotiniame 

susirinkime vieningai kandi-
datu tiesioginiuose mero rinki-
muose buvo patvirtintas dabar-
tinis Mažeikių rajono savival-
dybės meras, LSDP Mažeikių 
skyriaus pirmininkas Antanas 
Tenys, partijos bičiuliai akcen-
tavo, kad būtina tęsti pradėtus 
darbus, toliau vykdyti gyvento-
jams duotus pažadus. Ir tai ge-
riausiai gali padaryti dabartinis 
Savivaldybės bei partijos sky-
riaus vadovas.

„Visi puikiai žinome, koks yra 
mūsų pirmininkas – nuoširdus, 
paprastas, randantis kalbą su kie-
kvienu žmogumi, itin darbštus, 
atsakingas. Pagaliau mūsų rajo-
nas turi šeimininką, kuris itin 
daug padarė, kad Mažeikiai iš-
gražėtų, taptų jaukiu Vakarų Eu-
ropos miestu. Be to, būtinas dar-
bų tęstinumas, todėl norime, jog 
Skyriaus pirmininkas Antanas 
Tenys tęstų pradėtus darbus“, – 
susirinkime kalbėjo LSDP Ma-
žeikių skyriaus pirmininko pa-
vaduotoja, Savivaldybės tarybos 
Socialdemokratų frakcijos seniū-
nė Irena Macijauskienė.

Tuo tarpu A. Tenys, paneigda-
mas visus viešųjų ryšių teorinius 
reikalavimus entuziastingai de-

„tikiu savo galimybėmis, 
todėl atsiduodu žmonių 
teismui. Jei mane išrinks, 
tęsiu pradėtus darbus“, 
– sako tarp mažeikiškių 
duoto žodžio laikymusi, 
dideliu darbštumu 
garsėJantis dabartinis 
mažeikių raJono 
savivaldybės meras a. 
tenys.

„džiaugiuosi, kad 
šios kadenciJos 
savivaldybės tarybos 
valdančioJi dauguma 
sutelktai sprendė 
raJonui svarbius 
klausimus, atsakingai 
dirbo savivaldybės 
administraciJa, Jaučiau 
socialdemokratų 
partiJos bičiulių 
palaikymą.

siduodu žmonių teismui. Jei ma-
ne išrinks, tęsiu pradėtus darbus“, 
– sako tarp mažeikiškių duoto 
žodžio laikymusi, dideliu darbš-
tumu garsėjantis dabartinis Ma-
žeikių rajono savivaldybės meras 
A. Tenys.

Laikėsi duoto pažado
A. Tenys niekada nesiekė aukš-

tų postų, niekam nelipo per gal-
vas. Pats gyvenimas kėlė iššūkius: 
prieš dvidešimt devynerius metus 
jis tapo jauniausiu Mažeikių rajo-
ne kolūkio pirmininku, Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, ketu-
rias kadencijas buvo renkamas į 
Savivaldybės tarybą, buvo Kaimo 
reikalų ir gamtos apsaugos komi-
teto pirmininkas, Auksodės kai-
mo bendruomenės pirmininkas, 
įvairių komisijų vadovas. 

Prieš penkerius metus LSDP 
Mažeikių skyrius išrinko jį pir-
mininku, o po metų nusprendė, 
kad būtent A. Tenys privalo bū-
ti rinkimų sąrašo priekyje ir, pa-
lankiai susiklosčius aplinkybėms, 
tapti Savivaldybės meru. Nauja-
jai savivaldybės tarybos daugu-
mai (4 partijų atstovams) būtent 
A. Tenio kandidatūra buvo pri-
imtiniausia. 

„Paaiškėjus savivaldybių rinki-
mų rezultatams, galvoje buvo tik 
viena mintis: „Prisidirbau.“ Ta-
čiau partiečiams buvau pažadė-
jęs, todėl privalėjau laikytis duo-
to žodžio. Praėjus beveik ketve-
riems metams, aš ir dabar nega-
liu pasakyti, ar tinkamai dirbu 
šį darbą. Norint būti geru meru, 
reikia daug savybių, kurių aš, ma-

nau, neturiu. Reikia būti aktoriu-
mi, puikiu oratoriumi, diploma-
tu, visus reikalus išmanyti, o tai 
– beveik neįmanomas dalykas. 
Situaciją keičia situacija, vieną te-
mą veja kita tema, kas pusvalan-
dį vyksta susitikimai vis su kitais 
žmonėms dėl skirtingų klausimų. 
Nebijau prisipažinti, kad ne į vi-
sus klausimus spėju greitai įsigi-
linti, rasti atsakymus, nes į merą 
kreipiamasi ir gal iš pirmo žvilgs-
nio nesudėtingais, ir labai sudė-
tingais klausimais. Visada pasitel-
kiu komandą: Savivaldybės admi-
nistracijos vadovus, savo patarė-
jus. Nėra mokyklų, kurios išmo-
kytų būti etaloniniu meru, suge-
bančiu laviruoti tarp daug poli-
tinių partijų, tarp daug nuomo-
nių, siūlymų, pageidavimų. Pen-
kias minutes juokies, po to verki, 
sprendi, ieškai, klausi, vėl spren-
di, o vakare supranti, kad nepada-
rei to, ką buvai suplanavęs. Tada 
lauki ryto, kad galėtum padaryti, 
bet... Tačiau viską darau pasver-
damas širdimi, stengiuosi, kad 

Antanas Tenys
Mažeikių rajono savivaldybės meras
Kandidatas į rajono savivaldybės mero postą  

Premjeras Algirdas Butkevičius ir Antanas Tenys

Mažeikiams, čia gyvenantiems 
žmonėms būtų geriau,“ – mero 
posto ypatumais nuoširdžiai ir 
savikritiškai dalinosi A. Tenys, 
įsitikinęs, kad vienam merui, be 
bendražygių paramos, geros ko-
mandos, kitų politinių partijų 
palaikymo neįmanoma ką nors 
gera rajonui padaryti.

„Džiaugiuosi, kad šios kadenci-
jos Savivaldybės tarybos valdan-
čioji dauguma sutelktai sprendė 
rajonui svarbius klausimus, at-
sakingai dirbo Savivaldybės ad-
ministracija, jaučiau socialdemo-
kratų partijos bičiulių palaikymą. 
Esu jiems dėkingas“, – sakė Savi-
valdybės vadovas. 

Savivaldybė nebėra donorė
Dirbta išties daug – reikėjo pa-

siekti, kad būtų įvykdyti jau pra-
dėti ar dar savo eilės laukiantys 
projektai. Juolab Mažeikių rajo-
no savivaldybė buvo vienintelė 
šalyje, gavusi Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų net pa-
gal kelias programas: Regioninių 
ekonomikos augimo centrų plė-
tra, Probleminių teritorijų plėtra, 
Prielaidų spartesnei ūkinės vei-
klos diversifikacijai kaimo vie-
tovėse sudarymas, Šiaurės vaka-
rų Lietuvos vietos veiklos grupės 
vykdyti projektai pagal priemo-
nę „Kaimo atnaujinimas ir plė-
tra“ (LEADER metodu).

Pasak Savivaldybės mero, vie-
nas didžiausių laimėjimų – pa-
naikinta Mažeikių rajono savi-
valdybės gyventojų pajamų mo-
kesčio donorystė.

„Nuo 2002-ųjų Mažeikių rajo-
no savivaldybė, kaip ir Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių miestų savivaldybės, bu-
vo donorės, tai yra kitoms savi-
valdybėms atiduodavo dalį ra-
jone surinkto gyventojų pajamų 
mokesčio. Nukelta į 2 p.
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„Myliu žmones ir niekada jų neišduodu“

Tęsime pradėtus darbus 
Biokuras – pigus, ekologiškas, 
atsinaujinanatis kuras

„privalau visus išklausyti, 
padėti. gerai išanalizuoju 
situaciją, ieškau 
sprendimo būdų. niekada 
nedeklaruoju, kad aš ir 
tik aš viską apglėbsiu ir 
padarysiu. 

Meras Antanas Tenys:  
„Visus savo darbus pasveriu širdimi“

	  

Grubiai skaičiuojant, per vie-
nuolika metų mūsų rajonas nete-
ko apie šimtą milijonų litų. Nors 
parengėme išsamią analizę, mo-
tyvaciją bei išvadas, turėjome nu-
eiti sunkų kelią, kad įrodytume, 
jog tai yra neteisinga. Vyriausy-
bės, Seimo Finansų ir biudžeto 
komiteto supratimo dėka nuo 
2014-ųjų Mažeikių rajono savi-
valdybė nebėra donorė“, – džiau-
giasi A. Tenys.

