JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Laakdalis
(Flamandija, Belgija)
Draugystės ir
bendradarbiavimo
sutartis
pasirašyta 1996 m.

Bogensė
(Danija)
Sutartis pasirašyta
1999 m.

BOGENSE

Bendradarbiaujama kultūros, sporto ir socialinėje srityse.
Plėtojami ryšiai tarp jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų. Kasmet rugpjūčio mėnesį
vyksta tarptautinės mokinių ir jaunimo stovyklos (2019 m. – jau 23-oji). Laakdalyje veikia Jurbarko
bičiulių draugija „ELE“, Jurbarke – Laakdalio bičiulių draugija „Europa–Jurbarkas––Europa“.
Laakdalio organizacijos nemažai metų teikė materialinę paramą Jurbarko rajono savivaldybės
švietimo ir globos įstaigoms.
2006 metais, švenčiant 10-ies metų bendradarbiavimo sutartį, prie vakarinės Jurbarko miesto
ribos ir Laakdalyje pastatyti stendai „Laakdal verzusterd met Jurbarkas“, nurodantys, kad Laakdalis
ir Jurbarkas yra susigiminiavę. 2016 m. abi savivaldybės pasirašė papildomą bendradarbiavimo
sutartį, kuria patvirtino 1996 m. pasirašytos sutarties tęstinumą. Lietuvių ir anglų kalbomis išleistas
leidinys „Jurbarkas–Laakdal. 20 draugystės metų“.
Laakdalio savivaldybės interneto svetainė – www.laakdal.be
1999–2006 metais itin aktyviai bendradarbiauta švietimo, kultūros, turizmo, socialinėje,
smulkaus ir vidutinio verslo srityse. Buvo keičiamasi delegacijomis, vyko mokytojų ir mokyklų
vadovų stažuotės, mokinių grupių mainai.
2007 m. Danijoje įvykus savivaldybių pertvarkai, Bogensė tapo naujos Nordfyno savivaldybės
dalimi ir neteko galimybės tęsti bendradarbiavimo. Tačiau ir iki šiol bendradarbiauja Bogensės
miesto ir Jurbarko rajono nevyriausybinės organizacijos, yra nemažai individualių kontaktų. Kasmet
Jurbarke lankosi Bogensės gyventojai, turintys asmeninių ryšių arba verslo interesų. Dalis Jurbarko
gyventojų taip pat aplanko Bogensę.

Glamorgano slėnis
(Velsas, Didžioji
Britanija)
Draugystės ir
bendradarbiavimo
sutartis pasirašyta
1998 m.

Krailsheimas
(Vokietija)
Bendradarbiavimo
sutartis
pasirašyta 2000 m.
CRAILSHEIM

Rynas
(Lenkija)

RYN

Draugystės ir
bendradarbiavimo
sutartis pasirašyta
2000 m.

1998–2012 metais aktyviai bendradarbiauta švietimo srityje ir verslo klausimais. Vyko
pasikeitimai oficialiomis delegacijomis.
Nuo 2012 m. labiau bendraujama nuotoliniu būdu. Yra išlikę individualūs ryšiai tarp dalies
įstaigų bei asmenų.
Glamorgano slėnio savivaldybės interneto svetainė – www.valeofglamorgan.gov.uk

Bendradarbiaujama kultūros, švietimo, sporto, ūkio, komunalinio aptarnavimo ir kitose srityse.
Vykdomos jaunimo kultūrinių mainų programos.
Kasmet rugsėjo mėn. Jurbarko krašto meno kolektyvai dalyvauja tradicinėje Frankų liaudies
šventėje. Taip pat kasmet įvyksta oficialių delegacijų vizitai į miestus partnerius.
Krailsheime aktyviai veikia bendradarbiavimo su Jurbarko savivaldybe komitetas.
2010 metais miestai partneriai, siekdami paminėti bendradarbiavimo 10 metų sukaktį, Jurbarko
parke pastatė paminklą ir pasodino ąžuolą. Krailsheimo savivaldybė lietuvių kalba yra išleidusi
leidinį „Atraskite Crailsheimą ... istorinio senamiesčio aplankymas“.
Papildomai apie Krailsheimą lietuvių kalba – www.crailsheim.de/kultur-freizeit/tourismusstadtinfo/prospekte-und-broschueren/
Krailsheimo savivaldybės interneto svetainė – www.crailsheim.de
Aktyviai bendradarbiaujama kultūros, švietimo, sporto, turizmo, ekonomikos bei verslo srityse.
Keičiamasi informacija apie veiklos naujoves. Rengiami bendri projektai, kurie finansuojami ne tik
abiejų savivaldybių, bet ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 2019 m. Savivaldybės
taryba pritarė naujausio projekto „Jurbarkas–Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“
rengimui ir įgyvendinimui.
Itin sėkmingas ir naudingas abiejų savivaldybių ugniagesių bendradarbiavimas.
Daug jurbarkiečių mėgsta lankytis ir atostogauti Ryno krašte.
Ryno savivaldybės interneto svetainė – www.miastoryn.pl

Lichtenbergas
(Berlynas, Vokietija)
Bendradarbiavimo
sutartis pasirašyta
2003 m.
LICHTENBERG
(BERLIN)

Nemanas
(Kaliningrado sritis,
Rusija)
Bendradarbiavimo ir
partnerystės sutartis
pasirašyta 2004 m.

