
Nesistengiu savo rinkiminėje 
programoje žadėti daug ir visiems. 
Mano pažadai, tapsiantys darbais 
– konkretūs ir tokie, už kuriuos ga-
lėsiu Mažeikių rajono gyventojams 
atsiskaityti, nes man – SVARBUS 
KIEKVIENAS! Mano veiklos prio-
ritetas – įstatyme numatytų mero 
teisių ir pareigų nepriekaištingas 
vykdymas, Tarybos suvienijimas 
bendram darbui!

Esu absoliučiai nepakanti korup-
cijai, nepotizmui, mobingui ir ki-
toms negatyvioms apraiškoms.

Mero pareigos pirmiausia reiškia 
atsakomybę prieš visus Mažeikių 
rajono gyventojus. 

Manau, kad šios kadencijos ne-
susikalbėjimą Taryboje ir adminis-
tracijoje, valdančiosios daugumos 
dažnus pasikeitimus lėmė ne tik ats-
kirų Tarybos narių destruktyvi vei-
kla, bet ir mero ryžtingų sprendimų, 
vienijančių Tarybos narių darbą, 
stoka. 

Mažeikiai – mano gimtasis kraš-
tas. Čia gimiau, augau, gyvenu ir 
dirbu. Turiu aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą, magistro laipsnį, va-
dovaujamo darbo patirties, įskaitant 

ir mero pavaduotojos pareigas. Išsa-
kau ir argumentuoju savo nuomonę. 
Esu pakanti ir tolerantiška kitoms 
nuomonėms. Aktyviai dalyvauju 
visuomeniniame gyvenime, puikiai 
žinau rajono problemas.

Dirbdama savivaldybėje mero 
pavaduotoja (dirbau 1 metus ir 6 
mėnesius) įgyvendinau seniai savo 
puoselėtą idėją, kuria džiaugėsi visi 
Mažeikių rajono gyventojai – tai 
Kalėdų miestelis. Tikiu, kad tai taps 
tradicija. Rūpinausi miesto įvaiz-
džio kūrimu: atnaujinome gėlynus, 
pasipuošti valstybinėms šventėms 
buvo įsigyti vėliavų stovai su vė-
liavomis, Šv. Velykų proga buvo 
papuoštos miesto erdvės, atnau-
jintos trispalvės girliandos Nepri-
klausomybės aikštėje. Skyriau dė-
mesio ir Juodpelkio parkui – buvo 
įrengta šunų išvedžiojimo aikštelė, 
tvenkinyje įrengtas šviečiantis van-
dens fontanas. Inicijavau projektų 
paruošimą dėl žemaitiškų užrašų 
prie įvažiavimų į Mažeikių miestą. 
Atsižvelgiant į gyventojų prašymą, 
paruoštas „Smeigių“ projektas, kurį 
pristatė kalviai. Pradėti darbai dėl 
įvažiavimo į choreografijos ir dailės 

mokyklas kelių sutvar-
kymo, dėl gyvūnėlių ka-
pinių – parko įrengimo, 
dėl Žemaitės g. esančio 
skvero aplinkos išvaly-
mo ir sutvarkymo, dėl 
Liuteronų kapinių tvoros 
įrengimo. Padaryti pir-
mi svarbūs žingsniai dėl 
kvartalinės renovacijos. 
Atliktos vizualizacijos 
Gabijos ir Sodų kvartalų. 
Sekančios vizualizacijos 
bus atliktos Pavenčių ir 
Kalnėnų kvartalų. Se-
kantys žingsniai – finan-
savimas, projektavimas. 
Atlikta daug kitų darbų. 
Dalyvavau įvairiuose 
renginiuose, daugybėje 
susitikimų.

Stengiausi įsiklausyti 
į gyventojų nuomonę, 
suvokti jų bėdas ir lū-
kesčius, pritarti geroms 
idėjoms. Deja, tai patiko 
ne visiems politikams, 
matyt, pajuto konkuren-
ciją, artėjant rinkimams. 
Gaila ir tuo pačiu ap-
maudu, kad dalis politi-
kų ateina į Mažeikių ra-
jono savivaldybės tarybą 
vedami asmeninių am-
bicijų, garbės troškimo, 
bet nenusiteikę darbui 
vardan Mažeikių rajono 
gyventojų gerovės. Tie, 
kurie dirba, tampa nepa-
geidaujami, nes jų atlikti 
darbai, o ne populistiniai 
šūkiai, sulaukia gyven-

tojų palaikymo. Tiesa anksčiau ar 
vėliau nugali – tikiu, kad tai įrodys 
ir artėjantys rinkimai.

Tikiu, kad aktyviai ir ryžtingai 
veikiant, sudarant psichologiškai 
neslegiančią, kūrybingą darbinę 
atmosferą savivaldybės instituci-
jose, yra galimybė mūsų rajonui 
atsigauti iš sąstingio, vėl tapti pa-
traukliu jaunimui ir jaukiu tiems, 
kurie čia gyvena. Bet reikia esminių 
permainų. Tuo tikslu subūriau atsa-
kingą, darbščią ir drąsią komandą. 
Jei pasirinksite mane, aš asmeniškai 
kontroliuosiu ir su komanda sieksiu:
l atverti savivaldybės duris vi-

somis prasmėmis, visiems rajono 
gyventojams, mažinant atotrūkį tarp 
gyventojų ir savivaldybės;
l parengti šiuolaikišką savival-

dybės administracijos struktūrą, 
užtikrinančią funkcijų aiškumą ir 
nesidubliavimą, struktūrinių pada-
linių konkrečias teises, pareigas ir 
atsakomybes;
l įgyvendinti atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtros veiksmų 
planą, kad būtų sumažintos išlaidos 
panaudojamai energijai;
l įgyvendinti viziją „Mažeikiai 