Džiugina tai, kad realiai paju-
dėjo Mažeikių sporto ir pramo-
gų centro statybos klausimai. 
Jau įvyko projekto architektūri-
nės koncepcijos, kurios pagrindu 
bus rengiami Mažeikių sporto ir 
pramogų centro techninis ir dar-
bo projektai, konkursas. 

„Galiu pajuokauti, kad kai ku-
rie kandidatai į mero postą jau 
žada pastatyti sporto areną. Už-
bėgdamas pažadams už akių, tu-
riu juos įspėti, kad turime tik žo-
dinius pritarimus finansuoti are-
nos statybą, tačiau lėšos dar nė-
ra paskirtos. Todėl norint, kad ji 
būtų pastatyta, reikės labai daug 
padirbėti“, – šypsojosi socialde-
mokratas Savivaldybės meras.

Išjudinta nemažai ledų
Per tuos beveik ketverius da-

bartinio Savivaldybės mero ka-
dencijos metus Mažeikių mieste 
bei rajono miesteliuose, gyven-
vietėse buvo kasama, rausiama, 
klojama, statoma, įrenginėjama, 
puošiama. Dabar mūsų rajonas 

išgražėjęs, stebinantis svečius ar 
seniai Mažeikiuose nebuvusius 
kraštiečius jaukumu, švara, re-
novuotais bei dar renovuojamais 
daugiabučiais namais, tvarkoma 
jų aplinka, sutvarkytomis bei dar 
tvarkomomis poilsio zonomis, 
atnaujintais bei renovuojamais 
kultūros pastatais. Baigiami vie-
ni projektai, pradedami kiti, ruo-
šiamasi tretiems. Kitąmet Savi-
valdybė vykdys apie 50 projektų.

2014-ųjų pavasarį agentūra 
„Spinter“ vykdė Mažeikių ra-
jono gyventojų nuomonės tyri-
mus, kurių duomenimis, dau-
guma apklaustųjų gerai verti-
na mūsų rajono infrastruktū-
ros tvarkymą. Tačiau, gyventojų 

nuomone, turėtų būti geriau pri-
žiūrimi keliai, pagaliau pastaty-
tas viadukas per geležinkelį, ku-
riamos darbo vietos. 

Dėl darbo vietų sukūrimo Ma-
žeikių rajono savivaldybės vado-
vas bei jo komanda dabar ypač 
daug dirba – daromi žygiai, kad 
Vakarų medienos grupės keti-
nimai investuoti mūsų rajone 
apie 250 mln. eurų taptų rea-
lybe. Šiuo metu yra rengiamas 
projektas „Mažeikių medienos 
ir baldų pramonės inovatyvių, 
ekologiškų technologijų įrangos 
gamybos klasteris“, kuris turėtų 
apjungti apie 14 įmonių, įstaigų.

Dėl viaduko statybos ledai taip 
pat pajudėjo – ruošiamasi statyti 

net du: pėsčiųjų viaduką per ge-
ležinkelį nuo Mindaugo g. iki 
Bažnyčios g. ir estakadą per ge-
ležinkelį Algirdo gatvėje.

Pėsčiųjų viaduko projektas 
jau padarytas, ekspertizė atlik-
ta. Kadangi lėšos jam statyti bus 
skirtos iš ES struktūrinių fondų, 
laukiama tvarkos aprašo – tada 
iš karto bus skelbiamas konkur-
sas rangos darbams pirkti.

Automobilių kelių direkcija 
prie Susisiekimo ministerijos 
šiais metais žada pradėti rengti 
galimybių studiją dėl estakados 
per geležinkelį Algirdo gatvėje 
statybos, išsiaiškinti galimybes 
bei variantus ir nustatyti orien-
tacinę kainą. 

Savivaldybės meras A. Tenys 
džiaugiasi, kad yra didinamos 
Kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos lėšos: 2014-aisiais tam 
tikslui gauta daugiau nei 4 mln. 
litų, 2013 metais – 3,2 mln. Lt. 
Gautas pažadas, kad 2015-aisiais 
bus skirta dar šiek tiek daugiau.

„Tačiau tai pernelyg menkas 
augimas, nes kai kurie vietiniai 
mūsų keliai daugiau nei 20 metų 
nebuvo tvarkomi iš esmės – kur 
ne kur pagreideriuojama, papila-
ma žvyro, kur ne kur palopoma. 
Mūsų vietinių kelių danga susi-
dėvėjusi, daug jų reikia atnaujin-
ti. Esame pradėję rengti viešojo 
ir privataus sektorių partnerys-
tės, vadinamąjį PPP, projektą. 
Nebegalima leisti pinigų duo-
bėms taisyti ir vis tiek važinėti 
duobėtais keliais – reikia gerai 

sutvarkyti kelius tiesiant išlygi-
namuosius sluoksnius. Manau, 
kad mes tai padarysime“, – įsiti-
kinęs A. Tenys.

Stengiasi padėti visiems
LSDP Mažeikių skyriaus pir-

mininkas A. Tenys nuolat mažei-
kiškius maloniai stebina nuošir-
dumu, paprastumu: su kiekvienu 
žmogumi jis randa bendrą kalbą, 
kiekvieną išklauso, kiek galėda-
mas, stengiasi padėti. Jam visada 
svarbiausia – žmogus.

„Visada pagalvoju, kur tam 
žmogui kreiptis, jei ne pas ma-
ne? Privalau padėti, jei nėra kam 
padėti. Ar bent nuoširdžiai iš-
klausyti. Kartais žmogui užten-
ka išsipasakoti, būti suprastam, 
paguostam ar pagirtam. Džiau-
giuosi, kai galiu ištiesti pagalbos 
ranką. Puikiai žinau, kad kie-
kvienas galime patekti į sudėtin-
gą situaciją, kai pačiam ją išspręs-
ti būna pernelyg sunku. Regis-
truoju visus lankytojus, užsira-
šau telefono numerius, po kurio 
laiko paskambinu, pasidomiu, 
kaip jiems sekasi, džiaugiuosi, jei 
situacija pagerėjo. Galbūt kam 
nors nepatinka mano paprastu-
mas bei tai, jog kalbėdamas ne-
vartoju tarptautinių žodžių. Ma-
nau, kad turiu būti suprantamas 
kiekvienam žmogui. Viską da-
rau iš širdies“, – sako Mažeikių 
rajono savivaldybės meras, soci-
aldemokratų kandidatas tiesio-
giniuose mero rinkimuose An-
tanas Tenys.

Irena Macijauskienė 
Kandidatės numeris rinkimų sąraše – 3 3

„Nemoku veidmainiau-
ti. Džiaugiuosi, kad 
žmonės manimi pa-

sitiki, esu laiminga, kai galiu jiems 
padėti. Negaliu jų nuvilti”, – prisi-
pažįsta LSDP Mažeikių skyriaus 
pirmininko pavaduotoja, Savival-
dybės tarybos Sveikatos priežiūros 
ir socialinių reikalų komiteto pir-
mininkė, Socialdemokratų frakci-
jos seniūnė, Telšių visuomenės svei-
katos centro Mažeikių skyriaus ve-
dėja, gydytoja higienistė Irena Ma-
cijauskienė.

Mažeikiai tapo brangūs
Kilusi iš Šiaulių, Vilniaus uni-

versiteto Medicinos fakultete įgi-
jusi gydytojos higienistės epidemio-
logės profesiją, I. Macijauskienė 
jau beveik 40 metų gyvena Ma-
žeikiuose. 

„Mažeikiai tapo man brangūs. 
Matyt, dėl žmonių. Jie santūrūs, 
nuoširdūs. Šitiek metų čia gyven-
ta, įvairių peripetijų iškęsta, įvai-
rių pamąstymų ir galimybių būta. 
Pamilau šį miestą, džiaugiuosi ga-
lėdama save vadinti mažeikiške“, – 
sako Irena Macijauskienė, su šypse-
na prisimenanti pirmuosius mūsų 
mieste gyvenimo ir darbo metus. 
Jaunutei darbo higienos specialis-
tei buvo paskirti tokie didžiuliai 
objektai kaip „Mažeikių nafta“, kur 
įstrigęs purvyne liko jos guminis 
batas; namus Naftininkų gatvėje 
taip pat galima buvo pasiekti tik su 
gumine avalyne – aplinkui driekėsi 
purvinos laukymės, vakare – akli-
na tamsa, nykuma, gūduma. Beje, 
ir tuos namus sunkiai surasdavo – 
buvo net pasiklydusi...

