
MAŽEIKIS JUOZAS 
 

Gimė 1950 01 24 Rokiškyje 

 

Žurnalistas, redaktorius, vertėjas 

 

1968 m. baigė Rokiškio E. Tičkaus vidurinę mokyklą. 1968–1973 m. Vilniaus 

universiteto Istorijos fakultete studijavo žurnalistiką. 

1969–1972 m. dirbo laikraštyje „Tarybinis studentas“, 1973–1982 m. savaitraščio 

„Kalba Vilnius“ redakcijos skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, vyriausiojo redaktoriaus 

pavaduotojas. 1982–1985 m. – Lietuvos televizijos informacijos redakcijos, rengusios „Žinias“, 

„Panoramą“, „Savaitės panoramą“, „Keliai. Mašinos. Žmonės“ ir kitas laidas, vyriausiasis 

redaktorius. 1985–1989 m. Valstybinio televizijos ir radijo komiteto pirmininko pirmasis 

pavaduotojas, 1989–1993 m. dienraščio „Echo Litvy“ atsakingasis sekretorius. 1993–1995 m. 

savaitraščio „Vilniaus tribūna“ vyriausiasis redaktorius. 1995–2001 m. savaitraščio „Autoekspresas“ 

vyriausiasis redaktorius. Vėliau leidinių „Lietuvos rytas“, „Keturi ratai“, „15 min“ žurnalistas. 

Daugiausia rašė ir rašo sporto, televizijos ir radijo, automobilizmo temomis.  Yra 

Lietuvoje rengiamų autoralių vienas organizatorių. 

Keleto knygų apie automobilių sportą sudarytojas.  

Verčia grožinę literatūrą, detektyvus. Apsakymai ir vertimai iš rusų kalbos publikuoti 

periodinėje spaudoje „Kalba Vilnius“, „Literatūra ir menas“, „Spalio vėliava“, „Švyturys“ ir kt. 

Bendradarbiauja spaudoje: „Automobiliai ir motociklai“, „Galvė“, „Gimtasis kraštas“, 

„Gimtasis Rokiškis“, „Kalba Vilnius“, „Kauno diena“, „Keturi ratai“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos 

rytas“, „Lietuvos žinios“, „Pajūrio naujienos“, „Respublika“, Šiaulių naujienos“, „Švyturys“, 

„Šviesa“, „Transporto pasaulis“,  „Vakarų Lietuva“, „Vilniaus tribūna“ ir kt. 
 

Vertimai 

 

Chase, James Hadley. Paskutinis šansas : detektyvas / Džeimsas Čeizas ; [vertėjas Juozas Mažeikis]. - Vilnius : Politika, 1994 

(Vilnius : Spauda). - 96 p. ; 18 cm. - Orig. antr.: Not safe to be free.  

 

Devis, Frensis. Meilė kaimynui : romanas / Frensis Devis ; iš rusų kalbos vertė Juozas Mažeikis. - Vilnius : Asveja, 1995 (Spauda). - 

143 p. - (Jausmų romanas).  

 

Mažylis ir Karlsonas : knygelė paruošta iš animacinių filmukų pagal A. Lindgren "Mažylis ir Karlsonas" / dailininkas A. Savčenko ; 

iš rusų kalbos vertė J. Mažeikis. - Vilnius : Rosma, 1994. - [10] p. įsk. virš. : iliustr.  

 

Mažylis ir Karlsonas / dail. A. Savčenko ; iš rusų k. vertė J. Mažeikis. - Vilnius : "Spauda", 1995. - 18 p. : iliustr.  

 

Spillane, Mickey. Gyvatė : romanas / Mikis Spileinas ; [iš rusų kalbos vertė Juozas Mažeikis]. - Vilnius : Asveja, 1994 (Vilnius : 

Spauda). - 184 p. - (Detektyvo meistrai). - Orig. antr.: The snake. -  

 

Wohl, Burton. Šaltas vėjas rugpjūty : [romanas] / Bernetas Volis ; [iš rusų kalbos vertė J. Mažeikis]. - Vilnius : Rosma, [1993] 

(Kaunas : "Spindulio" sp.). - 181, [2] p.  

 

Sudarytojas 

 

Nemuno žiedas : Kačerginės Nemuno žiedas : 1961-2006 metų įvykių ir lenktynių jame kronika / [sudarytojas Juozas Mažeikis]. - 

Kaunas : Nemuno žiedas [i.e. Arx Baltica], 2006. - 325, [1] p. : iliustr., portr.  

 

Nuo rato iki greičio rekordų : [automobilių sporto istorija] / Eduardas Jakas, Algimantas Kurdzikauskas. - [Kaunas : Arx Baltica] : 

Nemuno žiedas, 2008-. - kn. : iliustr. 

Kn. 1 / [sudarytojai Eduardas Jakas, Algimantas Kurdzikauskas, Juozas Mažeikis]. - 2008. - 268, [1] p. : iliustr.  

Kn. 2 / Eduardas Jakas ; [sudarytojai] Algimantas Kurdzikauskas, Juozas Mažeikis, Antanas Andrijonas, Mindaugas 

Žilionis]. - 2009. - 381, [2] p. : iliustr.  

Kn. 3 / Eduardas Jakas, Juozas Mažeikis. - 2011. - 351, [1] p. : iliustr.  
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Autoekspresas : informacija, komentarai, reklama, skelbimai : savaitraštis / vyriausias redaktorius Juozas Mažeikis. - 1995, rugpj. 25 

(Nr. 1)-2002, geg. 23/29 (Nr. 21(352)); 2002, Nr. 22(353)-2007, Nr. 10/11 (457). - Vilnius : J. Jarašiaus individuali įmonė, 1995-2007.  

 

Vilniaus tribūna : visuomenės, ekonomikos, kultūros, politikos savaitraštis / vyriausiasis redaktorius Juozas Mažeikis. - 1993,rugs. 24 

(Nr. 1)-1995, saus. 6/13 (Nr. 1/2(68/69)). - Vilnius : Karjera, 1993-1995. - Savaitinis.  

 

Šaltiniai 

 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100. – Vilnius: versmė, 2018. – P. 455. 

 

Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 317. 

 

Gimtasis Rokiškis – 1970, rugs. 5-15; 1994, geg. 28; 2012, rugpj. 9, p. 8. 

 

Kalba Vilnius. – 1982, spal. 29; lapkr. 5; 1987, vas. 6, p. 3. 

 

Rinkos aikštė. – 2004, birž. 23, p. 5. 

 

 

 


