
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pavaduotojo
Bernardo Marčiukonio 2021 m. veiklos ataskaita

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.                                              

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. Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcijos narys.

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: 

2021 metai vis dar buvo kupini pandemijos iššūkių, kurie ribojo veiklą socialinių paslaugų, sporto ir kultūros srityse,
kėlė sunkumus Vilkaviškio rajono veikiančioms socialinėms ir sveikatos įstaigoms, tačiau dėl iniciatyvumo,
sutelktumo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo pavyko prisitaikyti prie esamos situacijos ir nuveikti daug prasmingų
bei Vilkaviškio rajono žmonėms svarbių darbų.

Kiekvieni metai būna turiningi ir rezultatyvūs, jeigu yra dirbama kryptingai bei siekiama užsibrėžtų tikslų, tad
nuoširdžiai noriu padėkoti visiems Vilkaviškio rajono gyventojams už įgyvendintas idėjas ir iniciatyvas. Dėkoju
Savivaldybės administracijos komandai už atsakingą darbą ir atrandamus bendrus bei konstruktyvius sprendimus.           

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka gyventojus priima meras ir jo pavaduotojas.
2021 metais, organizuodamas savo veiklą, tiesiogiai bendravau su savivaldybės gyventojais, į klausimus atsakydavau
telefonu, raštu ir susitikus tiesiogiai. Per 2021 metus kaip savivaldybės mero pavaduotojas tiesiogiai priėmiau daugiau
nei 30 asmenų. Dėl COVID-19 ligos šalyje paskelbus karantiną ir apribojus tiesioginius kontaktus, su gyventojais
bendravau telefonu, el. paštu.
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. 



2021 metais kaip Savivaldybės mero pavaduotojas reguliariai lankiausi seniūnijose, įvairiose įstaigose, organizacijose
ir įmonėse, domėjausi, kaip sekasi įgyvendinti Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus. 
Nuolat bendravau su koordinuojamų sričių įstaigų bendruomenėmis, prireikus apsilankydavau pačiose įstaigose, kur
su jų vadovais bei darbuotojais ieškojome iškylančių problemų sprendimo būdų ir galimybių. 

Darbo dienomis reguliariai susitinku su Savivaldybės meru, administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus
pavaduotoja, mero patarėjais. Pasitarimų metu yra aptariami aktualiausi praėjusios bei prasidėjusios savaitės darbo
klausimai ir problemos, darbų vykdymo eiga, tolimesni planai.

Mero pavaduotojo ir tarybos nario veikla

Kuruodamas sveikatos ir socialinės apsaugos sritį, noriu pasidžiaugti, kad
Vilkaviškio ligoninė 2021 m. pateko tarp 7 Kauno regiono antrinio lygio gydymo
įstaigų, kuriose ir toliau numatoma teikti daugiaprofilines stacionaro paslaugas.
Kartu su Savivaldybės taryba išreiškėme aiškią poziciją ir dėl Vilkaviškio
ligoninėje veikiančio Vaikų skyriaus likimo: šiame skyriuje teikiamų paslaugų
negalima įvardinti nuostolingomis, nes tai yra nepamatuojama pagalba
Vilkaviškio rajono vaikams. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo sudaryta darbo
grupė, apskaičiavusi prisidėjimo prie šio skyriaus išlaikymo Savivaldybės
biudžeto lėšomis sumą, kuri buvo įtraukta ir patvirtinta 2022 m. Vilkaviškio
rajono savivaldybės biudžete.  

Viena didžiausių problemų sveikatos apsaugos srityje – gydytojų trūkumas. Todėl džiaugiuosi, kad 2021 m., siekiant į
Vilkaviškio rajoną pritraukti trūkstamus specialistus, Taryboje buvo patvirtintas Trūkstamos specialybės gydytojų
skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros
studijų kompensavimo tvarkos aprašas. Jame yra nustatomos skatinimo priemonės. Tikiuosi, kad dėl patvirtinto
aprašo bus sprendžiama gydytojų trūkumo problema, ir bus užtikrintos kokybiškos bei prieinamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos mūsų krašto gyventojams.

Pozityvūs žingsniai žengti ir socialinėje srityje: nuo 2021 m. birželio mėn. Vilkaviškio rajono savivaldybė finansiškai
pradėjo remti šeimas, nusprendusias globoti be tėvų globos likusius vaikus, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybėje
pradėta teikti asmeninė pagalba – asistento paslauga negalią turinčių asmenų namuose. 

2021-ieji nemažai iššūkių sukėlė Vilkaviškio rajono švietimo įstaigoms, kurioms teko prisitaikyti prie nuotolinio ir
hibridinio mokymosi būdų. Džiaugiuosi, kad LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos keltus uždavinius pavyko
sėkmingai įgyvendinti. Tai saugios aplinkos mokyklose užtikrinimas, finansinių ir motyvacinių priemonių, skirtų
mokytojų išsaugojimui ir jaunų specialistų pritraukimui, skyrimas, ugdymo kokybės gerinimas, vidurinio ir bendrojo
ugdymo programų pokyčių planavimas bei galiausiai – Tūkstantmečio mokyklų programos parengimas ir
įgyvendinimas.