Ištikima socialdemokratinėms 
vertybėms

Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, I. Macijauskienė visuose Sa-
vivaldybių rinkimuose sulaukdavo 
gausaus mažeikiškių palaikymo ir 
būdavo išrenkama į Tarybą. Rinkė-
jai palankiai vertino jos darbus, o ji 
atsakingai suvokė savo įsipareigoji-
mų svarbą mūsų krašto žmonėms, 
gerbė pamatines socialdemokratų 
vertybes – socialinį teisingumą, ga-
limybių lygybę ir solidarumą: „Vi-
sada buvau ištikima socialdemo-
kratinėms vertybėms. Nesimėčiau 
ir net neįsivaizdavau, kad galima 
vaikščioti iš vienos partijos į kitą. 
Prastai vertinu tokius žmones, ku-
rie ambicijų ar siekio gauti vienokį 
ar kitokį postą vedini keičia parti-
jas. Tai reiškia, kad žmogus neturi 
stuburo. Man, kaip medikei, iš kar-
to asociacijos kyla su kažkokiu bes-
tuburiu gyviu. Vertinu patikimus, 
tvirtai duoto žodžio besilaikančius 
žmones. Ir pati tokia esu.“

„Privalau visus išklausyti, padė-
ti. Gerai išanalizuoju situaciją, ieš-
kau sprendimo būdų. Niekada ne-
deklaruoju, kad aš ir tik aš viską ap-
glėbsiu ir padarysiu. Žmogiška, kad 
kartais ir savi rūpesčiai sutrukdo. 
Mums, politikams, dažnai būna, 
kad save kaip tą aguoną išbarstome, 
o sau, šeimai ir vieno mažyčio grū-
delio pritrūksta. Bet visada žinau, 
kad privalau susikaupti ir vėl „susi-
lipdyti“, jog ir vėl tarnaučiau žmo-
nėms“, – kalba politikė.

Nerimauja dėl didėjančio gy-
dytojų stygiaus

I. Macijauskienė jau dvi kaden-
cijas vadovauja Savivaldybės tary-

bos Sveikatos priežiūros ir sociali-
nių reikalų komitetui. Tai itin dau-
giasluoksnė sritis: gyventojų sveika-
tos priežiūra, socialinė parama, so-
cialinės paslaugos, socialinis būstas 
ir kiti socialiniai klausimai. 

Pasak Komiteto pirmininkės, 
sveikatos priežiūros srityje yra įvai-
rių spragų, peripetijų, trūksta glau-
daus bendradarbiavimo tarp valsty-
binio ir privataus gydymo sektorių, 
reikėtų didesnio sveikatos priežiū-
ros įstaigų finansavimo.

Puiku, kad gyventojų patogumui 
pavyko išsaugoti Mažeikių ligoni-
nę – kaip daugiafunkcinę regioninę 
asmens sveikatos priežiūros įstaigą, 

teikiančią būtinąją medicinos pa-
galbą ir antrinio lygio ambulatori-
nes bei stacionarines asmens sveika-
tos priežiūros paslaugas ir pirminio 
lygio slaugos bei palaikomojo gydy-
mo paslaugas Mažeikių, Akmenės 
ir Skuodo gyventojams. Pasitelkusi 
įvairius finansavimo šaltinius, ligo-
ninė įsigijo medicininės aparatūros 
ir įrangos už daugiau nei 7 mln. li-
tų. Ypač svarus indėlis (4,8 mln. Lt) 
buvo iš Mažeikių rajono savivaldy-
bės. Investicijos į pastatų remontą iš 
nuosavų ligoninės lėšų, VIP, PSDF 
restruktūrizavimo fondo, ES struk-
tūrinių fondų sudarė 10,8 mln. li-
tų. Modernizuotos ir suremontuo-
tos operacinės, reanimacijos, priė-
mimo-skubios pagalbos, konsulta-
cinio, ambulatorinės reabilitacijos, 
infekcijų kontrolės ir dezinfekcijos-
sterilizacijos, vaikų ligų skyrių pa-
talpos, TBC ir pulmonologinio pa-
dalinių patalpos.

Tačiau neramu dėl didėjančio 
specialistų (gydytojų) stygiaus. Tai 
didelė problema, turinti tiesioginę 

įtaką teikiamų asmens priežiūros 
paslaugų kokybei ir prieinamumui. 
VšĮ „Mažeikių ligoninė“ didžiau-
sią skaičių sudaro gydytojai nuo 51 
metų, t. y. 63 proc. visų ligoninėje 
dirbančių gydytojų. 

„Jauni specialistai linkę pasilik-
ti dirbti didžiuosiuose šalies mies-
tuose. Tačiau Mažeikiai nėra už-
kampis. Turime ir privalumu – 
vaikų darželiuose yra vietų, daug 
neformalaus ugdymo įstaigų, pel-
niusių pripažinimą ne tik šalyje, 
bet ir pasaulyje. Manau, kad vi-
si drauge turėtume spręsti jaunų 
specialistų aprūpinimo gyvena-
muoju plotu klausimą“, – svarsto 
I. Macijauskienė.

 
Svarbiausia – mylėti ir niekada 

neišduoti
I. Macijauskienė džiaugiasi, kad 

per praėjusius 2 metus Mažeikiuo-
se pastatyti net 44 lauko treniruo-
kliai. Žmonės juos pamėgo, nuolat 
mankštinasi. 

„Dabar turiu tikslą, kad Savival-
dybė tokius treniruoklius įrengtų 
visuose mūsų rajono kaimuose. 
Kodėl kaimas turi būti nuskriaus-
tas? Juk sportuojant sveikata puo-
selėjama. Būtina žmones, ypač vy-
resnio amžiaus, skatinti pamėg-
ti kūno kultūrą, sportą“, – sako 
politikė.

„Tikiu, kad gyvenime ką duoda-
me, tą ir gauname. Kartais vienin-
telis mažas dalykas, viena žvakutė, 
įžiebta tamsoje, gali viską pakeis-
ti. Visi norime būti mylimi, turė-
ti draugų ir bendraminčių. Todėl 
myliu žmones ir niekada neišduo-
du. Esu paprasta ir atvira. Žinau, 
kad privalau prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir jų rezultatus“, 
– įsitikinusi I. Macijauskienė, ku-
ri buvo viena iš pirmųjų iniciaty-
vinės grupės unikaliai bendruo-
menę telkiančiai akcijai „Sušildy-
ki sielas“ vykdyti įkūrėjų ir veiklos 
organizatorių. 

	  

Manau, kad mažeikiškiai 
įsitikino, jog mes, soci-
aldemokratai, laikomės 

savo žodžio, savos rinkimų progra-
mos. Šiandien akivaizdžiai matyti, 
jog per kelerius pastaruosius metus 
Mažeikių savivaldybės išvaizda ir 
įvaizdis pradėjo kardinaliai keistis, 
panaudojant Europos Sąjungos in-
vesticijų teikiamas galimybes. Re-
konstruotos gatvės ir keliai, aikštės 
ir skverai, mokyklos ir darželiai, li-
goninės ir bažnyčios, kultūros cen-
trai ir sporto aikštynai, renovuoti 
daugiabučiai namai niekuo nesi-
skiria nuo  Vakarų Europos mies-
tų ir miestelių. Mažeikiai pasidarė 
patrauklesni ir saviems, ir grįžtan-

tiems, patogesni gyvenantiems ir at-
vykstantiems. Nebuvo lengva visa 
tai sukurti, prisiminkim, kaip bu-
vo  „puošiama“ Laisvės gatvė išpjo-
vus menkaverčius  medžius, teismų 
„epopėją“ dėl senamiesčio miško 
parko, renovuotus namus „užpuo-
lusį“ pelėsį  ir  t. t. Šiandien tai jau  
istorija. Išmokome  būti  pakantes-
ni  kitai nuomonei, pasitikėti  spe-
cialistų  išvadomis, racionaliau  ver-
tinti  įvairiausias  idėjas, išmokome  
daugiau  tartis, diskutuoti.

