Draugystė suartina Jurbarką ir Berlyną
Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenė labai džiaugiasi, kad turi itin gražius,
prasmingus ir ilgalaikius kontaktus su Vokietija. Jau dvidešimt metų draugaujame su Krailsheimo
savivaldybe. 2023 metais minėsime tokią pačią sukaktį su Jūsų savivaldybe. Taip pat turime nemažai
bendradarbiavimo sąsajų su įvairiomis Jūsų šalies visuomeninėmis ir religinėmis organizacijomis bei
pavieniais asmeninis. Iš dešimties Jurbarko rajono garbės piliečių (tarp jų – 4 užsieniečiai) yra net
trys Vokietijos piliečiai: baronas prof. dr. Volfgangas Hermanas fon Štetenas iš Kiunzelsau, Fransas
von Ostrovskis iš Ksanteno (deja, jau miręs) ir Haincas Putlicas iš Berlyno.
Labai malonu, kad vyksta gražus bendradarbiavimas su Jumis. Tai yra puiki galimybė
pasitarti ir pasidalinti idėjomis.

2017 m. lapkričio 9–12 d. Lichtenbergo rajono mero Michaelio Grunsto kvietimu
lankėmės Berlyne ir pasirašėme susitarimą dėl bendradarbiavimo 2018–2020 metais. Tokio
susitarimo pasirašymui dar 2017 m. spalio 26 d. pritarė Jurbarko rajono savivaldybės taryba. Buvo
labai naudinga to pačio vizito Berlyne metu susitikti ir su kitu Lichtenbergo partneriu – Vienos
Margareten rajono delegacija – bei drauge diskutuoti apie verslo plėtotę, o taip pat susipažinti su
Lichtenbergo rajono plėtros planais, socialine politika, vandens parko bei gyvenamųjų namų kvartalo
projektu Rumelsburgo įlankoje, Karlshorsto hipodromu, Friedrichsfeldės pilimi Tyrparke, meno
studija „Heikonauten“.
2018 m. rugpjūčio 23–26 d. Jurbarko krašto šventėje „Mus jungiantys tiltai“ dalyvavo
Jūsų delegacija, kuriai vadovavo Lichtenbergo tarybos narys Vilfrydas Niuntelis. Buvo labai
naudinga diskutuoti apie mokyklų ir sporto įstaigų veiklą ir aptarnavimą, viešosios tvarkos
organizavimą, aplinkos tvarkymą.

Jurbarkiečiai dar vis prisimena išskirtinį renginį – iškilmingas ekumenines mišias,
kurias drauge su Jurbarko kunigais Dariumi Augliu ir Mindaugu Kairiu laikė Lichtenbergo
delegacijos narė, Berlyno Paul-Gerhardt bendruomenės kunigė Sapna Joši.

Susitikimo su Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigu Mindaugu Kairiu metu
buvo gera proga susipažinti su parapijos aktyvia dvasine ir visuomenine veikla, vykdomais projektais,
aplankyti baigiamus Jurbarke įrengti Bendruomeninius šeimos namus ir pasidalinti patirtimi dėl tokio
pobūdžio pastatų eksploatacijos bei tinkamų paslaugų teikimo.
Viešvilės pagrindinės mokyklos bendruomenė ir Viešvilės seniūnijos darbuotojai turėjo
galimybę Jūsų delegacijai pristatyti savo krašto vokiškosios kultūros palikimą, kalbėtis dėl mokyklų
veiklos, pasitarti gamtos išsaugojimo programų ir projektų įgyvendinimo per pamokos ir
popamokinių užsiėmimų metu.
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Didelio susidomėjimo Jurbarke sulaukė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narės,
Socialinių klausimų komiteto pirmininkės Liudmilos Norkaitienės ir vokiečių kalbos puoselėtojos
Vidos Paškauskienės 2018 m. rugpjūčio mėn. vizitas Lichtenberge. Apie vizitą buvo rašoma
spaudoje, interneto svetainėse. Jurbarke įvyko keletas renginių, kurių metu buvo diskutuota apie
Lichtenbergo ekologijos ir gamtos apsaugos projektų vykdymo patirtį bei bendradarbiavimą su
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais miestais-partneriais. Tai buvo geras pagrindas apsispręsti
ir patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projektą „Jurbarkas – Rynas. Vandens
turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“, kurio įgyvendinimui siekiama gauti finansavimą pagal Interreg
V Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą.
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2019 m. rugpjūčio 24–26 d., Jurbarko krašto šventės metu, su Jūsų
delegacija, vadovaujama Lichtenbergo mero pavaduotojos Birgitos Monteiro, tęsėme ankstesniais
metais pradėtas diskusijas apie socialinių problemų sprendimą, su kunigu Mindaugu Kairiu
aplankytas Jurbarko evangelikų liuteronų globojamas Smalininkų vaikų dienos centras.
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Susitikimo Viešvilės pagrindinėje mokykloje akimirka (mokyklos direktorė Irena Oičenkienė su svečiais)
Jurbarko rajono savivaldybės delegacijos narės Liudmila Norkaitienė ir Vida Paškauskienė Lichtenberge