– žalias kraštas“: rajono miestai 
ir miesteliai turi sužaliuoti tikrąja 
to žodžio prasme, nes yra galimy-
bė numatyti pakankamai lėšų me-
džiams ir kitiems želdiniams Aplin-
kos apsaugos rėmimo specialiojoje 
programoje;
l gerinti Mažeikių rajono infras-

truktūrą: pagaliau sutvarkyti visus 
privažiavimo kelius prie daugiabu-
čių gyvenamųjų namų ir automobi-
lių stovėjimo aikšteles. Tai atliksime 
per dvejus finansinius metus;
l užtikrinti, kad infrastruktūra 

būtų pritaikyta neįgaliesiems;
l atlikti Mažeikių m. Viekšnių, 

Laižuvos, Židikų gatvių ir likusios 
Algirdo gatvės dalies remontą, pra-
dėti Vakarinio aplinkkelio įrengimo 
darbus;
l peržiūrėti smulkaus ir viduti-

nio verslo rėmimo koncepciją, di-
dinant paramą už naujų darbo vietų 
kūrimą ir išsaugojimą, investicijas ir 
inovacijas;
l sumažinti žemės ir nekilnoja-

mojo turto mokesčius naujai besi-
steigiančioms įmonėms;

l išlaikyti esamų kultūros įs-
taigų tinklą, gerinti jų materialinę 
bazę, pastatų atnaujinimą, remti 
nevyriausybinių organizacijų kultū-
rinę veiklą, įkurti erdves, kūrybines 
dirbtuves jaunimui Mažeikiuose, 
Sedoje, Viekšniuose, Tirkšliuose, 
Židikuose, remti bei skatinti Mažei-
kių kraštą garsinančius menininkus 
ir kolektyvus;
l padvigubinti ir supaprastinti 

kaimo seniūnijų bendruomenių pro-
jektų finansavimą, padėti parengti 
projektus, skatinti dalyvauti įvai-
riose respublikinėse kaimo rėmimo 
programose;
l padidinti finansavimą Mažei-

kių rajono gyventojų pasiūlytiems 
projektams, numatant ne mažiau 
kaip 5 Eur per metus vienam gyven-
tojui (apie 255 000 eurų kiekvienais 
metais);

l remti vandentiekio ir nuotekų 
tinklų įrengimo projektus ten, kur 
reikalinga, įskaitant sodų bendrijas;
l parengti gydytojų pritraukimo 

į rajoną ilgalaikę programą;
l parengti ilgalaikį susitarimą 

dėl stipendijų abiturientams, pasi-
rinkusiems Mažeikių rajono savi-
valdybės Tarybos nustatytas priori-
tetines studijų kryptis, įgyvendinant 
trūkstamų specialistų pritraukimo 
programą;
l plėsti ir priartinti prie gyven-

tojų socialines paslaugas, ypač kai-
mo vietovėje, tobulinti socialinę 
pagalbą, siekiant mažinti skurdą ir 
socialinę atskirtį, gerinti socialinių 
įstaigų materialinę bazę;
l parengti ugdymo įstaigų pas-

tatų priežiūros, remonto ir reno-
vavimo dešimties metų programą, 
sudaryti eilę ir kasmet, naudojantis 
viešųjų investicijų plėtros agentūros 
parama, kiekvienais metais reno-
vuoti  po 2-3 pastatus;
l padidinti finansavimą vaikų 

dienos centrams 20 proc.;
l peržiūrėti sporto kolektyvų ir 

perspektyvių sportininkų rėmimo 
koncepciją, siekiant sudaryti geras 
sąlygas sportuoti visiems, o žiūro-
vams – stebėti sporto renginius;
l pradėti šiuolaikiško pramogų, 

sveikatinimo ir sporto centro, ga-
linčio užtikrinti prieinamų gyvento-
jams paslaugų įvairovę, statybą;
l remti Trečiojo amžiaus univer-

siteto, Bočių draugijos ir kitų senjo-
rus bei neįgaliuosius atstovaujančių 
organizacijų veiklą;
l padvigubinti išmokas gimus 

vaikui;
l užtikrinti ekologišką maitini-

mą ugdymo įstaigose;
l remti benamiais gyvūnais be-

sirūpinančias organizacijas.
Tikiu, kad šiems siekiams pritars 

po rinkimų susiformuosianti daugu-
ma, nes visa, ką išdėsčiau, bus daro-
ma rajono gyventojų labui.

Rūta Matulaitienė: SVaRBuS KieKVienaS!

Mano apsisprendimas dalyvauti Mažeikių rajono savival-
dybės Mero rinkimuose nebuvo lengvas, skubus, neapgalvo-
tas.

Įvertinau turimą gyvenimišką ir darbinę patirtį, savo žinias sa-
vivaldos sferoje.

Nusistačiau tikslus – reikia laimėti! O laimėjus, nuveikti daug 
gero Mažeikių rajono gyventojų labui!

Praktika rodo, kad nepartinis meras, neturintis politinio užnu-
gario, neturintis pakankamo palaikymo Taryboje – negali tapti 
LYDERIU, o tuo pačiu, tesėti pažadus rinkėjams. Todėl kviečiu 
Rajono gyventojus balsuoti už Mane ir atiduoti savo balsus 
už Lietuvos socialdemokratų partiją Nr. 5!

Drąsiai sakau: esu geriausias pasirinkimas Mažeikių rajono 
gyventojams ir Jūs neapsiriksite balsuodami už mane!

Būsiu visiems vienodai teisinga ir supratinga, nes man – 
SVARBUS KIEKVIENAS!
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2. Viktoras Prokopčukas, 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos Mažeikių skyriaus 
pirmininkas
Mažeikių socialdemokratų 

komandos siekis – padaryti viską, 
kad žmonių balsas vėl būtų gir-
dimas! Kad Tarybos posėdžiuose 
ne virtų politinės intrigos, o būtų 
sprendžiami infrastruktūros, in-
vesticiniai, švietimo, socialiniai ir 
kiti rajono gyventojams aktualūs 
klausimai.