Savivaldybės taryba ir administ-
racija tapo atviresnės ir prieinames-
nės gyventojams, bendruomenėms, 
asocijuotoms verslo struktūroms ir 
visiems besidomintiems vietos val-

džios darbu. Savivaldybės interne-
to svetainėje lengvai pasiekiama in-
formacija apie renginius, posėdžių, 
pasitarimų darbotvarkes, skelbia-
mi sprendimų projektai, galima pa-
teikti savo pasiūlymus, vertinimus. 
Deja, šios galimybės menkai išnau-
dojamos:  pvz., Sporto ir pramogų 
centro architektūrinės idėjos, Ven-
tos upės  slėnio sutvarkymo projek-
tams internetu buvo pateikta vos 
keletas minčių... Aktyvumo pasi-
gendama ir projektų tiesioginio pri-
statymo metu, dažnai pristatančių-
jų  yra daugiau negu besidominčių. 
Savivaldybės tarybos nariams, ne tik 
merui ir jo pavaduotojams, reikėtų 
irgi tokiuose  renginiuose  dalyvau-
ti. Manyčiau, kad tokiuose svarsty-
muose, pristatymuose daugiau galė-
tume remtis bendruomenėmis, se-
niūnaičiais, įvairiomis asocijuotoms 
struktūromis, nevyriausybinėmis  
organizacijomis. Atrodo, reikia tiek 
nedaug – sukurti bendrą elektroni-

Algimantas Čepys
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nio pašto adresą  visiems potencia-
liems dalyviams ir kviesti...

Dabartiniai  savivaldybės  vado-
vai, pradėdami kadenciją, nekeitė 
strateginių tikslų ir prioritetų, ne-
griovė nusistovėjusių ir pasiteisinu-
sių struktūrų. Išskirčiau dvi  susi-
jusias problemas, kurios apsprendė 
esminius pokyčius šioje kadencijo-

je ir turės didelę įtaką  ateičiai. Tai 
biudžeto „išvadavimas“ nuo vadi-
namos donorystės ir pakankamai  
sėkmingas įvairiausių projektų fi-
nansavimas esant gana ribotoms 
finansinėms  galimybėms. Tai lei-
džia optimistiškiau žvelgti į ateitį ir 
partijos rinkimų programoje  kelti  
aukštesnius  tikslus.

Jau antrą dešimtmetį UAB 
„Mažeikių šilumos tinklai“ 
sėkmingai plėtojamas bioku-

ro panaudojimas. Todėl gerą de-
šimtmetį čia ženkliai pigesnė ši-
lumos kaina. Sieringas mazutas, 
o už jo kūrenimą dideli ekologi-
niai mokesčiai mus privertė pa-
žvelgti į biokurą kaip į pigią ku-
ro rūšį. Kaip parodė ekonomika 
bei skaičiai, mes to nesigailime. 
Šilumos vartotojai per tą laiko-
tarpį sutaupė virš 100 mln. litų. 
Džiaugiamės, kai 2007 m. priva-
tininkai UAB „Intergas“ atvedė 
iš Akmenės į Mažeikius gamti-
nių dujų vamzdyną. Nors mes 
mokėjome dvigubai brangiau, 
lyginant su kitais dujų vartoto-

jais, už naudojimąsi dujotiekio 
galios ir perdavimo mokesčiu 
14521 Lt, bet buvome įsitikinę, 
kad atvedus dujas į naftos perdir-
bimo gamyklą, miestui šis mo-
kestis mažės. Tačiau, deja... Po 
metų šis mokestis šoktelėjo jau 
iki 89040 Lt, o 2014 m. pasiekė 
net 131034 Lt. Tad 2010 m. savo 
lėšomis pasistatėme dar vieną 8 
megavatų galios naują šiuolaikiš-
ką katilą, kuris leido išlaikyti pa-
kankamai žemą šilumos kainą. 
2012 m. bendrovė UAB „Ma-
žeikių šilumos tinklai“ laimėjo 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos skelbtą „Biokuro 
katilų su priklausiniais nuo 500 
kW iki 5MW statyba“ konkur-

są ir gavo 4 779 205 Lt. paramą. 
Finansiškai prisidėjusi bendrovė 
centrinėje Mažeikių katilinėje 
pasistatė atskirą biokuro katili-
nę – 2x5 MW galios katilus su 2 
MW galios ekonomaizeriu. Tai 
leido atsisakyti brangių dujų su 
pačiu brangiausiu galios, perda-
vimo ir skirstymo mokesčiais. 
Didelę įtaką šilumos kiekio ga-
mybai duoda 52 daugiabučių na-
mų ir kt. įstaigų, mokyklų reno-
vacija, nes leidžia užtikrinti šilu-
mos tiekimą tik pigiu biokuru.

Pirmieji biokuro katilai – ru-
siški, perdirbti, buvę mazutu kū-
renami katilai baigia atgyventi 
savo darbo laiką ir LR Vyriausy-
bė pažadėjo 30% paramą jų pa-
keitimui. Esame pateikę paraiš-
kas ir tikimės 2015 m. rudens 
šildymo sezoną pradėti pakei-
tę 2 susidėvėjusius katilus nau-
jais šiuolaikiškais katilais, ku-
rie pagerins Mažeikių katilinės 

techninį stovį. Viekšnių, Reivy-
čių katilinės seniai kūrenamos 
biokuru. Gal kiek buvo apleis-
ta Viekšnių miestelio katilinė, 
į kurią teko investuoti virš mi-
lijono litų.

Biokuras, investicijos į senų 
vamzdynų keitimą, mažinant jų 
diametrus, namų renovacija lei-
džia stabilizuoti šilumos kainą, o 
greitu laiku, tikiuosi, leis jas ma-
žinti. Paskaičiavome, jog 2014 

m. Mažeikių katilinėje šilumą 
gaminant gamtinėmis dujomis 1 
MWh kaina gavosi 994 Lt, dyze-
linu – 238 Lt, o biokuru – tik 64 
Lt. Pagal šilumos ūkius kuruojan-
čių specialistų skaičiavimus, ben-
drovė yra pasiruošusi šilumos ga-
mybai biokuru, o tai leidžia sutau-
pyti apie 2 mln. litų per metus. 
Pabaigus pradėtus darbus galima 
mažinti šilumos kainą, o tai gy-
ventojams yra ypač džiugi žinia.
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Gimiau Zarasų krašte. 1976 
metais, kaip jauna specia-
listė, atvykau dirbti į Ma-

žeikius. Ištekėjusi, su vyru gyve-
nu jau 34 metus. Turiu dukrą, ku-
ri  šiuo metu gyvena ir dirba kitoje 
šalyje. 38 metus dirbu UAB „Ma-
žeikių vandenys“ vyr. dispečere. Tai 
pirmoji grandis, gaunanti nusis-
kundimus apie įmonių ir kitų van-
dens vartotojų vandentvarkos pro-
blemas. Geriausiai dirba tarnybos, 
apie kurias niekas nekalba. Tas pats 
ir politikoje. Gyvenime vadovau-
juosi šūkiu „Mažiau kalbų – dau-
giau darbų!“ Nuo  2001 metų esu 
Lietuvos socialdemokratų partijos 

narė. Nuo 2011m esu LSDP Ma-
žeikių skyriaus Moterų sąjungos 
pirmininkė. Rengiu temines vaka-
rones, puoselėjančias mūsų liaudies 
tradicijas, organizuoju pažintines, 
kultūrines keliones, dalyvauju įvai-
riuose Mažeikių rajono renginiuo-
se, prisidedu prie Gerumo akcijų, 
lankant sergančius neįgalius vai-
kus. Mane labiausiai domina Mo-
ters vaidmuo šiandieninėje visuo-
menėje. Valstybės valdyme moterų 
daugėja. 2000–2004 m. Seimo ka-
dencijoje buvo 15 Seimo narių mo-
terų, 2012–2016 m. kadencijoje jų 
yra 33. 2011 m. į savivaldybių tary-
bas išrinkta 1180 vyrų ir 346 mote-

Mano gražiausi metai pra-
bėgo Mažeikiuose. Nuo 
1978 metų save galiu 

vadinti mažeikiške, o socialinio 
draudimo srityje dirbu beveik 25 
metus. Džiaugiuosi, kad pavyko 
įrodyti, jog mūsų skyriaus speci-
alistai yra aukštos kvalifikacijos 
ir Mažeikių skyrius gali tapti vie-
nu iš pagrindinių skyrių. Prie mū-
sų prijungti Akmenės, Skuodo, 
Telšių, Plungės teritoriniai skyriai. 
Man nesvetimi socialiniai klausi-
mai, kiekvienam atviros mūsų įs-
taigos durys. 

Metai praeina, o nuveikti darbai 
kalba už save... Kiekvienas kandi-

datas, kandidatuodamas į savival-
dybės tarybos rinkimus, turi vieną 
tikslą, kad priimami sprendimai 
būtų teisingi ir reikalingi visai ra-
jono bendruomenei.

