JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPTAUTINĖ VEIKLA 2019 M.
Vasario 5 d.
Savivaldybėje lankėsi Rusijos Federacijos Kaliningrado
srities delegacija, vadovaujama Kaliningrado srities
vyriausybės municipalinio vystymosi ir vidaus politikos
ministerijos ekspertės Galinos Maksimčiuk.
Svečių vizito tikslas – susipažinti su realiomis
galimybėmis dalyvauti Europos Sąjungos ir Rusijos
finansuojamoje bendradarbiavimo tarp pasienio regionų
programoje.
Susitikimo
metu
diskutuota
apie
bendradarbiavimą ir bendrų projektų rengimą.

Vasario 23–27 d.
Krailsheimo (Crailsheim, Vokietija) savivaldybė šventė
miesto šventę „Tarptautinis Krailsheimas – draugai rytuose ir
vakaruose“. Buvo organizuojami specialūs pramoginiai
renginiai, susitikimai-diskusijos apie miesto istoriją ir ryšius
su užsienio partneriais. Renginiuose apie draugystę ir
bendradarbiavimą tarp Jurbarko ir Krailsheimo diskutavo ten
gyvenanti Jurbarko komiteto Krailsheimo mieste pirmininko
pavaduotoja Ligita Hofmann Upstas (nuotraukoje – pirmoje
eilėje trečia) ir grupė gerai mūsų kraštą pažįstančių bei
mylinčių vokiečių.
Jurbarko rajono savivaldybė susigiminiavusiam miestui
nusiuntė originalų videofilmą, kuriame pasidalinta
prisiminimais apie gražią bendrystę tarp Jurbarko krašte
gyvenusių lietuvių ir vokiečių, apie Mažojoje Lietuvoje
vokiečių sodintus ąžuolus ir Jurbarko parke augantį ąžuolą,
kurį 2010 metais pasodino susitikę abiejų savivaldybių
atstovai.

Vasario 28 d.
Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos dalyvavimui Černiachovsko
miesto (Rusija) savivaldybės administracijos rengiamame
projekte „Istoriniai parkai – nedidelių Černiachovsko ir
Jurbarko miestų plėtros resursai“ ir Gurjevsko miesto (Rusija)
savivaldybės administracijos rengiamame projekte „Trečiojo
amžiaus universitetas abipus sienos“. Paraiškos teikiamos iš
dalies finansuoti pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos
bendradarbiavimo abipus sienos programą. Jurbarkas
dalyvaus partnerio teisėmis.
Gegužės 20 d.
Pagal „Erasmus+“ programą Jurbarko Naujamiesčio
progimnazijos vykdomos tarptautinės mokyklų mainų
partnerysčių veiklos dalyvės – delegacijos iš Italijos (Istituto
Comprensivo Bagolino, Alcamo), Ispanijos (IES Bahía de
Almería) ir iš Rumunijos (Scoala Gimnaziala „Zaharia
Stancu“) – susitiko su Savivaldybės meru Skirmantu
Mockevičiumi. Projekto dalyviams buvo pristatytas Jurbarko
kraštas, o „Erasmus+“ projekto vadovė supažindino su
tarptautinio projekto įgyvendinimu ir reikšme.

Gegužės 24 d.
Jurbarke lankėsi Rumunijos ambasadorius Danas Adrianas
Balanesku (Dan Adrian Bălănescu). Garbų svečią priėmė
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška.
Ambasadorius
lankėsi
Jurbarko
Naujamiesčio
progimnazijoje, kurioje visą savaitę šurmuliavo ir įvairias
veiklas vykdė „Erasmus+“ projekto partneriai.
D. A. Balanesku taip pat dalyvavo Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientų „Paskutinio
skambučio“ šventėje.

Birželio 11 d.
Rygoje (Latvija) įvyko Turizmo rinkodaros asociacijos
renginys „Verslo misijos“, kurioje dalyvavo Jurbarko rajono
savivaldybės vicemeras Daivaras Rybakovas ir Jurbarko
Klasterio „Panemunių turai“ pirmininkė Kristina Vančienė.
Renginio metu Lietuvos ir Latvijos turizmo agentūroms
pristatytas Jurbarko rajonas ir jame teikiamos turizmo
paslaugos, turistams įdomios veiklos bei lankytini objektai.
Atstovai iš Jurbarko išklausė turizmo agentūrų pageidavimus
ir pasiūlymus, kurie padėtų sudominti ir pritraukti turistus.