Mažeikių rajono strateginiame 
plėtros plane 2021–2030 numa-
tyti 3 prioritetai: „Pažangi ekono-
mika ir aktyvi savivalda“, „Aktyvi, 
kūrybiška, sveika ir socialiai at-
sakinga bendruomenė“ ir „Žalia 
darnios infrastruktūros savivaldy-
bė“. Šie prioritetai ir yra Mažeikių 
socialdemokratų veiklų ir veikimo 
variklis, nes visi jie labai svarbūs ir 
aktualūs. Tik Tarybos narių susikal-
bėjimas ir įsiklausymas į gyvento-
jų nuomonę sudarys galimybes 
sprendimų ir priemonių raidai.

Mes, Mažeikių socialdemo-
kratai, siekiame demokratijos, 
tvarios, skaidrios ir veiklios savi-
valdos.

3. Deivydas Vyniautas 
Visi mes - Mažeikių miesto ir 

rajono gyventojai – esame mažei-
kiškiai. Ir visiems mums reikia to 
paties: švarių gatvių, suremontuo-
tų šaligatvių, išasfaltuotų daugia-
bučių namų kiemų, laiku išvežamų 
šiukšlių, mažų sąskaitų už šildymą, 
vandenį, gerų mokyklų, saugių 
darželių, įvairių būrelių mūsų vai-
kams, darbo vietų tėvams, mini-
malių mokesčių už žemę, nekilno-
jamąjį turtą, paskatų smulkiajam 
verslui kurti naujas darbo vietas, 
sporto bazių, kino teatro, stiprios 
ligoninės, prieinamų medicininių 
paslaugų, senjorų užimtumo, pa-
ramos naujagimiams, apšviestų 
gatvių, papildomo finansavimo 
seniūnijoms, kaimo bendruome-
nėms, socialinėms įstaigoms. Bet 
labiausiai – galimybės didžiuotis 
savo miestu ir rajonu!                                                  

Žinome ne tik, ko reikia ir ko 
trūksta, tačiau ir kaip tai padaryti. 
Ir padarysime! Visi kartu!

4. Antanas Tenys
Politinė patirtis didelė. Ei-

damas į rinkimus   išsikėliau sau 
tikslą: kiek leis  mano gebėjimai 
ir patirtis, stengtis pritraukti  į 
Mažeikius ir Mažeikių rajoną 
Europos  fondų    investicijas. 
Kiekvieną žmogų stengsiuosi iš-
klausyti ir išgirsti. 

Problemas rajone galime 
išspręsti ne politikavimu, o bu-
vimu arčiau žmonių. Girdėdami 
tai, ko nori žmonės. 

5. Aranta 
Būtautaitė-Garalienė 
Įgijusi vidaus ligų gydyto-

jos specialybę grįžau į Mažei-
kių miestą, nes tikiu šio miesto 
potencialu tapti šiuolaikišku ir 
patraukliu visų amžiaus grupių 
žmonėms. Tačiau tam būtina įsi-
leisti į savivaldą naujų žmonių, 
kurie būtų suinteresuoti veikti 
rajono labui bei išdrįstų pasi-
priešinti nusistovėjusiems ydin-
giems santykiams. Kiekvienas 
žmogus, projektas bei progra-
ma yra svarbūs. Vis tik aš, būda-
ma medike jau 14 metų bei 4 iš 
jų vadovaudama VšĮ Regioninės 
Mažeikių ligoninės Priėmimo-
skubiosios pagalbos ir konsul-
tacijų skyriui, prioritetą teikiu 
sveikatos apsaugos sistemos 
ir sveikatos paslaugų prieina-
mumo klausimams, neįgaliųjų, 
vaikų bei vyresnio amžiaus gru-
pių problemoms, pažeidžiamų 
asmenų atskirties visuomenėje 
mažinimui. Tik Jūs, Mažeikių ra-
jono gyventojai, savo pasitikėji-
mu galite suteikti galimybes re-
alizuoti projektus, atitinkančius 
rajono žmonių poreikius.

6. Laurynas Jonauskas 
Esu tikras mažeikiškis, čia 

gimęs ir užaugęs. Mano ša-
knys – Mažeikių krašte. Dirbu 
radijo stotyje „Mažeikių ai-
das“ programų vadovu, taip 
pat esu jauniausias Rajono 
savivaldybės tarybos narys. 
Be galo nusivyliau valdančiosios 
daugumos kuriama betvarke 
mūsų rajone, nuolatinėmis intri-
gomis ir postų nepasidalinimais. 
Man skaudu matyti, kaip Mažei-
kiuose per šiuos metus sustojo 
visi esminiai projektai. Vegetuo-
jame, stovime vietoje ir žiūrime, 
kaip mus jau toli lenkia kaimynai. 
Turime atkurti tvarką Taryboje 
ir pagaliau imtis darbų – Mažei-
kiuose turi būti patogu ir gera 
gyventi visiems. Turime sulaukti 
darbo vietų su konkurencingais 
atlygiais. Turime gražinti rajoną. 
Laikas pagaliau sustabdyti kivir-
čus ir kurti reikšmingus projek-
tus.

7. Tatjana Kinčinienė 
Gimiau Klaipėdoje. Man 53-eji 

metai. Kauno technologijos uni-
versitete esu įgijusi inžinieriaus 
bei mašinų gamybos disciplinų 
dėstytojo laipsnius, Vilniaus Ge-
dimino technikos universitete 
– edukologijos magistro kvalifika-
cinį laipsnį, o Šiaulių universitete 
– vadybos ir verslo administravi-
mo magistro kvalifikacinį laipsnį. 
Dirbu Mažeikių politechnikos mo-
kykloje direktore. Esu pasitikinti 
savimi, drąsi ir aktyvi, gebu dirbti 
komandoje ir taikyti šiuolaikinius 
vadovavimo metodus. Turiu su-
kaupusi pedagoginio ir vadybinio 
darbo patirties, todėl manau, kad 
ši mano patirtis bei žinios gali būti 
visapusiškai naudingos kuriant 
šiuolaikišką ir atsinaujinančią Ma-
žeikių rajono žmonių viziją bei 
įgyvendinant užsibrėžtus darbus.