Kur šiandien mūsų jaunimas? 
Ką galime ar galėsime jiems pa-
siūlyti, kad grįžtų į gimtąjį miestą?

Kaip išspręsti socialinius klau-
simus, kad pašalpas ar valstybės 
paramą gautų tik tie asmenys, ku-
riems priklauso?

Ką padaryti, kad mieste būtų pa-
togu, gera ir saugu gyventi?

Ką dar nuveikti, kad kiekvienas 
iš mūsų pasakytų: „Aš didžiuo-
juosi, kad gyvenu Mažeikiuose...“

Esu vietinis, kilęs iš kaimo, to-
dėl nesigėdiju žemaičių kal-
bos, bendraujant ji dažnai 

praverčia. Kai gali susišnekėti vie-
tine tarme, ne tik malonu, bet ir 
įpareigoja: būdamas savas, turi bū-
ti teisingas ir nuoširdus, nežadėti 
to, ko negali padaryti, o suklydus 
– nebijoti pripažinti klaidų. Ma-
žeikių miestas man irgi ne svetimas 
– jame praleisti brandžiausi ir dar-
bingiausi gyvenimo metai. Esu la-
bai dėkingas žmonėms, kurie ma-
ne palaiko jau kelintuose savivaldos 
rinkimuose.

Savivaldos institucijose esu dvi-
dešimt metų. Tai daug ir mažai: 

daug – nes per tą laiką daug ko iš-
mokau, sutikau nuostabių žmo-
nių, mažai – nes savivalda tokia 
plati sritis, kad tapti profesionaliu 
jos žinovu neįmanoma. Dažnai su-
simąstau: ar stiprėja savivalda, ar 
pagaliau priartėjome per tuos 20 
metų prie savivaldybės, kuri turi 
ne tik pareigas, bet ir teises, ne tik 
savarankiškąsias funkcijas, bet ir 
lėšas jų įgyvendinimui? Tolome ir 
artėjome, buvo džiaugsmų ir nu-
sivylimų, visa laimė, kad nusivy-
limai šiek tiek nutolę, o džiaugs-
mai dar „švieži“, nes pavyko gauti 
viršplaninių biudžeto pajamų, su-
mažinti skolas, laiku biudžetinių 

rys. Tai didžiausias moterų skaičius 
nuo 1997 metų.

Moterys yra atsakingos, veiklios, 
emancipuotos, galinčios aktyviai 
dalyvauti politinėje, ekonominėje, 
socialinėje veikloje, todėl kviečiu 
visas mūsų rajono moteris aktyviai 
įsijungti į bendruomenių gyvenimą 
ir vietos savivaldos veiklą.

Kandidatuodama į Savivaldy-
bės tarybą manau, kad visus poli-
tikus turėtų vienyti bendras tikslas 
– daugiau nuveikti Mažeikių mies-
tui, žmonių gerovei. Pritraukti dau-
giau investicijų, atsigaunanti viena 
ūkio šaka skatintų kitų plėtrą, reikia 
pastovių darbo vietų, kad sugrįž-
tų emigrantai, kurtų šeimas, aug-
tų nauja mažeikiškių karta.  Ma-
žeikiai turi augti ir klestėti, o mes, 
rajono piliečiai, iniciatyviai turime 
prie to prisidėti.

Kviečiu visus 2015 kovo 1-ąją atei-
ti į rinkimus ir balsuoti už moteris.

	  

	  

Išsilavinimas – aukštasis univer-
sitetinis. Gimiau, augau, bai-
giau vidurinę mokyklą (dabar 

– M. Račkausko gimnazija) ir visą 
gyvenimą praleidau Mažeikiuose. 
Nuo 1977 metų – įmonių vadovas: 
vadovavau rajono informaciniam 
skaičiavimo centrui, Buitinio gy-
ventojų aptarnavimo kombinatui. 
1990–1995 m. dirbau rajono savi-
valdybės tarybos pirmininku (par-
eigos prilygintinos dabartinei rajo-
no savivaldybės mero pareigybei). 
Pavyko nemažai nuveikti kuriant 
savivaldos pradmenis, formuojant 
savivaldybės vietinį ūkį, suburiant 
savivaldybės darbuotojų kolekty-
vą. Nuo 1995-ųjų – konsultacinės 
firmos savininkas, nuo 2011 m. – 
UAB „Abaga“ direktorius.

1995–1997 m. buvau savivaldy-
bės tarybos narys. Šiuo metu esu ra-

jono mero visuomeninis patarėjas. 
LSDP narys nuo tada, kai susi-

jungė LDDP ir LSDP. Didžiausias 
hobis visą gyvenimą buvo saviš-
vieta ir mokymasis, įgijau pakan-
kamai žinių teisės, ekonomikos ir 
vadybos klausimais. 

Šiuo metu didžiausią dėmesį ski-
riu literatūrai. Šį pomėgį (ne tik 
skaityti, bet ir rašyti) dabar laikau 
pagrindiniu. 2011–2014 m. išlei-
dau trilogiją „Amžių sandūroje“ 
(romanai „Pasroviui“, „Trys dienos 
po mirties“ ir „Tylus šauksmas“). 
Baigiu naują romaną „Advokatas 
ir trys jo moterys“.  

Šiuo metu konsultuoju savival-
dybės merą ekonomikos, finansų 
ir privatizavimo klausimais, ana-
lizuoju ir teikiu informaciją bei 
pasiūlymus merui apie įmonių, 
kuriose savivaldybė turi akcijų 

paketus, veiklos ir valdymo efek-
tyvumą bei savivaldybės turto 
valdymo klausimais. Merui pa-
siūlius ar su juo suderinus, da-
lyvauju komisijų ir darbo gru-
pių veikloje. Mano patirtis sa-
vivaldoje (niekada nebuvau nu-
tolęs nuo savivaldos reikalų, pa-
dėjau patarimais ir konkrečiais 
darbais visiems merams ir savi-
valdybės administracijos direkto-
riams, kurie to pageidavo), gyve-
nimiška patirtis, įvairiapusis išsi-
lavinimas, Mažeikių miesto ir vi-
so rajono problemų žinojimas bei 
meilė gimtajam kraštui gali būti 
naudinga visuomenei, jei būčiau 
išrinktas savivaldybės tarybos na-
riu.  „Nėra neišsprendžiamų pro-
blemų. Jei padėtis atrodo tragiška, 
galima ją padaryti bent komišką. 
Vis linksmiau.“

įstaigų darbuotojams išmokėti at-
lyginimus. 

Kriziniu valstybės laikotarpiu pa-
vyko išsaugoti neformalaus ugdymo 
įstaigas, kurių turime daugiau negu 
analogiški rajonai. Drąsiai ėmėmės 
įgyvendinti projektus, finansuoja-
mus Europos Sąjungos lėšomis, pa-
gražėjo, pasidarė malonesnis gyventi 
ne tik Mažeikių miestas, bet ir dau-
guma miestelių bei kaimų. Tikiu, 
kad rinkėjai tai įvertins. 

Dirbant administracijoje svarbu 
neskirstyti žmonių pagal politinius 
įsitikinimus, socialinę padėtį, bū-
tina neturėti išankstinio nusiteiki-
mo. Socialdemokratinės nuostatos 
įpareigoja visiems sudaryti vienodas 
galimybes reikštis, turėti savo nuo-
monę, būti išklausytiems, neapvil-
tiems, jei kas pažadama. Manau, 
kad man iki šiol tai pavykdavo, ta-
čiau svarbiausias bus rinkėjų įverti-
nimas šiuose rinkimuose.  

Kodėl vėl dalyvausiu rinkimuo-
se? Manau, kad turiu dvi svarbias 
patirtis: patirtį politikoje ir gyve-
nimišką patirtį, suvokiu Mažeikių 
rajono stiprybes ir silpnybes. Pasi-
tikiu savo jėgomis ir žinau, kad ga-
liu pateisinti rinkėjų pasitikėjimą. 

Esu savo krašto patriotas, todėl 
nenoriu, kad Mažeikiai būtų laiko-
mi užkampiu, nes taip nėra. Mėgs-
tu didelius siekius ir komandinį 
darbą, tikiu, kad mūsų socialde-
mokratinė komanda gali daug nu-
veikti rajono labui. 

	  

Gimiau 1953 m. lapkričio 
7 d. Aukštųjų Levikainių 
kaime, Radviliškio rajone. 

Mokiausi Aukštuolių pradinėje, Vo-
syliškio aštuonmetėje ir Grinkiškio 
vidurinėje mokyklose.

Aukštąjį išsilavinimą įgijau Vil-
niaus valstybiniame pedagoginia-
me institute.

