
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO BERNARDO 

MARČIUKONIO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu įtvirtinta savivaldybės tarybos 

nario pareiga iki kiekvienų metų balandžio 1-osios pateikti veiklos ataskaitą už praėjusius 

metus. 

2019 metais vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose buvau išrinktas ir nuo 2019 m. 

balandžio 12 d. esu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys. Taryba patvirtino mano 

kandidatūrą į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas. Priklausau Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos atstovaujančiai LSDP ir LVŽS frakcijai. 

Vadovaujantis 2019 m. liepos 9 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 

B-MP-75 „Dėl veiklos sričių nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui“, 

koordinuoju šias veiklos sritis: 

• švietimo įstaigų veiklos priežiūra; 

• bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas;  

• kultūros paveldo puoselėjimas; 

• kūno kultūros ir sporto plėtojimas, sveikatinimo veikla; 

• sveikatos bei socialinė apsauga; 

• institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas; 

• neįgaliųjų socialinė integracija; 

• nevyriausybinių organizacijų veiklos kuravimas; 

• kitų Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos pavedimų vykdymas. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka gyventojus priima meras 

ir jo pavaduotojas. 2020 metais organizuodamas savo veiklą, tiesiogiai bendravau su savivaldybės 

gyventojais, į klausimus atsakydavau telefonu, raštu ir susitikus tiesiogiai. Per 2020 metus kaip 

savivaldybės mero pavaduotojas tiesiogiai priėmiau 18 asmenų. Dėl COVID-19 ligos šalyje 

paskelbus karantiną ir apribojus tiesioginius kontaktus, su gyventojais bendravau telefonu.  

Dominuojančios problemos, išsakytos priėmimų metu: įvairūs komunalinio ūkio klausimai, 

prašymai dėl socialinės paramos, bendruomenių reikalų klausimai, įvairūs nusiskundimai, 

nesutarimai su kaimynais, taip pat švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros klausimai ir kt. 



Kol Lietuvoje dar nebuvo paskelbtas karantinas, kiekvieno mėnesio pirmo ir trečio 

antradienio rytais buvo rengiami pasitarimai su administracijos ir jos padalinių vadovais, seniūnijų 

seniūnais, pavaldžių įstaigų vadovais. Pasitarimuose aptariami aktualiausi einamojo mėnesio darbo 

klausimai, jų vykdymo eiga, tolimesni planai. 

Kol leido šalyje paskelbto karantino sąlygos, kaip Savivaldybės mero pavaduotojas reguliariai 

lankiausi seniūnijose, bendravau su gyventojais. Taip pat lankiausi įvairiose įstaigose, organizacijose 

ir įmonėse, domėjausi, kaip sekasi įgyvendinti Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus.  

Nuolat bendravau su koordinuojamų sričių įstaigų bendruomenėmis, prireikus 

apsilankydavau pačiose įstaigose, su įstaigų vadovais bei darbuotojais ieškojome iškylančių 

problemų sprendimo būdų ir galimybių.  

Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto 

narys. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 13 šio Komiteto posėdžių, kuriuose buvo svarstomi ir 

analizuojami klausimai, susiję su švietimu, kultūra, sporto sritimi ir jaunimo reikalais. Vasario mėnesį 

buvo surengtas išplėstinis Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų komitetų posėdis. Birželio mėnesį buvo surengtas komiteto išvažiuojamasis posėdis, 

apsilankyta statomame Vilkaviškio sporto komplekse.  

Komitetų posėdžiuose išnagrinėta nemažai problemų, pateikta pasiūlymų, išklausyta 

informacijos ir ataskaitų, įtrauktų į Tarybos posėdžių darbotvarkes. Prireikus posėdžiuose dalyvauti 

kviesti atitinkamų įstaigų vadovai, organizacijų atstovai, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojai, kiti suinteresuoti  asmenys.  