Pagrindinės bendradarbiavimo sritys – kultūros plėtojimas, švietimo ir edukacinių naujovių
viešinimas, jaunimo užimtumas, socialinių reikalų sprendimas. Kasmet pasikeičiama oficialiomis
delegacijomis, kurios dažniausiai dalyvauja ir pagrindiniuose kultūriniuose bei visuomeniniuose
renginiuose.
Kas treji metai abi partnerės patvirtina bendradarbiavimo tęstinumą ir parengia susitarimą dėl
bendrų veiklos sričių (šiuo metu galioja 2018–2020 metų bendradarbiavimo susitarimas).
Berlyno miesto Lichtenbergo rajono savivaldybės interneto svetainė – www.berlin.de/balichtenberg

Plėtojamas bendradarbiavimas ekonominėje, turizmo, socialinėje, švietimo ir kultūros srityse.
Organizuotos tarptautinės stovyklos. Rengti ir vykdyti bendri projektai pagal Europos Sąjungos
programas. Ragainės (Nemano) verslininkai atvyksta į Jurbarko miesto ir verslo dienų renginius.
Keičiamasi oficialiomis delegacijomis.
Paskutiniaisiais metais bendradarbiavimas labiau vykdomas nuotoliniu būdu ir yra susijęs su
projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, vykdymu.
Nemano savivaldybės interneto svetainė – www.neman-online.info/neman/default.php

NEMAN

Kriulenis
(Moldova)
Bendradarbiavimo ir
partnerystės sutartis
pasirašyta 2006 m.
CRIULENI

Sutartis yra pasirašyta su Kriulenio rajono savivaldybe. Pagal Moldovoje šiuo metu galiojančią
struktūrą ir funkcijas Kriulenio rajono valdžia labiau formuoja krašto politiką, o organizacinius
bendradarbiavimo reikalus tęsia Kriulenio miesto administracija.
Kaičiamasi patirtimi ugdymo, kultūros ir turizmo srityse, plėtojamas švietimo ir kultūros įstaigų
bendradarbiavimas, inicijuojami jaunimo mainai. Meno kolektyvai dalyvauja miestų šventėse.
Jurbarko menininkai, nuvykę į Moldovą, koncertuoja ne tik Kriulenio mieste, bet ir kituose šio
rajono miestuose ir miesteliuose. Įvyko keletas oficialių susitikimų su vietos valdžia Kriulenyje ir
Jurbarke.
Criuleni savivaldybės interneto svetainė – www.criuleni.md

Hainuvka
(Lenkija)
Bendradarbiavimo
sutartis pasirašyta
2019 m.

Lanachas
(Austrija)

LANNACH

2013 m. buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo tarp Hainuvkos miesto
gminos ir Jurbarko savivaldybės. Nuo to laiko tarp abiejų savivaldybių prasidėjo itin aktyvi bendra
veikla: keičiamasi delegacijomis, suorganizuojami susitikimai bei diskusijos ne tik Hainuvkoje ir
Jurbarke, bet ir pas bendrus partnerius Berlyne; savivaldybių bendruomenėms pristatomi meno ir
sporto kolektyvai.
Savivaldybės planuoja skatinti pasiekimų mainus ir keitimąsi informacija apie kultūros, sporto,
turizmo, edukacijos, aplinkos apsaugos, ūkio naujoves; dalyvaus kultūros festivaliuose, sporto
renginiuose, mugėse ir pramonės šakų konferencijose, parems bendradarbiavimą, bendras
inciatyvas bei projektus, papildomai finansiškai remiamus Europos Sąjungos.
Hainuvkos savivaldybės interneto svetainė – www.hajnowka.pl

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla, įgyvendindama tarptautinius projektus, jau nuo 2008 metų
pradėjo bendradarbiauti su Lanacho savivaldybės švietimo įstaigomis. Abiejų šalių mokyklų
iniciatyva 2015 m. oficiali Lanacho savivaldybės delegacija lankėsi Jurbarke. 2016 metais Jurbarko
savivaldybės delegacija ir Jurbarko krašto verslininkų sąjungos atstovai pabuvojo Lanache,
diskutavo apie socialinius ir verslo reikalus bei sutarė, kad būtų tikslinga užmegzti draugystės ryšius
tarp abiejų savivaldybių. Šiuo metu savivaldybės bendradarbiauja švietimo, kultūros ir savivaldybių
politikos plėtotės srityje.
Lanacho savivaldybės interneto svetainė – www.lannach.gv.at