Dirbau: Klaipėdos 18-oje, Ma-
žeikių 50-ojoje profesinėse moky-
klose, Mažeikių rajono milicijos 
poskyryje, Sodų vidurinėje moky-
kloje. Net 19 metų dirbau direkto-
riaus pavaduotoja popamokinei vei-
klai, 3 metus – nepilnamečių reika-
lų inspektore, net 17 metų mokiau 

vaikus istorijos.
Dabar dirbu Krakių pagrindi-

nėje mokykloje istorijos mokytoja. 
Aktyviai dalyvauju profsąjunginė-
je veikloje. Esu Lietuvos švietimo 
įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) 
pirmininko pavaduotoja, Mažeikių 
rajono susivienijimo pirmininkė.

Esu socialdemokratė, visada bu-
vau ir liksiu kairėje su eiliniais dir-
bančiaisiais.

Bendradarbiauju su žiniasklaida, 
mano straipsniai spausdinti savai-
traštyje „Dialogas“ bei dienraštyje 
„Respublika“, portale „Delfi“, pro-
fesinių sąjungų „Naujienraštyje“.

  Mažeikių rajono savivaldos rin-

Vieno jauniausių Mažeikių rajo-
no savivaldybės taryboje poli-
tiko Martyno Matkevičiaus 

nuomone, būsimuose savivaldybių ta-
rybų rinkimuose gyventojai balsus tu-
rėtų atiduoti už jaunus žmones – gyve-
nimas sparčiai keičiasi, tad ir Taryboje 
turėtų dirbti jauni, novatoriškų idėjų 
turintys žmonės. 31 metų vyras save 
pristato kaip aktyvų, komunikabi-
lų žmogų: „Nuoširdumas yra didžiu-
lė vertybė. Visada gilinuosi į žmonių 
rūpesčius, ieškau galimybių padėti.“

Rūpi gyventojų sveikata
M. Matkevičiaus teigimu, jaunimas 

laukia, kada bus pastatyta Sporto ir 
pramogų arena, tikisi, kad čia bus ga-
lima plėtoti įvairias sporto šakas, vyks 
įdomūs renginiai, koncertuos atlikė-
jai: „Džiaugiuosi, kad pagaliau Mažei-
kiuose yra kino mėgėjų klubas „Pirmas 
kadras“. Kavinių stygiumi niekada ne-
siskundėme, tačiau kino teatro reikė-
jo. Esu laimingas, kad yra tvarkomos 
miesto poilsio erdvės – Senamiesčio, 
Juodpelkio parkai, pradėti žingsniai 
siekiant pritraukti lėšų Ventos upės re-
kreacinei zonai sutvarkyti.“ Martynas 
yra didelis gamtos mylėtojas bei puo-
selėtojas – yra nuolatinis akcijos „Da-
rom“ dalyvis.

M. Matkevičius džiaugiasi, kad mū-
sų mieste atidarytas Visuomenės svei-
katos biuras, kurio tikslas – rūpintis 
Mažeikių rajono savivaldybės gyven-
tojų sveikata. „Puiku, kad Savivaldy-

	  

bės taryba patvirtino nerū-
kymo ir tyliąsias zonas. To-
kios zonos reikalingos. Kaip 
turi jaustis mamos su mažy-
liais, kai šalia rūkoma, šū-
kaujama? Privalome galvoti 
apie vaikus ir apie visų žmo-
nių sveikatą. Turime išmok-
ti puoselėti vienas kito svei-
katą, ramybę.“ 

Vadovauja „Mažeikių ši-
lumos tinklų“ padaliniui

M. Matkevičius yra UAB 
„Mažeikių šilumos tinklai“ 
materialinio techninio ap-
rūpinimo padalinio, atsa-
kingo už biokuro tiekimą 

įmonei, vadovas. Vyras pri-
sipažįsta, kad jam darbas – 
malonumas: „Biokuras kve-
pia mišku, jaučiuosi, lyg ma-
no darbo vieta būtų gamtos 
prieglobstyje. Be to, visada 
patiko skaičiuoti, progno-
zuoti, analizuoti kainų po-
kyčius, siekti biokurą nupirk-
ti mažiausiomis kainomis. 
Juk nuo to priklauso, kiek 
mažeikiškiai mokės už šil-
dymą. Išties tai darbas, ko-
kio visada norėjau.“

 „Padalinys turi būti vien-
tisas darinys. Jei darbuotojai 
bus geri, o vadovas – pras-
tas, gerų rezultatų nebus. At-
virkštinis variantas taip pat 
nieko gero nežada“, – svars-
to padalinio vadovas.

Savivaldybės taryboje – 
komandinis darbas

Jau daugiau nei metus M. 
Matkevičius yra Mažeikių 
rajono savivaldybės tarybos 
narys. Jis pakeitė vadovauti 
biudžetinei įstaigai pradė-
jusią buvusią Tarybos narę, 
nes įstatymai draudžia biu-
džetinių įstaigų vadovams 
būti savivaldybių tarybų na-
riais.

„Savivaldybės tarybo-
je yra svarbus komandinis 
darbas. Tą suvokiau dar ei-
damas į Tarybą. Čia asme-
ninių nuopelnų nebūna, tik 
– komandiniai. Juk balsuoja 
27 nariai. Komitetų bei val-
dančiosios daugumos posė-
džiuose daug diskutuojame, 
aiškinamės kilusius klausi-
mus. Džiaugiuosi, kad ga-
liu išsakyti savo nuomonę, 
ji išklausoma, apsvarstoma“, 
– sakė socialdemokratas, ne-
slėpęs, kad mato Tarybos 
darbe tobulintinų dalykų. 
O idėjų jis turi.  

kimuose dalyvauju trečią kartą. 
Nepažadu, kad pastatysiu naują 
mokyklą, bet stengsiuosi išsaugoti 
dabartines. Visuomet palaikysiu 
jų renovaciją, investicijų pritrau-
kimą ir programas, kurios moky-
klas darys gražesnes, patogesnes, 
modernesnes. 

Ir toliau kovosiu už mokyto-
jų ir ugdymo įstaigų darbuotojų 
ekonomines teises, demokratinę 

kultūrą, gerą mikroklimatą. Tam 
panaudosiu visus savo gebėjimus.

Nepažadu nutiesti kelių, pasta-
tyti gamyklų. Balsuosiu, kad būtų 
įgyvendinami Mažeikiams reika-
lingi projektai. Visuomet palaiky-
siu inovacijas ir proveržius, jauni-
mo idėjas, kad būtų išpildyta mū-
sų rajono vizija: Mažeikiai – kraš-
tas, kuriame gera gyventi.
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Mažeikių socialdemokratas Mažeikių socialdemokratas

„pirmiausia vertėtų 
paminėti vieną didžiausių, 
daugiamiliJoninių 
pastaroJo dešimtmečio 
investiciJų mažeikių 
raJone: čia daugiau nei 
dešimtmetį įgyvendinami 
es lėšomis finansuoJami 
vandentvarkos 
infrastruktūros 
plėtros proJektai, 
o viena pirmųJų ir 
prioritetinių krypčių 
tapo nuotekų valymas, 
kadangi miestas 
neturėJo savo valymo 
įrenginių“, – akcentuoJa 
socialdemokratas. 

negaliu susitaikyti 
su esama situaciJa 
ir niekada nebiJosiu 
būti tuo, kuris drąsiai 
prisiims atsakomybę 
už tokių problemų 
kėlimą bei padės Jas 
spręsti. dažnai skiriant 
ar renkant valstybės 
tarnautoJus nesilaikoma 
sąžiningumo, 
diskretiškumo bei 
lygybės principų. 

SVARBiAUSiA – ŽMOGUS Dirbantis jaunimas – Mažeikių krašto ateitis

Kartu su LSDP kuriu geresnę 
šiandieną bei perspektyvesnį 
rytojų

Mažeikiuose – milijoninės 
lėšos švaresniam 
vandeniui

Darius seilius 
Verslininkas.
Kandidato numeris rinkimų sąraše – 11 

Deivydas VyniauTas 
kandidato numeris rinkimų sąraše – 12

Vytautas Mažeikis
Kandidato numeris rinkimų sąraše – 14 

Modestas Česnauskas
Kandidato numeris rinkimų sąraše – 31 11

12 14

31
Vilniaus bankas Mažei-
kių filialo vadovas. UAB 
„Brauer“ direktorius. Da-
bartiniu metu vadovauju 
UAB „Žemaitijos agro-
prekyba“. 