8. Ramūnas Steponavičius 
Modernios ir tvarios savival-

dybės ateitis – tai savivaldybės 
įmonių optimizavimas ir moder-
nizavimas, diegiant pažangiau-
sias technologijas,  užtikrinant 
ekologiškai tvarią įmonių veiklą. 
Vienas iš svarbiausių tikslų – ma-
žiausiomis sąnaudomis pasiekti 
aukščiausią rezultatą, išlaikant 
maksimalią paslaugų ir aptarna-
vimo kokybę. Ne mažiau svarbu 
darbuotojų darbo vietų ir sąlygų 
gerinimas, kvalifikacijos ir įgūdžių 
tobulinimo organizavimas. Globa-
liai visos investicijos eina į žmogų: 
ar jos skiriamos technologijoms, 
ar pastatams, ar dar kam nors ki-
tam – galiausiai visos šios inves-
ticijos sukuria tai, kas naudinga 
žmogui. Investicija į žmogų – in-
vesticija į darnią ateitį!

9. Armandas Peldis 

10. Viktoras Bugnevičius 
Esminis siekis: Mažeikiai – pa-

togus ir jaukus gyventi traukos 
centras. Pagrindinis šios rajono 
perspektyvos kūrėjas – Savival-
dybės administracijos kolektyvas. 
Tačiau šios kadencijos tarybos 
politinė destrukcija neskatino 
Administracijos darbuotojų imtis  
iniciatyvos, trukdė koncentruotis 
į strateginių tikslų įgyvendinimą. 
Tad svarbu rasti kelią į darbuoto-
jų motyvaciją kurti, organizuoti 
ir veikti. Tam reikia patikimos 
mero komandos ir tvirtos bei 
nuoseklios Savivaldybės tarybos 
daugumos. Socialdemokratų 
partijos rinkimų sąraše esantys 
kandidatai nori ir gali pateisinti 
rinkėjų pasirinkimą – pasirinkimą 
kurti  kartu.

Švietimas, kultūra ir sportas – 
tai sritys, kuriose dirbau Tarybo-
je. Švietimo sistema Mažeikiuose 
funkcionuoja pagirtinai, nors 
iššūkių gana daug. Tai švietimo 
tinklo pertvarkymas, pedagogų 
trūkumas,   ugdymo programų   
kaitaliojamos ir t.t.   Pagrindinė 
problema šioje srityje – nesu-
balansuotas funkcijų ir finansų 
pasiskirstymas tarp centrinės 
valdžios ir savivaldos. Tai trukdo 
savivaldybės tarybai greičiau ir 
realiau spręsti rajono švietimo 
bendruomenės problemas.

Kultūra ir sportas finansuoja-
mi iš savarankiškoms funkcijoms 
skirtų biudžeto asignavimų. 
Dar 2006 m., man aktyviai daly-
vaujant, įkurti 7 kaimo kultūros 
centrai – pagrindas, užtikrinantis 
kultūrinės veiklos plėtrą rajone. 
Naujai išrinktai Savivaldybės ta-
rybai reikės spręsti kultūros cen-
trų materialinio – techninio ap-
rūpinimo, darbuotojų trūkumo,   
kartų kaitos  klausimus.

Galimai vienas didžiausių iš-
šūkių naujai išrinktai Savivaldy-
bės tarybai bus sporto vystymosi 
perspektyvos. Dabar turime fra-
gmentinį požiūrį į   rajono spor-
tinį gyvenimą, kuris susideda iš 
varganos finansinės paramos   
klubams ir dalies sportininkų pa-
gerbimo. Iki šiol neturime struk-
tūrinio vieneto, kuris planuotų 
rajono sportinio gyvenimo vysty-
mosi perspektyvas, organizuotų 
investicijų pritraukimą į sporto 
bazių plėtrą rajone bei sporto 
renginius. 

Socialdemokratai ne tik įvar-
dija problemas, bet ir pasiryžę jas 
spręsti. Ar suteiksite jiems gali-
mybę įgyvendinti savo siekius – 
spręsti Jums, mieli rinkėjai. 

11. Vita Domarkienė 
Seda – mano gimtinė. Nuo 

2009 m. esu Sedos seniūnijos 
seniūnaitė. Nuo 2010 iki 2020 
buvau Sedos bendruomenės 
pirmininkė. Dirbu Sedos kultūros 
centre kultūrinių projektų vado-
ve.

Žinau miesto skaudulius, įsi-
senėjusias problemas. Esu tvirtai 
apsisprendusi dirbti dėl soci-
alinės, kultūrinės ir finansinės 
gerovės, prisiimdama asmeninę 
atsakomybę ir pasiruošusi tinka-
mai atstovauti rajono žmonėms. 

Mano - socialdemokratės ir kan-
didatės į Rajono tarybą – pa-
grindiniai vertybiniai principai 
yra dėmesys žmogui, socialinio 
teisingumo ir lygių galimybių 
užtikrinimas, saugios ir demo-
kratiškos aplinkos kūrimas. Va-
dovaudamasi jais įsipareigoju: 
telkti ir vienyti savivaldybės tary-
bą, nevyriausybines organizaci-
jas, verslo atstovus ir gyventojus 
spręsti rajono problemas. Ypa-
tingą dėmesį skirsiu kaimiško-
sioms seniūnijoms, remsiu jauni-
mo idėjas, skatinsiu ir palaikysiu 
jaunimo organizacijų veiklą, nau-
jas kultūros iniciatyvas. Tikiu, kad 
galima sąžiningai dirbti stipri-
nant bendruomeniškumą. Kartu 
kurkime sėkmingą Mažeikių ra-
joną sau ir savo vaikams!