Vykdant Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 m. bendrąjį planą,
nuo 2022 rugsėjo 1 d. dėl mažo mokinių skaičiaus bus uždaromi Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos Vištyčio ir
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių skyriai. 2021 m. gruodžio mėn. kartu su Savivaldybės
specialistais pristatėme mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą ir planuojamus veiksmus Vištyčio ir Paežerių skyrių
bendruomenėms, aptarėme skyrių uždarymų priežastis. 2021 m. buvo pradėta įgyvendinti mokyklų tinklo pertvarkos
bendrojo plano reorganizavimo darbai, prijungiant Vilkaviškio r. Alvito ir Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklas-
daugiafunkcius centrus prie Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, taip pat prie
Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos bus prijungiamas Bartninkų Jono Basanavičiaus skyrius.



2021 m. organizavau vizitus į daugelį Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekų filialų, kuriuose įvertinome esamą
situaciją, kylančias problemas, analizavome lankytojų skaičius, pačių bibliotekų poreikį bendruomenėms. Filialų
tinklą rajone veikia daug veiksnių, vieni jų – lokacija ir atstumas iki artimiausios bibliotekos, filialo mikrorajono
gyventojų skaičius (pagal LR Bibliotekų įstatymo nuostatas kaimo vietovėse steigiamas vienas bibliotekos filialas
700–800 gyventojų aptarnavimui), ne tik dokumentai (knygos), bet ir šiuolaikinės technologijos. 
Pagal per 2021-uosius atliktą Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekų filialų veiklos analizę, 2022 m. balandžio
mėn. yra parengtas Tarybos sprendimo projektas, kuriuo siekiama nustatyti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos filialų skaičių, patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų sąrašą ir jų
išdėstymo schemą. Taip pat Tarybos sprendimo projektu siekiama optimizuoti esamą bibliotekų tinklą ir uždaryti
Alksnėnų, Keturkaimio (esantis Lauckaimio k.) filialus (bibliotekų uždarymas aptartas šių gyvenviečių bendruomenių
susirinkimuose 2021 m.).

 Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;
 švietimo įstaigų tinklo optimizavimo;
 švietimo įstaigų biudžeto formavimo, finansavimo, materialinio aprūpinimo;
 švietimo reformos įgyvendinimo eigos bei planų;
 kūno kultūros ir sporto plėtojimo;
 kultūros institucijų iniciatyvos skatinimo, programų finansavimo;
 svarsto kitus komiteto įgaliojimų neviršijančius klausimus.

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašas;
Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa;
Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašas;
Patvirtintas VšĮ ,,Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ teikiamų paslaugų sąrašas;
Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Vilkaviškio r.
Virbalio pagrindinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui.

Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto narys. Jame svarstomos,
rengiamos ir teikiamos išvadas dėl:

2021 m. įvyko 15 komiteto posėdžių, iš kurių visuose dalyvavau. Taip pat įvyko vienas jungtinis Švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo bei Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetų posėdis.

Vieni iš svarbesnių sprendimų, priimtų ir išdiskutuotų Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitete:

Per komitetų posėdžius 2021 m. svarstėme ir tvirtinome Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų
ataskaitas, taip pat su jais bendravome ir diskutavome apie kylančias problemas ir iššūkius.

Strateginio planavimo komisijoje;
Neįgaliųjų reikalų komisijoje;
Investicijų priežiūros komisijoje.

Esu išrinktas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininku. Posėdžių metu 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. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai
priskirtas funkcijas, turi teisę sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti.
2021 m. dirbau ir sprendžiau įvairius klausimus komisijose bei darbo grupėse:



Nors 2021 m. pandemija vis dar koregavo kultūrinių renginių grafiką, daugelio jų teko atsisakyti dėl gyventojų
saugumo, siekiant suvaldyti pandemijos plitimą, tačiau kai kurie tradiciniai ir gyventojų vertinami renginiai
Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvyko. Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavau Valstybinių švenčių minėjimuose,
abiturientų išleistuvių šventėje, Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų apdovanojimuose „Gintarinė Bitė
2021“. 2021 m. rugsėjo mėn. Mykolo Romerio universitete kartu su Gudkaimio bendruomene džiaugiausi jos gautu
apdovanojimu „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“. Kultūros sektoriaus darbuotojai net ir tokiomis sudėtingomis
sąlygomis sugebėjo dalį veiklų įdomiai pateikti ir virtualioje erdvėje, tad stengiausi sudalyvauti ir virtualiuose
renginiuose.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Bernardas Marčiukonis