LSDP Mažeikių sky-
riaus narys.

2000–2003 m. ir nuo 
2011 m. – Mažeikių ra-
jono savivaldybės tarybos 
narys; 

2007–2009 m. Mažei-
kių verslininkų asociaci-
jos prezidentas; 

2009–2011 m. Mažei-
kių verslininkų asociaci-
jos viceprezidentas, tary-
bos narys;

2006–2010 m. viešo-
sios įstaigos „Mažeikių 
sporto centras" valdybos 
narys;

Mažeikių Rotary klu-
bo narys; asociacijos KK 

„Mažeikiai“ narys.
Pagrindiniai mano 

tikslai, einant į Mažei-
kių rajono tarybą:

Kurti palankesnes sąly-
gas verslo vystymui, dar-
bo vietų kūrimui ir inves-
ticijų pritraukimui į Ma-
žeikių rajoną;

Apjungti visų bendra-
minčių idėjas į bendrą 
programą, pagal kurią 
jaunimas ir „įgimti Ma-
žeikių protai“ grįžtų pa-
tys ir savo įdėjas realizuo-
tų Mažeikiuose;

Sportinės ir aktyvios 
gyvensenos propagavi-
mas.

PRIIMK, TAI, KO 
NEGALI PAKEISTI, 
IR PAKEISK, TAI, KO 
NEGALI PRIIMTI!

	  

Šis šūkis – politinės par-
tijos, kurių nariai nea-
bejingi raudonajai ro-

žei. Aš, kaip šios komandos na-
rys, eidamas į savivaldybės rin-
kimus, taip pat pasisakau UŽ:
•	    Ž – Žmogaus orumą;
•	   M – Modernią piliečių sa-

vivaldą; 
•	   O – OOO namai, kur jau-

nimas grįžtų mielai;
•	   G – Gyvybingą kultūrą;
•	   U – Už palankią aplinką 

verslui ir investicijoms;
•	   S – Sveiką gyvenseną, soci-

alinę apsaugą ir orią senatvę.
Gimiau 1971 m., augau ir gy-

venu gimtajame mieste – Ma-
žeikiuose. Baigiau Mažeikių 

Sodų vidurinę mokyklą, spor-
to mokyklą, Lietuvos veterina-
rijos akademiją (specialybė – 
gyvulių technologija), Šiaulių 
universitete verslo administra-
vimą ir vadybą (įgijau vadybos 
magistro laipsnį). 

Darbinę karjerą pradė-
jau mėsos produktus gami-
nančiame „Dobile“ (dabar-
tinė UAB „Mažeikių mėsi-
nė“). Mažmeninė – didme-
ninė prekyba naftos produk-
tais UAB „Baltijos degalai“. 
AB „Pieno žvaigždės“ par-
davimų Lietuvos rinkai di-
rektorius. AB „Pieno žvaigž-
dės" filialas Mažeikių pieninė 
komercijos direktorius. SEB 

Gimiau ir gyvenu Ma-
žeikiuose. Esu vedęs, 
turiu du vaikus. 

Nes man rūpi! – būtent toks 
buvo mano šūkis prieš ketve-
rius metus, nusprendus įsilieti į 
Mažeikių rajono politinį gyve-
nimą. Šiandien galiu pasakyti 
tą patį. Net daugiau – Nes man 
rūpi dar labiau!

Daugiau kaip 30 metų užsi-
imu kūryba. Kūriau savo išsi-
mokslinimo pagrindus – turiu 3 
aukštojo universitetinio mokslo 
diplomus teisės bei tarptautinės 
prekybos srityje.

Kūriau gerą šalies įvaizdį tarp-
tautinėse sporto arenose – esu 
keturiskart Pasaulio Karate 
čempionas. Jau visą dešimtmetį 
kuriu darbo vietas – vadovauju 
prekybinei įmonei, turiu dau-
giau kaip 600 kolegų.

Aktyviai dalyvauju mūsų 
miesto visuomeniniame gyve-
nime: esu Rotary klubo narys, 
Mažeikių Verslininkų asociaci-
jos Tarybos narys, Savivaldybės 
Tarybos narys, Švietimo komite-
to, Sporto, meno tarybų, įvairių 
darbo grupių narys. Ši veikla lei-
džia iš arti matyti mūsų rajono 
problematiką, gyventojų lūkes-
čius bei norus.  

Kartu su Lietuvos socialdemo-
kratų partija kuriu geresnę šian-

dieną bei perspektyvesnį rytojų. Geresnę rytdie-
ną visiems: moksleiviui, studentui, dirbančiam 
žmogui, senjorui.

Žinau, kaip tai įgyvendinti. Mokiausi iš geriau-
sių pavyzdžių – gerovės valstybių. Teko studijuo-
ti, gyventi, dirbti bei sportuoti daugiau kaip 40 
skirtingų pasaulio šalių. 

Noriu ir galiu dirbti dėl mūsų visų miesto – nes 
man rūpi! 

Prisidėk ir Tu!

	  

Pastarąjį dešimtmetį Ma-
žeikių rajone į vanden-
tvarkos projektus inves-

tuota kone 100 milijonų litų. Tai 
– įspūdinga investicija į gyvenimo 
kokybę rajone.

„Mažeikiškiai gali džiaugtis, kad 
jų geriamojo vandens kokybė – vie-
na geriausių šalyje, o nuotekos ne-
teršia vandenų“, – džiaugiasi UAB 

„Mažeikių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotojas, Mažeikių rajono sa-
vivaldybės tarybos narys, Ekono-
mikos, finansų ir vietinio ūkio ko-
miteto pirmininko pavaduotojas 
Vytautas Mažeikis. 

„Pirmiausia vertėtų paminėti 
vieną didžiausių, daugiamilijoni-
nių pastarojo dešimtmečio inves-
ticijų Mažeikių rajone: čia dau-

giau nei dešimtmetį įgyvendi-
nami ES lėšomis finansuojami 
vandentvarkos infrastruktūros 
plėtros projektai, o viena pir-
mųjų ir prioritetinių krypčių 
tapo nuotekų valymas, kadan-
gi miestas neturėjo savo valymo 
įrenginių“, – akcentuoja social-
demokratas. 

2003 m. pavasarį startavo, o 
po 5 metų buvo baigtas inves-
ticinis ES, valstybės ir savival-
dybės lėšomis finansuotas pro-
jektas ,,Mažeikių nuotekų va-
lymo įrenginių statyba ir nuo-
tekų tinklų išplėtimas“, kurio 
biudžetas siekė 7,45 mln. eurų 
(apie 25,7 mln.litų). Projektas 
pagerino Mažeikių ekologinę 
padėtį, į upes ir jūrą nebeplū-
do teršalai.

„Tačiau naujai eksploatuoja-
mose Mažeikių miesto nuote-
kų valymo įrenginiuose nebu-
vo išspręstas dumblo utilizavi-
mo klausimas. 2008 m. buvo pa-
rengta Mažeikių rajono nuote-
kų dumblo tvarkymo strategija, 
kurioje buvo pateiktos trys pa-
grindinės dumblo tvarkymo ga-
limybės – kompostavimas, že-
mės ūkio paskirties žemės trę-
šimas, sąvartynų uždengimas“, 
– pasakoja V. Mažeikis. 

UAB „Mažeikių vandenys“ 
kartu su Mažeikių rajono sa-
vivaldybės administracija, pa-
sinaudoję ES parama, vieni iš 
pirmųjų Lietuvoje pradėjo sta-
tyti nuotekų dumblo apdoroji-
mo įrenginius. 2010 m. birželio 
23 d. buvo pasirašyta projekto 
„Mažeikių dumblo apdoroji-
mo įrenginių (pūdymo-džiovi-
nimo) statyba“ finansavimo ir 
administravimo sutartis. Pro-
jektui įgyvendinti buvo skirta 
15689350,12 Lt be PVM. Pro-
jektas buvo finansuojamas San-
glaudos fondo ir Lietuvos vals-
tybės biudžeto lėšomis.

Būdamas Lietuvos soci-
aldemokratų partijos 
nariu bei didžiąją gy-

venimo dalį aktyviai dalyvau-
damas visuomeniniame gyveni-
me, siekiant tapti Mažeikių ra-
jono savivaldybės tarybos nariu, 
pasižadu Mažeikių krašto žmo-
nėms, kad vienas svarbiausių 
mano tikslų – sugrąžinti mūsų 
krašto gyventojų pasitikėjimą 
vietos savivalda. 

