
Kandidato į Mažeikių rajono savivaldybės merus Antano Tenio programa

Nenoriu žadėti to, ko negalėčiau ištesėti. Kadangi esu socialdemokratas, vadovausiuos 
mūsų partijos rinkimine programa, padėsiu ją įgyvendinti, o kaip rajono savivaldybės meras 
tinkamai  vykdysiu  tas  funkcijas  bei  pareigas,  kurias  merui  numato  Vietos  savivaldos 
įstatymas.

Tęstinumas, strateginis planavimas, finansinis stabilumas
Mūsų partija  į  savivaldos rinkimus eina su šūkiu „Svarbiausia  – žmogus“,  veiklos 

prioritetas – gyventojo interesai. Mano ir socialdemokratų kandidatų į savivaldybės tarybos 
narius  siekiamybė  –  pratęsti  pradėtus  darbus,  nes  pavyko  nemažai  nuveikti  sprendžiant 
visiems savivaldybės gyventojams aktualias problemas. 

Sieksiu finansinio stabilumo bei tinkamo savivaldybės finansų valdymo. Biudžetinių, 
viešųjų įstaigų darbuotojai turi neabejoti, kad jiems už kokybišką darbą, savalaikį užduočių 
įvykdymą bus laiku ir tinkamai atlyginta.

Mėgstu  veiklos  planingumą,  todėl  didelį  dėmesį  skirsiu  strateginio  ir  finansinio 
planavimo dokumentų  (savivaldybės  strateginio  plėtros  plano,  veiklos  planų  ir  programų, 
skirtų  aplinkos,  socialinei  ir  ekonominei  raidai  savivaldybės  teritorijoje  numatyti, 
savivaldybės biudžeto projekto) rengimui bei įgyvendinimui. 

Organizacinė veikla savivaldybės taryboje 
Turiu viziją kaip pagerinti ir patobulinti savivaldybės tarybos sprendimų priėmimą bei 

komitetų veiklą. Tikiu, kad į savivaldybės tarybą bus išrinkti veiklūs, išsilavinę, siekiantys 
atnešti  naudą savo rinkėjams žmonės.  Esu pasiruošęs dirbti  su visais savivaldybės tarybos 
nariais, kokiai (ar jokiai) frakcijai jie priklausytų, moku bendrauti, ieškoti racionalaus grūdo 
diskusijose, nebijau išsakyti ir ginti savo nuomonę, tačiau esu pakantus, tolerantiškas kitoms 
nuomonėms.

Suprantu,  kad  turintis  autoritetą  meras  gali  įtakoti  savivaldybės  tarybos  daugumą, 
nukreipti ją konstruktyviam darbui, konsoliduoti santykius su savivaldybės tarybos mažuma 
(opozicija),  siekiant  optimaliausių  savivaldybės  tarybos  sprendimų.  Meras  privalo  būti 
diplomatas, kompromisų meistras, o tam būtina nemaža gyvenimiška ir vadovaujamo darbo 
patirtis. Manau, kad ją turiu.  

Kadangi mero pavaduotojus deleguos savivaldybės tarybos dauguma,  labai svarbus 
mero  uždavinys  rasti  bendrą  kalbą  su  savivaldybės  tarybos  dauguma,  suformuoti 
kompetentingą  mero  institucijos  komandą,  nustatyti  funkcijas,  kurias  vykdys  mero 
pavaduotojai  bei  jų  veiklos  sritis,  kad  būtų  aprėpta  viskas,  kas  svarbiausia  savivaldybės 
gyventojams.

Savivaldybės institucijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos
Sieksiu savivaldybės institucijų veiklos skaidrumo, viešasis administravimas turi tapti 

aiškus ir suprantamas savivaldybės gyventojams.
Įstatyme yra numatytas svarbus mero uždavinys: organizuoti savivaldybės vykdomųjų 

institucijų  ir  kitų  subjektų,  tiesiogiai  įgyvendinančių  valstybines  (perduotas  savivaldybei) 
funkcijas,  priežiūrą.  Reikalausiu  viešumo  ir  tinkamo  reagavimo  į  savivaldybės  gyventojų 
nuomonę, gerbsiu žmogaus teises bei laisves, visų lygias galimybes.

Būtina pasiekti,  kad savivaldybės kontroliuojamose įmonėse bei viešosiose įstaigose 
būtų taikomi aukščiausi vadybos ir personalo valdymo standartai.

Mero santykiai su bendruomenėmis ir kitomis asocijuotomis struktūromis
Esu atviras  iniciatyvoms,  naujoms idėjoms.  Daug dar  galima  nuveikti  įtraukiant  į 

vietos reikalų tvarkymą gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius, o į viešųjų savivaldybės 
reikalų  tvarkymą  –  kuo  daugiau  gyventojų,  remiant  pilietines  iniciatyvas,  stiprinant 
bendradarbiavimą  su  asocijuotoms  struktūroms.  Tikiu  jaunimu,  mėgstu  su  juo  bendrauti, 
pasitikiu jaunais žmonėmis, nes rajono ateitis iš esmės priklausys nuo jų. 



Tinkamas atstovavimas savivaldybei ir jos interesų gynimas 
Svarbi mero pareiga, gana daug lemianti ne tik jo, bet visos savivaldybės veikloje – 

tinkamas  rajono  atstovavimas,  problemų  iškėlimas,  jų  sprendimo  būdų  pateikimas 
ministerijose, Vyriausybėje, Seime. Mano patirtis, asmeniniai kontaktai – galiu drąsiai teigti – 
leistų  deramai  ir  naudingai  atstovauti  savivaldybės  interesams  bendradarbiaujant  ir 
sprendžiant  klausimus  su  valstybės  valdžios  ir  valstybinio  administravimo  subjektais, 
teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių 
savivaldybėmis.

Tikiu, kad rajono rinkėjai pasirinks ne pažadus, bet darbus. 
      
    


