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Vadovaudamasis Vilkaviškio rajono savivaldybės reglamento (2020 12 23 d. Nr. – B – TS –
607) XVIII skyriaus 303 punktu, teikiu darbo savivaldybės taryboje ataskaitą.
2020 m. sau išsikėliau tris pagrindinius tikslus:
1. Daugiau bendrauti su gyventojais, teikti informacinę pagalbą seniūnijoms aktualiais
klausimais.
2. Dalyvaudamas Plėtros ir ūkio vystymo komitete, atsižvelgdamas į reglamento 461.4
punktą teikti pasiūlymus kultūros paveldo ir paveldosaugos klausimais, rūpintis
istorinio ir kultūros paveldo būklės informavimu ir viešinimu.
3. Suvalkijos regione, Lietuvoje ir užsienyje plačiai skleisti istorinę informaciją apie
Vilkaviškio kraštą.
Per 2020 metų laikotarpį dalyvavau visuose tarybos, frakcijos ir koalicijos posėdžiuose,
stengiausi įsigilinti į Plėtros ir ūkio komiteto svarstymui pateiktą medžiagą. Iš gyventojų sulaukta
prašymų dėl Vilkaviškio miesto šaligatvių, suolelių, pasivaikščiojimų takų būklės. Dėl gyventojų
gautų skundų informuodavau Administracijos direktorių, miesto seniūną. (Buvo gauta keturi
paklausimai).
Seniūnijose stengiamasi įamžinti istorinį paveldą, įrengti Lietuvos savanoriams paminklines
lentas. Konsultavau ir dalyvavau savanoriams skirtų paminklų atidengime Gižuose, Bartninkuose.

Parengiau istorinę medžiagą Bartninkų seniūnijai išleisti knygelę apie bendruomenės veiklą ir
miestelio istoriją.
Rajono spaudoje ir internetiniame ,,Mūsų savaitė“ puslapyje paskelbiau 23 rašinius iš krašto
istorijos. Didelį susidomėjimą sukėlė serija straipsnių, serija ,,Vinco pasikalbėjimai su Jonu“, kur
populiaria forma pateikiama istorinė publicistika. 2020 m. pavasarį išleidau istorinių apybraižų
knygą, skirtą Vilkaviškio vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 400 – osioms metinėms, ,,100
Vilkaviškio krašto istorijų“. JAV lietuvių laikraštyje ,,Draugas“ paskelbiau keletą publikacijų apie
žymias istorines asmenybes kilusias iš Vilkaviškio rajono. Apie darbą savivaldybės taryboje
paskelbiau straipsnį vietinėje spaudoje (Santaka, 2021 m. kovo 16 d. ,,Veikla savivaldybės taryboje:
žvilgsnis iš vidaus“).
Informaciją apie Vilkaviškio kraštą skleidžiau lydėdamas ekskursijas po Vilkaviškio rajoną.
Bendraudamas su Vilkaviškio Garbės piliečiu Ralph Salinger, surinkau informaciją apie
vilkaviškiečius žydų gelbėtojus – kunigą V. Baltutį, ūkininką P. Karužą, Osijos kaimo gyventoją O.
Sidabraitę. Šie asmenys 2021 m. bus teikiami ,,Žūstančių gelbėjimo kryžiaus“ apdovanojimui.
Savivaldybės mero A. Neiberkos potvarkiu dalyvauju ir konsultuoju istoriniais klausimais
sudarytoje istorinės atminties įamžinimo grupėje.
Esu asociacijos ,,Keisk požiūrį“ narys. Ši asociacija vykdo prevencinį darbą su asmenimis
turinčiais priklausomybių. Dalyvauju posėdžiuose, teikiu pasiūlymus, konsultuoju priklausomybes
turinčių asmenų artimuosius. Jaučiu teikiamą naudą iš visuomeninės padėjėjos.
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