Liepos 19 d.
Savivaldybės meras priėmė Joelį Alpertą (Joel Alpert),
žydų istorijos tyrinėtoją ir žydų bendruomenės Amerikoje
atstovą.
Susitikimo metu svečias dėkojo Jurbarko rajono
savivaldybei už iniciatyvą įrengti Sinagogų aikštės
memorialą. Pokalbio metu meras papasakojo, kaip gimė šio
projekto idėja, ir pasidžiaugė, kad Joelis Alpertas padėjo
projekto autoriams rinkti lėšas Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
Tyrinėtojas Jurbarkui padovanojo itin vertingą dovaną –
Jurbarko atminimo knygą, kurioje surašytos iš Jurbarko
kilusių ir prieš II pasaulinį karą išvykusių į užsienį žydų
prisiminimai apie Jurbarką. Knyga hebrajų ir jidiš kalbomis
išleista Izraelyje, o į anglų kalbą išversta ir išleista JAV.

Liepos 19 d.
Jurbarko miesto Kauno gatvėje įvyko Sinagogų aikštės
memorialo atidarymo šventės ceremonija. Iškilmingai
atidarytas daugiau nei trejus metus kurtas Sinagogų aikštės
memorialas – tai tarptautinis projektas, suvienijęs Jurbarko
žydų bendruomenės palikuonis iš Izraelio, JAV, Pietų
Afrikos, Jungtinės Karalystės, Rusijos bei Kanados ir
filantropus iš Lietuvos, Vokietijos ir Izraelio.
Jurbarko žydų bendruomenės ir medinės Jurbarko
sinagogos, vienos gražiausių Europoje, atminimą įprasmino
Izraelyje gyvenantis, bet Jurbarke šaknų turintis, garsus
skulptorius Dovidas Zundelovičius (David Zundelovitch) ir
jo vaikai Grigorijus (Greg) ir Anna.
Jidiš ir anglų kalbomis ant memorialinės kompozicijos
užrašyta Jurbarke gyvenusių žydų šeimų ir lietuvių, žydų
gelbėtojų, pavardės.
Iškilmingame renginyje dalyvavo: skulptorius Dovydas
Zundelovičius, jo sūnus Grigorijus, dukra Anna bei anūkė
Nika, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras
Pranckietis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Ričardas
Juška ir Emanuelis Zingeris, Izraelio valstybės Ambasadorius
Lietuvos Respublikoje Amiras Maimonas (Amir Maimon),
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina
Kukliansky, Jurbarko rajono Garbės pilietis, profesorius,
daktaras, Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Vokietijos
Baden Viurtenbergo žemėje Volfgangas Hermanas fon
Štetenas (Wolfgang Hermann Freiherr von Stetten), žydų
istorijos tyrinėtojas Joelis Alpertas, aplinkinių savivaldybių
atstovai, kiti svečiai bei itin didelis būrys Jurbarko gyventojų.
Po oficialiosios ceremonijos svečiai Jurbarko krašto
muziejaus Parodų ir koncertų salėje klausėsi Klaipėdos miesto
choro „Aukuras“ ir Plungės kamerinio choro koncerto,
Jurbarko krašto muziejuje aplankė dailininkės, tekstilininkės
Minos Levitan-Babenskienės pastelių ir gobeleno parodą.
Vinco Grybo memorialiniame muziejuje ir Jurbarko rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimai su
Sinagogų aikštės memorialo kūrėjais ir svečiais.
Jurbarko rajono savivaldybė išleido proginį, memorialo
atidarymui skirtą, atviruką.