Savivaldybės mero potvarkiu esu paskirtas Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų 

priežiūros komisijos pirmininku. 2020 metų gegužės mėnesį pasibaigė prieš dvidešimt metų sudaryta  

Vilkaviškio rajono šilumos ūkio turto nuomos sutartis su UAB ,,Litesko“, todėl ataskaitiniu 

laikotarpiu buvo daug dėmesio skiriama rajono  šilumos ūkio turto perdavimo-priėmimo klausimams. 

Buvo sudaryta darbo grupė Vilkaviškio rajono šilumos ūkio vystymo perspektyvoms įvertinti ir 

išvadai pateikti bei atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su Vilkaviškio rajono šilumos ūkio 

vystymo būdo parinkimu, kurios darbą aktyviai koordinavau. Nuolat vykusių tiesioginių ir nuotolinių 

susitikimų metu buvo ieškoma geriausių sprendimų, su UAB „Litesko“ atstovais aptariami turto 

perdavimo klausimai, konsultuojamasi su ekspertais.  

2020 m. gegužės 31 d. baigė galioti tarp UAB „Litesko“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės 

sudaryta Vilkaviškio šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartis bei UAB „Litesko“ ir UAB 

„Vilkaviškio šilumos tinklai“ sudaryta Turto nuomos sutartis. Nuo 2020 metų birželio 1 dienos 

šilumos ūkis buvo grąžintas Vilkaviškio rajono savivaldybei – UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai” 

perėmė visą Vilkaviškio rajono šilumos ūkį kartu su čia buvusiais biokuro katilais ir vykdo 

nepertraukiamą šiluminės energijos tiekimą šildymo ir karšto vandens reikmėms. 

Taip pat esu išrinktas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų 

tarybos pirmininku. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 6 Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi su 

bendruomeninėmis organizacijomis ir jų veikla susiję klausimai, teikiami pasiūlymai dėl 

Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo, stiprinamas 

bendradarbiavimas tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.  

Esu  keleto komisijų narys ir dalyvauju jų darbe priimant sprendimus:  Vilkaviškio 

rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos, Strateginio planavimo komisijos, Vilkaviškio 

kultūros centro tarybos narys.  

Kuruodamas kultūros paveldo sritį, daug dėmesio skyriau Bartninkų Šv. apašt. Petro ir 

Pauliaus bažnyčios griuvėsių konservavimo projekto įgyvendinimui. Ataskaitiniu laikotarpiu šio 

projekto vykdymo ir kitais kultūros paveldo klausimais konsultuotasi su Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos atstovais, įvyko susitikimai su Kultūros paveldo 



departamento direktoriumi Vidmantu Bezaru. Taip pat dalyvavau kitų paminklinių statinių ir kitų 

objektų apžiūrose.  

Lietuvoje prasidėjus karantinui, ugdymas mokyklose pradėtas organizuoti nuotoliniu 

būdu, todėl teko susidurti su daugeliu iššūkių, kad šis procesas vyktų sklandžiai. Nemokamą 

maitinimą mokiniams reikėjo užtikrinti ir nuotolinio ugdymo proceso metu, todėl savo ruožtu 

rūpinausi, kad mokiniams išduodami maisto daviniai būtų kokybiški, šiais klausimais nuolat 

bendravau su tiekėjais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mitybos 

specialiste.  

Nors pandemija pakoregavo kultūrinių renginių grafiką, daugelio jų teko atsisakyti dėl 

gyventojų saugumo ir siekiant suvaldyti pandemijos plitimą, tačiau kai kurie tradiciniai ir gyventojų 

vertinami renginiai mūsų savivaldybėje įvyko. Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavau Valstybinių 

švenčių minėjimuose, abiturientų išleistuvių šventėje, padėkos vakare, skirtame pagerbti ir 

apdovanoti kultūros darbuotojus, geriausių Vilkaviškio rajono sportininkų apdovanojimų 

ceremonijoje ir kt. Kultūros sektoriaus darbuotojai net ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis sugebėjo 

dalį veiklų įdomiai pateikti ir virtualioje erdvėje, tad stengiausi sudalyvauti ir virtualiuose 

renginiuose.  
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