12. Alius Kontrauskas 
Gimęs, augęs ir dabar gyvenu 

Tirkšlių miestelyje. Turiu šeimą, 
auginu dvi dukras. Esu baigęs 
Mykolo Romerio universitetą ir 
įgijęs viešojo administravimo 
magistro laipsnį. Daugiau kaip 
10 metų bendrauju su verslu, 
dirbu nuosavoje įmonėje, kuri 
užsiima didmenine ir mažmeni-
ne prekyba. Mano išsilavinimas, 
patirtis gyvenime ir versle tikrai 
prisidėtų prie mūsų rajono gero-
vės kūrimo. Tikiu, kad visi susitel-
kę, bendrom jėgom ir turėdami 
bendrus tikslus, tinkamai dirbsi-
me Mažeikių gyventojų labui. 

13. Jonas Jurkus 
Man, socialdemokratų par-

tijos Mažeikių skyriaus įkūrėjui, 
džiugu, jog socialdemokrati-
nės idėjos sėkmingai įgyven-
dinamos Mažeikiuose. Dirbti 
Savivaldybės taryboje padeda 
įgyta patirtis dirbant meru, ben-
drovės vadovu, Seimo nariu. 
Tarybos darbe domiuosi sporto, 
aplinkosauginiais ir ekonomi-
niais klausimais. Vadovaujant 
šilumos tinklų bendrovei, iš vie-
nos taršiausių įmonių tapome 
viena iš ekologiškiausių Lietu-
voje. Pakeitėme sieringą mazutą 
į biokurą, kas leido labai ženkliai 
atpiginti šilumos kainą. Kolegos 
sėkmingai tęsia šį darbą. Nors 
gimęs daugiavaikėje šeimo-
je, pavyko dirbant ir mokantis 
baigti dvi aukštąsias mokyklas. 
Mėgstu sportą, buvau įvykdęs 
lengvosios atletikos ir daugiako-
vės sporto meistro normatyvus. 
Už Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklos statybą esu apdova-
notas „Garbės ženklo“ ordinu. 
Už šilumos ūkio modernizavimą 
– Lietuvos energetikų garbės 
ženklu. Vedęs, turiu dvi dukras ir 
keturis anūkus.

14. Tadas Garalis 

15. Laima Perminė 
Gimiau Pakruojyje. Mažeikiuo-

se gyvenu ir dirbu matematikos 
mokytoja nuo 1989 metų. Ište-
kėjusi.

Einu į savivaldos rinkimus, nes 
man rūpi šio krašto žmonių gero-
vė. Svarbiausias siekis – pagarba, 
įsiklausymas ir pagalba kiekvie-
nam Mažeikių rajono gyventojui. 
Žmonės turi jaustis savo miesto, 
miestelio, gyvenvietės šeiminin-
kais, o vietos savivaldos sistema 
turi būti orientuota į visuomenės 
poreikių tenkinimą ir socialinį tei-
singumą bei turėti visuomenės 
pasitikėjimą.

16. Saulius Šlyžius 
Mieli kraštiečiai! Miestą ir ra-

joną palieka jaunos darbingos 
šeimos, mažėja gimstamumas, 
nebėra naujų idėjų, nyksta esami 
ir nebesikuria nauji verslai, nyks-
ta paslaugų sektorius, nebėra 
perkamosios galios.Mūsų kraštas 
išaugino ir augina ne vieną pers-
pektyvų jaunuolį – racionalių idė-
jų kupiną protą, neeilinę meninę 
sielą, garsų sportininką, stiprią ir 
jaunatvišką energingą darbo jėgą.

Mano šeimoje auga du sūnūs, 
ir aš labai norėčiau, jog jie ir jų 
būsimos šeimos galėtų gyventi ir 
dirbti Mažeikių mieste ar rajone.

Mano siekis – kad mūsų ger-
biami tarybos nariai, Savivaldybės 
administracija  ieškotų ir rastų 
galimybių jauniems specialistams 
skirti gyvenamą būstą, kurį jie ga-
lėtų vėliau išsipirkti arba gyventi, 
mokėdami tik komunalinius mo-
kesčius.

Sudarykime sąlygas jaunoms, 
darbingoms šeimoms įsitvirtini ir 
kurti gyvenimą mūsų krašte!

17. Audronė Šimkuvienė 
Jau daugiau kaip 20 metų 
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vadovauju Mažeikių rajono ne-
įgaliųjų centrui, kuris rūpinasi 
neįgaliųjų įsitraukimu į sveikąją 
visuomenę, pagalba neįgalie-
siems kasdieniniame gyvenime, 
taip pat Mažeikių rajono senjorų 
užimtumu, socialinės pagalbos 
jiems teikimu. Savo darbe kas-
dien iš arti susidurdama su iššū-
kiais ir sunkumais, kuriuos mūsų 
rajone patiria neįgalieji ir senjo-
rai, matau, kad būtini pokyčiai, 
kurie užtikrintų orią senjorų se-
natvę bei aktyvesnį neįgaliųjų 
įsitraukimą į sveikąją visuome-
nę.  Būtent dėl šių priežasčių da-
lyvauju politikoje ir kandidatuo-
ju į Mažeikių rajono savivaldybės 
tarybą.

18. Renata Vindašienė 

19. Eglė Radzienė 
Esu mažeikietė, todėl girdžiu 

žmones ir jais tikiu. Turiu teisi-
ninkės išsilavinimą. Esu drąsi, 
greitai generuoju idėjas ir jas 
įgyvendinu. Domiuosi įvairiais 
projektais, todėl manau, kad ga-
liu padėti pritraukti investicijų ir 
į Mažeikių rajoną, nes man rūpi 
vieta, kur auga mano vaikai.

