
Vadovaudamasis Vilkaviškio rajono savivaldybės 
reglamentu, teikiu darbo savivaldybės taryboje 2021 m. 
veiklos ataskaitą.

2021 m. buvo siekiama įgyvendinti šiuos išsikeltus tikslus:
1. Skirti daugiau dėmesio istorinio ir kultūrinio krašto paveldo 
apsaugos būklės pagerinimui, viešinimui ir apsaugai.
2. Skleisti istorinės atminties informaciją apie Vilkaviškio kraštą Suvalkijos regione 
ir užsienyje.

Atliepdamas šiuos tikslus dirbau istorinės atminties ir holokausto aukų įamžinimo ir
pagerbimo komisijoje bei istorikų grupėje. Dalyvavau nuolatiniuose pasitarimuose dėl
Lietuvos gyventojų tremties ir holokausto aukų atminimo renginių savivaldybės
teritorijoje. Dėl to birželį kartu su Vilkaviškio turizmo ir verslo centro direktoriumi V.
Girdausku ir prof. V. Šlapkausku aplankėme holokausto aukų memorialus, senąsias
žydų kapines, Vištyčio sinagogos griuvėsius. Pagal tai vėliau parengiau medžiagą, kuri
buvo patalpinta savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Mano iniciatyva susisiekus su Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondu, Vilkaviškiui
padovanota stela, kuri pastatyta buvusios žydų sinagogos vietoje. Dalyvavau ir
kalbėjau holokausto aukų pagerbimo ceremonijoje Vištyčio memoriale, „Atminties
kelio“ renginiuose Jurbarke, Kalvarijoje, Vilkaviškyje. Vasarą, Vilkaviškio kultūros
centro prašymu, lydėjau grupę dailininkų po Kalvarijos ir Vilkaviškio holokausto aukų
vietas ir dvarvietes. Vilkaviškio turizmo ir verslo direktoriaus V. Girdausko prašymu,
vedžiau miestiečių ekskursiją po Vilkaviškio miesto atmintinas vietas.

Gegužės mėn. keliavau po Dzūkiją rinkdamas medžiagą apie iškilų kunigą, švietėją
Juozapą Galecką, kilusį iš Rūdos kaimo (Gižų sen.). Paskelbiau apie jį rašinius spaudoje
ir internete. Kelionėje surinkau naujos medžiagos apie Oginskių ir Gauronskių
giminės istoriją. Su savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais
keliavau juos konsultuodamas po Pilviškių ir Gižų seniūnijose esančius kultūros
paveldo objektus. 

Pilviškiuose dalyvavau ir kalbėjau knygos apie Pilviškių istoriją pristatyme.  Vasarą
kartu su Marijampolės TV kūriau dokumentinį filmą „Sūduvos piliakalnių paslaptys“
(apie Kunigiškių, Piliakalnių piliakalnius). Filmas buvo rodomas per Marijampolės,
Alytaus, Šiaulių televizijas.
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Taip pat konsultavau gydytoją A. Vizgirdą dėl jo pasiūlymo restauruoti dr. V. Kudirkos
tėvų kapavietę Paežerių kapinėse iš jo teikiamos paramos lėšų bei dailininkę 
V. Rutkauskaitę dėl istorinių piešinių ant Vilkaviškio miesto pastatų sienų.

Vilniaus žydų Gaono muziejaus prašymu padėjau surinkti medžiagą apie aštuonis
Vilkaviškio krašto žydų gelbėtojus Antrojo pasaulinio karo metais. Dalyvavau jų
apdovanojimo „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“ ceremonijoje Lietuvos Respublikos
prezidentūroje. Informacija apie ceremoniją su apdovanotų gelbėtojų palikuonių
nuotraukomis buvo iliustruota savivaldybės internetiniame puslapyje, paskelbta
rajono bei užsienio lietuvių spaudoje. 

Rudenį dalyvavau Sūduvos metams skirtoje konferencijoje Marijampolės kraštotyros
muziejuje. Lapkričio 28 d. buvau pakviestas į pokalbių laidą LRT radijuje apie
Vilkaviškio žydų istorinį paveldą.

Gruodžio mėnesį išleidau Rūdos kaimo atminimui skirtą knygelę „Dingusio Rūdos
kaimo elegijos“, kurios skaitymas labai emociškai pagyvino pandemijos metais
vienatvėje gyvenančius kaimo senbuvius.

Nuolat bendrauju su Vilkaviškio rajono diabeto draugija „Insula“. 

Po mano straipsnio „Veikla savivaldybės taryboje: žvilgsnis iš vidaus“, paskelbto kovo
16-ą dieną „Santakos" laikraštyje, tarp savivaldybės tarybos narių ir gyventojų kilo
diskusija apie veiklą taryboje.

Svarbiausiu mano veiklos taryboje metų įvykiu įvardinčiau dalyvavimą 
G. Petkevičaitės-Bitės medalio įteikimo ceremonijoje Panevėžyje – man buvo įteiktas
apdovanojimas, medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką,
ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.
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