Itin daug socialinių, pagalbos teikimo socialiai pažeidžiamiems žmonėms reikalų buvo
aptarta susitikimo su Viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos bendruomene. Ši įstaiga labai
domisi, kaip socialinės problemos sprendžiamos Berlyne. Įstaigos vadovė Audronė Balčiūnienė yra
aplankiusi Berlyno įstaigas ir domėjosi kolegų patirtimi, todėl nemažai pastebėtų patirčių sėkmingai
įgyvendina ir savo įstaigoje. Tikimasi, kad ateityje atsiras daugiau artimesnių ryšių su panašiomis
Lichtenbergo įstaigomis ir galbūt bus parengti bendri projektai.
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Jurbarko rajono savivaldybė, pasinaudodama Lichtenbergo patirtimi, plėtoja žaliąsias
erdves ir skatina harmoningą poilsį. Sutvarkytos ir pramogoms bei poilsiui pritaikytos upelio Imsrė
pakrantės, įrengtas naujas modernus Jaunimo parkas.
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2019 metais Lichtenbergo delegacija turėjo progą susipažinti su Jurbarko savivaldybės
atliktais darbais ir aplankyti žaliąsias poilsio zonas.
2019 m. Lichtenbergo delegacija aplankė Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinę
mokyklą, diskutavo apie Lietuvos ir Vokietijos švietimo laimėjimus bei problemas. Puiku, kad
susitarta dėl galimo bendradarbiavimo. Jau įvyko Skirsnemunės mokyklos ir Berlyno MartinNiemöller-Schule pirmieji kontaktai – pasikeitimas laiškais ir vaikų darbais.
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Prie Viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos pastato (trečia iš kairės – įstaigos direktorė Audronė Balčiūnienė)
Jurbarko jaunimo parkas

2019 m. rugpjūčio 26 d. oficialaus Lichtenbergo delegacijos susitikimo su
Savivaldybės tarybos meru metu dalintasi kultūrinio, socialinio ir ūkinio darbo bei savivaldybių
bendruomenių įtraukimo į svarbių reikalų svarstymą patirtimi, aptarti klausimai apie naujų bendrų
programų rengimą.
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Jurbarkas 2020 m. planavo organizuoti nemažai renginių, skirtų vokiečių istorijai,
kultūrai, kalbai ir literatūrai, kulinariniam paveldui.

Pirmasis renginys įvyko sausio–vasario mėnesiais. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji
biblioteka bendrai lietuvių ir vokiečių tautų istorijai bei kultūrai prisiminti surengė Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parodą „Vilko vaikai“: duonos keliu iš Rytų
Prūsijos į Lietuvą“ („Wolfskinder“: auf dem Brotweg von Ostpreussen nach Litauen“).
Deja, dėl per pasaulį pasklidusio koronaviruso, organizatoriai buvo priversti daugelį
renginių perkelti į 2021 metus. Tikimės, kad visus sumanymus pasiseks įgyvendinti 2021 metais.
Karantino metu atidžiai domėjomės, kaip Lichtenbergas ir apskritai Berlynas tvarkosi,
kaip informuoja visuomenę apie situaciją ir kaip savivalda padeda žmonės bei verslui.
Atsižvelgdami į tai, kad turime puikius ir ištikimus draugus Lichtenberge ir
Krailsheime, kad vokiečių kalba mums yra svarbi ir įdomi, nusprendėme kaip pagarbą draugams nuo
2020 m. balandžio mėn. savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt skelbi informaciją
vokiečių kalba. Šiuo metu esame vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kuri apie save oficialią
informaciją viešina vokiečių kalba. Bandysime kas 2–3 mėnesius pateikti naujienlaiškį ir glaustai
aprašyti tai, kas aktualu čia, Jurbarke.
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Lichtenbergo delegacijos susitikimas su Jurbarko rajono savivaldybės meru, politikais ir administracijos darbuotojais

Aš džiaugiuosi, kad mūsų draugystė suartina miestus, kultūras, žmones. Tai yra
svarbiausia. Žinodami, kad tiesiai už 680 kilometrų (arba 1000 kilometrų kelio) yra nemažai apie
Jurbarką pagalvojančių žmonių, mes esame stipresni ir linksmesni.
Na, o 2023-aisiais švęskime mūsų draugystės 20 metų sukaktį ir tikėkimės, kad mūsų
bendras supratimas ir bendras kelias ilgus metus klestės...

Pagarbiai
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