20. Gintaras Žiauga 

21. Sigitas Petrikas 
Didžiąją  dalį  savo profesi-

nės veiklos skiriu muzikiniam 
vaikų  ugdymui, būtinam mu-
zikiniam išprusimui, kuris pra-
turtina ugdytinių  asmeninį  gy-
venimą. Mokinu groti variniais 
pučiamaisiais bei mušamaisiais 
instrumentais.   Mano moki-
nių  pasiekimai  įvertinti respu-
blikiniuose ir tarptautiniuose 
konkursuose, miesto šventėse. 
Esu pasirengęs dirbti su so-
cialdemokratais, nes manau, 
kad švietimas, lavinimas  ir 
kultūra buvo ir liks jų priori-
tetinėmis sritimis, kurioms 

būtinas išskirtinis dėmesys. 
Mažeikių  kraštą  savo vizijoje 
regiu dainingą, muzikalų, tau-
sojantį  ir puoselėjantį  tradicijas, 
organizuojantį  matomus visai 
Lietuvai festivalius, kurie turės 
ne tik kultūrinę, bet ir ekonomi-
nę bei socialinę svarbą.

22. Jurgita Dapkūnienė 
Mažeikiai – tai mūsų miestas! 

Mažeikių miesto ir rajono gy-
ventojai – už upės tėkmę, miško 
gaivumą, už bendrą darbą ir so-
lidarumą!

23. Modestas Česnauskas 

24. Artūras Kontenis 
Darbas rinkėjų labui, miestui. 

Daugiau stabilumo savivaldo-
je. Pamatinės vertybės – laisvė, 
demokratija, socialinis teisin-
gumas. Joms pasiekti būtina 
užtikrinti lygias galimybes, sąži-
ningą valdymą, bendruomenių 
plėtotę ir tvarų vystymąsi. Pri-
oritetas – verslo plėtra ir darbo 
vietų kūrimas, trūkstamų specia-
listų pritraukimas į Mažeikių ra-
joną. Turime sukurti patrauklių, 
papildomas garantijas siūlančių 
darbo vietų.

25. Stanislovas Jakučinskas 
Daugiau kaip tris dešimtme-

čius  dirbau švietimo sistemoje. 
Sukauptą patirtį galėčiau plėtoti 
švietimo, sporto, aplinkosaugos 
srityse.

26. Audronė Vaitiekienė 

27. Jūratė Čiapienė
21-erius metus dirbu švieti-

mo įstaigoje. Tikiu Rūta Matu-
laitiene, matau jos padarytus 
darbus bei žmonių džiaugsmą. 
Socialdemokratų partijoje esu 
daug metų, nekeičiu savo pažiū-
rų ir suprantu paprastų žmonių 
lūkesčius. Tikiu komandos žmo-
nėmis, kurie kurs Mažeikių rajo-
no gerovę. 

28. Erika Pusvaškė 

29. Albinas Sujeta 

30. Aušra Šeškienė 
Džiugu, kad Mažeikių mies-

tas vis gražėja ir tobulėja. Ta-
čiau būtina atkreipti dėmesį ir į 
Mažeikių rajoną, nes kaimuose 
įsikuria vis daugiau jaunų šeimų. 

Turime užtikrinti kokybiškas 
ir visiems prieinamas paslaugas. 
Užtenka viską optimizuoti! Turi 
būti suteikiamos galimybės jau-
niems specialistams persikvali-
fikuoti. Ypač tai liečia švietimo 
sistemą – juk greitu laiku nebe-
turėsime, kas mokytų mūsų vai-
kus. Kartu kurkime ir gražinkime 
savo miestą ir rajoną, pasisten-
kime nebegriauti, o išlaikyti ir 
puoselėti tai, kas jau sukurta.

31. Aušra Žumbienė
Gimiau ir augau Mažeikiuo-

se. Užauginau dvi dukras, ku-
riomis labai didžiuojuosi. Esu 
bendrosios praktikos slaugyto-
ja, 36-erius metus dirbu VšĮ Re-

gioninėje Mažeikių ligoninėje. 
Apie 15 - a metų esu ligoninės 
dirbančiųjų profesinės sąjungos 
pirmininkė. Taip pat apie 7-erius 
metus dirbu ŠTMC profesijos 
mokytoja. 

Esu bendraujanti, atvira 
naujovėms, gerbiu kiekvieno 
nuomonę, stengiuosi išklausyti 
ir padėti, visada ieškau kompro-
misų.   Man svarbus kiekvienas 
žmogus, jo nuomonė ir požiū-
ris. 

32. Algimantas Čepys
Nuo pat šalies Nepriklauso-

mybės atstatymo mano visuo-
meninė veikla, o vėliau ir darbas, 
buvo susietas su savivalda. Teko 
pradėti nuo pirmųjų savivaldos 
žingsnių: dokumentų, struktūrų, 
darbuotojų paieškos, o vėliau – 
darbas mero komandoje bei sa-
vivaldybių administracinės prie- 
žiūros tarnyboje. Ta patirtis lei-
džia man kalbėti apie iššūkius, 
kurie laukia renkant savivaldybės 
tarybą. Naujoji Vietos savivaldos 
įstatymo redakcija kardinaliai 
pakeičia jėgų išsidėstymą. Meras 
taps vykdomosios valdžios vado-
vu su plačiais įgaliojimais suburti 
savo komandą, spręsti organiza-
cinius, ūkinius ir finansinius klau-
simus. Taryba bus vien tik atsto-
vaujamoji valdžia, gana ribotai 
galinti įtakoti mero veiklą. Ne-
beliks galimybių „griauti“ mero 
komandą pasikeitus daugumai. 
Stabiliam darbui reikės gebėjimų 
suprasti ir daugumos požiūrius ir 
opozicijos pasiūlymus. Socialde-
mokratai visados buvo ir bus sta-
bilizuojančia ir kuriančia tarybos 
frakcija. Kviečiu pasitikėti sąrašu 
Nr. 5 ir kandidate į merus Rūta 
Matulaitiene. 