Liepos 31 d.
Jurbarko rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero
Skirmanto Mockevičiaus, lankėsi Ryno miesto savivaldybėje,
kurioje susitiko su naujuoju burmistru Jaroslavu Filipeku
(Jarosław Filipek) ir atsakingąja sekretore Monika Chyla
(Monika Chyła).
Jurbarko rajono savivaldybės atstovai apžiūrėjo vietinius
turizmo, švietimo, kultūros ir sporto objektus, domėjosi
savivaldybės veikla. Buvo aptartos galimybes kartu rengti
projektus pagal Interreg V-A bendradarbiavimo programą
Lietuva–Lenkija.

Rugpjūčio 3–7 d.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinių
klausimų komiteto pirmininkė Liudmila Norkaitienė ir vertėja
Vida Paškauskienė atstovavo Jurbarko rajono savivaldybę
šventiniuose renginiuose ir susitikimuose Lichtenberge.
Susitikimų metu buvo pristatyti keli Berlyno miesto
Lichtenbergo savivaldybės kartu su nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitais miestais-partneriais vykdomi
ekologijos ir gamtos apsaugos projektai. Aptartos
bendradarbiavimo ir bendrų projektų galimybės švietimo,
socialinės ir gamtos apsaugos,
bendruomenių veiklos
aktyvinimo srityse.

Rugpjūčio 10–16 d.
Tęsiama Jurbarko ir Laakdalio savivaldybių bendra veikla.
16 Jurbarko rajono jaunuolių, vadovaujamų Jurbarko r.
savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų skyriaus vedėjo
Luko Bakšio, dalyvavo tradicinėje, jau 23-ąjį kartą
vykstančioje, stovykloje. Ją organizavo Laakdalio
bendruomenė. Belgijoje jurbarkiečiais rūpinosi šios stovyklos
pradininkas Rogeris (Rodžeris) Verheyenas (Roger
Verheyen) ir naujasis stovyklos vadovas Francas
Mondelaersas (Frans Mondelaers), kurio šeimoje ne kartą yra
gyvenę jurbarkiškiai. Stovykloje labai daug laiko buvo
skiriama ne tik sportui, bet ir kultūrinei, pažintinei veiklai bei
bendravimui.
Rugpjūčio 24 d.
Jurbarko krašto muziejuje iškilmingai pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis tarp Jurbarko rajono savivaldybės
ir Hajnuvkos miesto (Lenkija) gminos. Sutartį pasirašė meras
Skirmantas Mockevičius ir burmistras Ježis Sirakas (Jerzy
Sirak).
Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Krailsheimo
ir Lichtenbergo (Berlynas) delegacijos, aplinkinių
savivaldybių atstovai, Savivaldybės tarybos nariai ir
jurbarkiečiai, kurie prisidėjo prie draugiškų ryšių tarp abiejų
savivaldybių plėtotės. Koncertavo Jurbarko ir Hajnuvkos
jaunieji menininkai.
Abi savivaldybės sutarė plėtoti pasiekimų mainus ir
bendradarbiavimą, keistis informaciją apie savo veiklą,
skatinti ir įgyvendinti bendras inciatyvas bei projektus,
besiremiančius abiejų šalių bendruomenių kultūriniais ir
gamtiniais ištekliais, papildomai finansiškai remiamus
Europos Sąjungos.