Aktyviai dalyvaudamas po-
litiniame gyvenime, pastebiu 
keletą spręstinų klausimų. Di-
džiausia kliūtimi laikau atsai-
nų, dažnai daugiau deklaraty-
vų nei realų, nenuoširdų kai ku-
rių politikų bei vietos savival-

dos valstybės tarnautojų požiū-
rį į žmogų. 

Negaliu susitaikyti su esama 
situacija ir niekada nebijosiu 
būti tuo, kuris drąsiai prisiims 
atsakomybę už tokių proble-
mų kėlimą bei padės jas spręsti. 
Dažnai skiriant ar renkant vals-
tybės tarnautojus nesilaikoma 
sąžiningumo, diskretiškumo 
bei lygybės principų. Valstybės 
tarnyboje, kaip ir kiekviename 
darbe, turi dirbti tie, kas nepai-
sant jų giminystės ryšių, religi-
jos ar priklausomybės tam ti-
kroms organizacijoms, yra kom-
petentingi, turintys atitinkamą 
išsilavinimą, o dirbant valsty-
bės tarnyboje dar ir turintys ne-

priekaištingą reputaciją. Gaila, 
tačiau negalėčiau pasidžiaug-
ti Mažeikių rajono vietos savi-
valdos žemu korupcijos lygiu, 
nors daugelis politikų neverti-
na tai kaip problemos. Būda-
mas Mažeikių savivaldybės ta-
rybos nariu siekčiau skaidrių bei 
sąžiningų konkursų į valstybės 
tarnybą organizavimo; teikčiau 
siūlymus dėl tokių konkursų 
centralizavimo.

Galima ilgai ieškoti didėjan-
čios emigracijos, pesimistinių vi-
suomenės nuotaikų priežasties, 
tačiau esu tikras, kad tik siekiant 
skaidrumo pirmame etape į vals-
tybės tarnybą, galima tikėtis op-
timalių, greitų ir teisingų viešų-
jų paslaugų teikimo visuomenei.

Gyvenu kaime, todėl pasigen-
du aktyvesnių investicijų kaimiš-
kose vietovėse. Esu susipažinęs su 
ES fondų teikiamomis galimybė-
mis, skirtomis mažinti socialinę 
atskirtį bei kaimo plėtrą tokiose 
vietovėse. Matau daug neišnau-
dotų galimybių, todėl dėčiau di-
deles pastangas mažinant miesto 
bei kaimo atotrūkį, sprendžiant 

	  

	  

mo iš kitų  savivaldybių. 
Investicijos į Mažeikių rajo-

no vandentvarkos ūkį – įspū-
dingos: 2005–2014 m. iš viso 
investuota apie 92,2 mln. litų 
ES, valstybės ir savivaldybės 
biudžetų lėšų. Per šį laikotar-
pį nutiesta 38,3 km vandens 
tiekimo ir 42 km nuotekų 
surinkimo tinklų, atnaujin-
ta 12,4 km vandens tiekimo 
ir 3,1 km nuotekų surinkimo 
tinklų, paslaugos tapo priei-
namos apie 17 tūkst. žmonių, 
pastatyti 7 vandens gerinimo, 
4 nauji valymo įrenginiai, 13 
nuotekų siurblinių, dumblo 
apdorojimo įrenginiai.

V. Mažeikio teigimu, Ma-
žeikių rajono savivaldybė ir 
UAB „Mažeikių vandenys“, 
norėdami užtikrinti geria-
mojo vandens kokybės rei-
kalavimus bei pasinaudodami 
ES parama, 2015 m. numato 
pradėti įgyvendinti apie 15 
mln. litų (be PVM) kainuo-
jantį projektą „Vandens geri-
nimo įrenginių rekonstruk-
cija Mažeikiuose“. Vienas iš 
pagrindinių tikslų išlieka sie-
kis didinti centralizuoto van-
dens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo paslaugų prieinamumą 
bei užtikrinti efektyvų van-
dens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo infrastruktūros naudo-
jimą Mažeikių rajono gyven-
vietėse.

„Niekada nepakenčiau de-
magogų, esu konkretus žmo-
gus. Niekas manęs negali ap-
kaltinti svetimų nuopelnų pa-
sisavinimu – man tai prilygs-
ta vagystei. Ir savais darbais 
girtis nemoku. Tačiau džiu-
gu, šios investicijos pageri-
no Mažeikių rajono žmonių 
gyvenimo kokybę. Vanduo – 
gyvybės šaltinis“, – šypsosi V. 
Mažeikis.

2012 m. projektas buvo sė-
kmingai įgyvendintas. Mažei-
kiuose įrengti nauji ir modernūs 
nuotekų dumblo utilizavimo 
įrenginiai. Nuo šiol Mažeikių 
nuotekų valymo įrenginiuose 
susidarantis dumblas ne sausi-
namas ir kaupiamas aikštelėse, 
o apdorojamas iki sausų granu-
lių pavidalo. 

Europos Sąjungos finansuoja-
mų projektų lėšomis nauji van-
dentiekio ir nuotekų tinklai 
nutiesti ne tik Mažeikių mies-
te, bet ir Viekšniuose, Sedoje, 
Plinkšiuose, Bugeniuose. Šiose 
vietovėse įmonės teikiamomis 
paslaugomis gali naudotis iki 
95 proc. gyventojų. Viekšniuose 
viena pirmųjų Lietuvoje įdiegta 
Vakarų Europos šalyse populia-
ri vakuuminė nuotekų sistema, 
susilaukusi didelio susidomėji-

socialines, kultūrines bei infras-
truktūros problemas, pasitelkiant 
ES struktūrinių fondų pagalbą.

Viena iš prioritetinių problemų 
Lietuvoje – senstanti visuomenė. 
Ne išimtis ir mūsų rajonas, todėl 
didelis dėmesys turi būti skiria-
mas tam, kad išlaikyti jaunimą 
mūsų krašte, sudarant sąlygas jam 
likti, kurti ateitį bei auginti vai-
kus. Būtina skirti didelį dėmesį 
socialinės rizikos šeimoms tam, 
kad jose gimę vaikai užaugę taptų 
savarankiški ir atsakingi, kad soci-
alinės pašalpos nebūtų jų supran-
tamos kaip pagrindinis pragyve-
nimo šaltinis. Būtini projektai, 
įgalinantys puoselėti tokių vaikų 
individualius gebėjimus. Tai ilgas 
procesas, kurio rezultatai nesima-
to po metų, tačiau tik tęsiant in-
vesticijas į vaikų ugdymą, galima 
tikėtis, kad ateities kartos gyvens 
ir dirbs Mažeikiuose. Didelis vai-
dmuo turėtų atitekti kaimiškų 
vietovių pedagogams bei sociali-
niams darbuotojams, kurie daž-
nai pamirštami miesto ugdymo 
institucijų kontekste.

Turiu daug idėjų, kurias noriu 
įgyvendinti savo krašte. Jei būsiu 
išrinktas į Mažeikių rajono savi-
valdybės tarybą, turėsiu įrankius, 
kurių dėka galėsiu sparčiau dirbti 
mūsų visų labui. 
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mažeikių skyriaus kandidatų, dalyvaujančių savivaldos rinkimuose, sąrašas:

23 Vačiulis Eduardas

24 Ligeikis Linas

25 Šmitaitė Kristina

26 Juškevičius Bernardas

27 Kekys  Petras

28 Avdaljan Anita

29 Kozlovienė  Asta

30 Bernotienė Alina

31 Česnauskas  Modestas

32 Paulavičius Albinas

33 Norkutė Vaida

34 Milevičius Edvardas

35 Zibertas Darius

36 Barauskas Romualdas 

37 Gedvilas Bronius

38 Kontrauskas Alius

39 Malukienė Daiva

40 Pociuvienė  Diana

41 Razmienė  Sonata

42 Riaukienė  Viliuėta

43 Skaivydas  Steponas

44 Trumpis Algirdas

1 Tenys Antanas

2 Jurkus Jonas

3 Macijauskienė  Irena

4 Čepys  Algimantas

5 Vaitiekienė Audronė

6 Kryžius Bronius

7 Ostrauskis Vygandas Povilas 

8 Nagienė Laima

9 Matkevičius Martynas

10 Čejauskienė Judyta

11 Seilius Darius

12 Vyniautas Deivydas

13 Bugnevičius Viktoras

14 Mažeikis Vytautas

15 JarmantavičiusDarius

16 Jonauskas Laurynas

17 Kelmelis Juozas 

18 Noreika Andrius

19 Kojelienė Sida

20 Šimkuvienė  Audronė

21 Kinčinienė  Tatjana

22 Liaudanskienė Jonė