33. Audronė Jučinskienė 
Aš, Audronė Jučinskienė, gi-

miau 1986 m. kovo 30 d. Balėnų 
k. Mažeikių r. Ten ir užaugau.  
2012 m. baigiau verslo vadybos 
studijas Žemaitijos kolegijoje. 
Nuo 2014 m. dirbu Mažeikių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Šerkšnėnų seniūnijoje. Su 
vyru Mindaugu auginame 15-
metę dukrą Augustę ir 10-metį 
sūnų Matijų.

Mano gyvenime didžiausia 
vertybė – šeima, o jos tikslas 
– užauginti vaikus dorais, sąži-
ningais ir laimingais žmonėmis. 
Daug lengviau tai padaryti vals-
tybėje, kurioje didelis dėmesys 
skiriamas žmogui. Šiandien 
valdžia yra labai atitrūkusi nuo 
paprasto žmogaus – laikas tai 
pakeisti. Ir tai galime padaryti tik 
mes visi kartu, išrinkdami tinka-
mus žmonių atstovus.

34. Inga Montvilienė 

35. Vilma Neliubšienė
Gimiau ir augau Mažeikių ra-

jone, nedideliame, bet širdžiai 
mielame Dagių kaimelyje. 2000 
m. baigiau Sedos vidurinę mo-
kyklą. 2001 m. nutekėjau į Sedą 
– gražų ir mielą miestą. 2002 m. 
Šiaulių profesinėje mokyklo-
je įgijau reklamos komersanto 
specialybę. Pagal įgytą profesiją 
nedirbau, tad ieškojau savęs ki-
tose srityse, tokiose kaip maisto 
prekių pakuotoja, batų pardavė-
ja, siuvėja. 2016 m. įsidarbinau 
Sedos darželyje auklėtojų padė-
jėja. Ir vieną dieną pasakiau sau, 
kad: „Užtenka! Vaikai praauginti, 
laikas eiti siekti savo senos sva-
jonės!“ 2017 m. pasirinkusi pe-
dagogės kelią  įstojau į Klaipėdos 
valstybinę kolegiją. Mokslams 
įpusėjus 2019 m. buvau išrinkta 
Sedos bendruomenės pirminin-
ke. Šiuo metu dirbu Sedos lopše-
lyje-darželyje „Jurginėlis“ prieš-
mokyklinio ugdymo mokytoja. 
Aktyvų gyvenimą papildė šokiai 
ir sportas moterų kolektyvuose. 
Likimas lėmė, kad vos prieš kelis 
mėnesius 2022 m. įstojau į LSDP 
narių gretas, tapau kandidate 
į Mažeikių rajono savivaldybės 
tarybą. 2023 m. dalyvausiu rin-
kimuose. Užėmusi tarybos narės 
pareigas galėsiu labiau įsigilinti į 
mažų miestų problemas. Viena iš 
aktualių problemų yra jaunimo 
neužimtumas. Todėl sieksiu, kad 
būtų įrengtos naudingos veiklos 
jaunimui ir vaikų žaidimų aikš-
telės. Norint pasiekti išsikeltus 
tikslus, turime būti visi vieningi!   
Žadėti galime daug, bet nepa-
mirškime, kad visa tai reikės ir 
įgyvendinti. 

36. Nijolė Liegaudienė 
Esu socialinio darbo specia-

listė, dirbu socialine darbuotoja 
Plinkšių globos namuose. Daug 
metų dirbau socialinį darbą 
Šerkšnėnų seniūnijoje. Labai ge-
rai žinau kaime gyvenančių žmo-
nių bėdas, nes kiekvieną dieną 
susiduriu su jų gyvenimo istorijo-
mis. Didžiuojuosi savo darbu, nes 
ne tik matau ir girdžiu pagalbos 
prašymus, bet savo darbu, su-
kaupta patirtimi ir žiniomis galiu 

padėti ir padedu savo bendruo-
menės žmonėms.

37. Alma Širiajeva 
Nuo 1979 metų gyvenu Ma-

žeikiuose. Esu ištekėjusi,  užaugi-
nome  puikų sūnų, turime nuos-
tabią marčią ir anūką, kurie taip 
pat gyvena šalia mūsų. Didžiąją 
gyvenimo dalį išdirbau naftos 
perdirbimo gamykloje, o šiuo 
metu dirbu UAB „Mažeikių šilu-
mos tinklai“ ekologe. Esu įmonės 
darbuotojų profesinės sąjungos 
pirmininkė. Man tikrai rūpi, kaip 
mes, visi mažeikiečiai,   gyven-
sime toliau. Labai norėtųsi, kad 
miestas gyvuotų ir klestėtų visa-
pusiškai – kad būtinai išliktų ligo-
ninė, kad būtų kuriamos darbo 
vietos, gražėtų aplinka, kad savi-
valdoje matytume kuo daugiau 
jaunų veidų.

38. Nadiežda Tamošauskė  

39. Kęstutis Dirgėla 

40. Inesa Stankienė 
Esu kūrybinių projektų vado-

vė. 
Atėjau į Rūtos Matulaitienės 

komandą, nes tikiu, kad gali-
ma ženkliai pagerinti Mažeikių 
miesto kultūrinį veidą – paga-
liau atrasti savo identitetą, per 
istorinius, meninius objektus, 
per miesto menininkus, svarbius 
krašto žmones, unikalius rengi-
nius.

41. Ilona Vasiliauskaitė
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Mes, Mažeikių socialde-
mokratai suformavome sti-
prią ir darbingą, turinčią 
aiškią viziją, komandą, kuri 
jau šiandien yra pasiruošusi 
dirbti Mažeikių gyventojų 
labui. 