Rugpjūčio 24–26 d.
Į Jurbarko 760 metų sukakčiai paminėti krašto šventę
„Juras ir Barkus kviečia į Jurbarką“ atvyko užsienio partnerių
delegacijos iš Lenkijos (Hajnuvkos miesto) ir Vokietijos
(Krailsheimo ir Lichtenbergo (Berlynas) miestų).
Svečiai dalyvavo Juro ir Barkaus skulptūrinės
kompozicijos atidengimo ceremonijoje, lankėsi mugėje ir
seniūnijų kiemeliuose, klausėsi Jurbarko krašto meno
kolektyvų ir Hajnuvkos ugniagesių savanorių orkestro
koncertų, stebėjo teatralų renginius „Sustingęs laikas“,
pasveikino Jurbarko krašto žmones šventės proga, drauge su
jurbarkiečiais meldėsi Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje.
Hajnuvkos delegacija, vadovaujama burmistro Ježio
Sirako, susitiko su Savivaldybės meru Skirmantu
Mockevičiumi, aptarė aktualius veiklos klausimus ir aplankė
Jurbarko senamiestį.
Krailsheimo delegacija, vadovaujama mero Jorgo Štoilerio
(Jörg Steuler), susipažino su Smalininkų miestu ir jo istorija,
susitiko su jurbarkiečiais – Krailsheimo miesto draugais.
Lichtenbergo delegacija ir jos vadovė – mero pavaduotoja
Birgita (Brigita) Monteiro (Birgit Monteiro) diskutavo su
kunigu Mindaugu Kairiu apie socialinių problemų sprendimą,
šia tema pokalbis buvo tęsiamas ir susitikimo su VšĮ Jurbarko
socialinės paslaugos atstovais metu. Savivaldybės
administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo
pavaduotoja Gražina Gadliauskienė svečiams pristatė
Jurbarko žaliąsias erdves ir detaliai papasakojo apie Paimsrio
ir Jaunimo parkų kūrimą bei tvarkymą.
Abi Vokietijos delegacijos aplankė Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinę mokyklą, diskutavo apie Lietuvos ir
Vokietijos švietimo laimėjimus bei problemas. Raudonės
pilyje drauge su „Veliuoniečio“ ansambliu ir mokytoja Elena
Elzbergiene dalyvavo edukacinėje programoje.
Rugpjūčio 26 d. įvyko Vokietijos delegacijų oficialūs
susitikimai su Savivaldybės tarybos meru S. Mockevičiumi,
Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkais ir Savivaldybės
administracijos darbuotojais. Dalintasi kultūrinio, socialinio ir
ūkinio darbo patirtimi, aptarti klausimai apie naujų bendrų
edukacinių, kultūrinių, sporto ir turizmo programų rengimą.

Rugpjūčio 29 d.
Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos projektui „Jurbarkas – Rynas.
Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“, kuris iš dalies
būtų finansuojamas pagal Interreg V Lietuva–Lenkija
bendradarbiavimo programą ir įgyvendinamas su Ryno miesto
savivaldybe.
Rugsėjo 15–18 d.
178-ojoje Frankų liaudies šventėje ir susitikimuose
Krailsheime dalyvavo Savivaldybės delegacija, vadovaujama
Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, koncertavo
Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“
jaunių grupės šokėjai bei liaudiška kapela „Mituva“.
Krailsheimo miesto vyriausiasis meras Dr. Kristofas
Grimeris svečių priėmimo metu pasidžiaugė plėtojamais
ryšiais tarp savivaldybių partnerių, pristatė kuriamą strategiją,
pagal kurią visos Krailsheimo įstaigos turės vienodą
identifikacinį logotipą, kuris yra ir miesto herbe.
Įvyko keletas susitikimų. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos
direktorė Aušra Baliukynaitė su Krailsheimo darželio vadove
Šarlote Rehbach (Charlotte Rehbach) aptarė darželių
specifiką, darbo sunkumus, su kuriais susiduria įstaigos, ir
galimybes bendradarbiauti. Savivaldybės administracijos
darbuotojas Martynas Kursevičius, aktyvus krepšinio tradicijų
Jurbarke puoselėtojas, susitiko su Krailsheimo krepšinio
komandos HAKRO Merlins vadovu Martinu Romigu (Martin
Romig), domėjosi, kaip šio miesto komanda iškilo iki
aukščiausios Vokietijos lygos, kaip ugdomi jaunieji
krepšininkai. Planuojama parengti vaikų mainų programą,
pagal kurią krepšinį žaidžiančių Jurbarko ir Krailsheimo vaikų
komandos drauge treniruotųsi, supažintų su bendraamžių
šeimomis bei priimančiosios šalies kultūrinėmis tradicijomis.
Susitikusi su Jurbarko komiteto Krailsheimo mieste nariais
bei šiame mieste gyvenančiais lietuviais Jurbarko rajono
savivaldybės delegacija tarėsi dėl bendrų veiklų 2020 metais,
kuomet bus minima Jurbarko ir Krailsheimo savivaldybių
bendradarbiavimo 20-mečio sukaktis.