Visi kartu įsipareigojame:

Gyventojams – Per du me-
tus užbaigti visų privažiuoja-
mųjų kelių prie daugiabučių 
gyvenamųjų namų kiemų ir 
juose esančių automobilių 
stovėjimo aikštelių tvarkymą. 
Suremontuoti Viekšnių, Lai-
žuvos, Židikų gatves ir likusią 
Algirdo gatvės dalį. Pastačius 
saulės elektrines modernizuo-
ti ir išplėsti gatvių ir kiemų ap-
švietimo tinklą. 

Plėsti ir rekonstruoti van-
dentiekio, lietaus nuotekų ir 
kanalizacijos tinklus, tęsti in-
dividualių valymo įrenginių 
įsigijimo dalinio kompensavi-
mo programą. 

Bendruomenėms – pa-
rengti  padidintą ir supapras-
tintą seniūnijų bendruomenių 
projektų ilgalaikio  finansa-
vimo iš Dalyvaujamojo biu-
džeto tvarką (255 000 eurų 
kiekvienais metais, po 5 eurus 
kiekvienam seniūnijos gyven-
tojui). Padvigubinti finansavi-
mą kaimo bendruomenėms, 
padėti parengti projektus 
dalyvauti įvairiuose respu-
blikinėse kaimo rėmimo pro-
gramose. Skatinti bendruo-
menių, NVO veiklą ir įvairius 
laisvalaikio renginius. Remti 
Trečiojo amžiaus universiteto, 
Bočių draugijos ir neįgaliųjų 
bendrijų veiklą.

Verslui – remti kūrimąsi ir 
plėtrą, mažinti žemės ir ne-
kilnojamojo turto mokesčius, 
vystyti infrastruktūrą pramo-
nės zonoje

Kaimui – aprūpinti seniū-
nijas pakankamais resursais 
viešosios infrastruktūros prie-

žiūrai ir remontui, Kasmet 
suremontuoti po 1-2 gatves 
kiekvienoje kaimiškoje seniū-
nijoje. Skirti lėšų savivaldybei 
priklausančių kaimo kelių re-
montui. Renovuoti kaimų ir 
miestelių gatvių apšvietimą,  
plėsti tinklą.

Socialinei apsaugai – plė-
toti socialines paslaugas, užti-
krinti pakankamą finansavimą 
visoms socialinėms progra-
moms, padedančioms mažinti 
socialinę atskirtį, skurdą ir ne-
priteklių. Didinti finansinę  pa-
ramą vaikų dienos centrams. 
Skirti dvigubai didesnę vien-
kartinę išmoką naujagimiams 
iš savivaldybės biudžeto.

Sveikatos apsaugai – po-
litinėmis, organizacinėmis ir 
finansinėmis priemonėmis 
siekti išlaikyti daugiaprofilinę 
ligoninę. Bendradarbiaujant 
su Ligoninės dalininke Svei-
katos apsaugos ministerija 

efektyviai įsisavinti ES lėšas 
sveikatos reformos vykdymui, 
sveikatos paslaugų kokybės ir 
prieinamumo užtikrinimui ra-
jono gyventojams.

Švietimui – parengti 10 
metų ugdymo įstaigų pastatų 
priežiūros, remonto ir renova-
vimo programą, aptarti viziją 
su švietimo bendruomenė-
mis ir kasmet skirti lėšas įgy-
vendinimui. Užtikrinti didesnį 
papildomo vaikų užimtumo ir 
ugdymo prieinamumą,  plėsti 
visos dienos mokyklų veiklą, 
didinti finansavimą. Sudaryti 
palankesnes sąlygas kaimo 
vaikams užsiiminėti neforma-
liojo ugdymo įstaigose. Įsteig-
ti 10 stipendijų abiturientams 
pasirinkusiems savivaldybės 
tarybos nustatytas prioriteti-
nes studijų kryptis, parengti 
viešajame sektoriuje trūksta-
mų specialistų pritraukimo 
programą. Įsteigti mokytojo 
krepšelį pagalbinėms moky-

mo priemonėms įsigyti.

Kultūrai ir sportui – Pra-
dėti šiuolaikiško pramogų ir 
sporto centro, galinčio užti-
krinti prieinamų pramoginių 
ir sveikatinimo paslaugų įvai-
rovę mažeikiečiams, statybą. 
Išlaikyti esamų kultūros įstai-
gų tinklą, gerinti jų materi-
alinę bazę. Parengti 5 metų 
naujų vaikų žaidimų miestelių 
įrengimo parkuose ir skveruo-
se bei esančių atnaujinimo 
programą, pradėti ją įgyven-
dinti.

Savivaldybės valdyme  
– optimizuoti savivaldybės 
administracijos struktūrą, 
pertvarkyti procedūras ir do-
kumentų valdymą,  sumažinti 
sprendimų priėmimo trukmę, 
sudaryti galimybes interesan-
tams susitikti su specialistais, 
daugiau paslaugų perkelti į 
internetinę erdvę.

LSDP PROGRAMA  2023-2026 M. SVARBUS KIEKVIENAS.

Kviečiame pasitikėti 
socialdemokratais 

rajono savivaldybės tarybos 
ir mero rinkimuose 

ir balsuoti už sąrašą Nr. 5 
ir kandidatę į merus 

Rūtą Matulaitienę.

Nr. 5

Politinė reklama bus 
apmokėta iš LSDP Mažeikių 
skyriaus rinkimų sąskaitos.
Užsakymo Nr. 23/89

Spaudai paruošė Kotryna Mikalauskė
Tiražas 15 000 egz.
Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“

Interneto tinklapis:  http://lsdpmazeikiuskyrius.lt/        Socialinis tinklas: https://www.facebook.com/lsdpmazeikiai


