JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPTAUTINĖ VEIKLA 2018 M.
Sausio 15 d.
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
įvyko „Ukrainos vakaras“, kuriame buvo pristatyta
Ukrainos savanorių bataliono „Donbas–Ukraina“ kario
Jurijaus Veličkos nuotraukų paroda „Gyvenimas ant nulinės
ribos“. Renginyje dalyvavo svečiai – projekto iniciatorė,
fotomenininkė, Donecko Nacionalinio Universiteto
Žurnalistikos fakulteto dėstytoja Ina Jermakova, fotografijų
parodos autorius Jurijus Velička ir jo bendražygiai Igoris
Mykhailyšynas, Oleksandras Sarabunas ir Bogdanas
Kyryčenka. Su svečiais susitiko ir bendravo didelis būrys
jurbarkiškių bei Savivaldybės vadovai – meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis.

Sausio 26 d.
Tarptautinės holokausto aukų atminimo dienos
išvakarėse Jurbarko rajono savivaldybės administracijos,
Tarybos ir mero sekretoriato, Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos ir Jurbarko kultūros centro darbuotojai
lankėsi Jurbarko žydų kapinėse Naujasodžių kaime, uždegė
žvakutes Holokausto aukoms atminti ir prisijungė prie
visame pasaulyje vykstančios akcijos #weRemember 2018.

Kovo 23 d.
Savivaldybėje su oficialiu vizitu lankėsi Kroatijos
Respublikos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų
patikėtinis Krešimiras Kedmenecas (Krešimir Kedmenec)
ir jo asistentė Jurga Jozič. Garbingus svečius priėmė
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, buvo aptartas bendradarbiavimas kultūros
srityje. Svečiai lankėsi Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje
mokykloje, Jurbarko krašto muziejuje. Jurbarko viešojoje
bibliotekoje buvo atidaryta kroatų menininko Davoro
Rostuharo (Davor Rostuhar) fotografijų paroda „Kroatija iš
paukščio skrydžio“, kurią pristatė ponas Krešimiras
Kedmenecas ir jo asistentė Jurga Jozič.
Kovo 29 d.
Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui Baltijos
federalinio Imanuelio Kanto universiteto rengiamame
projekte „Generation United-Stronger Together“, kurio
paraiška teikiama iš dalies finansuoti pagal 2014–2020 m.
Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos
programą, partnerio teisėmis.
Balandžio 6 d.
Savivaldybėje lankėsi rajono Garbės pilietis, baronas
prof. dr. Volfgangas Hermanas fon Štetenas (Wolfgang
Hermann Freiherr von Stetten). Garbingąjį svečią
savivaldybėje priėmė meras Skirmantas Mockevičius ir
mero pavaduotojas Saulius Lapėnas bei aptarė Jurbarko
plėtros galimybes. Tą pačią dieną svečias, lydimas
savivaldybės mero, susitiko su Jurbarko Rotary klubo
nariais.

Balandžio 9 d.
Nacionalinėje dailės galerijoje (Vilnius) Vokietijos,
Japonijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadoriams ir atsakingiems darbuotojams, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Seimo atstovams, Vilniaus
jurbarkiškių draugijos nariams, Lietuvos ir užsienio
žiniasklaidos atstovams buvo pristatytas Sinagogų aikštės
memorialo, skirto Jurbarko žydų bendruomenės atminimui,
projektas. Projektą pristatė CAN New Artists Collegium
(Izraelis) vadovas, skulptorius Dovydas Zundelovičius
(David Zundelovitch), jo sūnus dizaineris, projekto
prodiuseris
Gregorijus
Zundelovičius
(Gregory
Zundelovitch) ir Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius.

Balandžio 29 d.
Tęsiant Jurbarko rajono savivaldybės bendradarbiavimą
su projekto „KAUNAS JAZZ“ organizatoriais, Jurbarke su
jurbarkiškiais susitiko ir koncertavo perkusininkas Zoharas
Fresco (Zohar Fresco) iš Izraelio ir džiazo muzikantai
lenkas Lešekas Mozdzeris (Leszek Mozdzer) ir švedas
Larsas Danielsonas (Lars Danielsson).

Gegužės 3–5 d.
Į Jurbarko miesto ir verslo dienas atvyko 3 asmenų
Kriulenio (Criuleni) miesto (Moldova) savivaldybės
delegacija, vadovaujama vicemero Jurijaus Prokofjevo.
Kartu atvyko virš 40 Kriulenio meno mokyklos ugdytinių
(šokėjų kolektyvai „Lozioara“ ir „Viktorija“ bei teatro
grupė), kuriuos priėmė Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykla. Moldovų meno saviveiklos kolektyvai
koncertavo Motinos dienai skirtame koncerte Kultūros
centre, Miesto ir verslo dienų koncertinėje programoje,
Žiobrinėje. Oficiali svečių delegacija lankėsi savivaldybėje
ir Jurbarko miesto seniūnijoje, Vinco Grybo muziejuje,
Jurbarko miesto bibliotekoje, Turizmo ir verslo
informacijos centre, Klausučių žemės ūkio bendrovėje,
apžiūrėjo Raudonės ir Panemunės pilis, Panemunių
regioninio parko ekspoziciją.

Gegužės 7 d.
Savivaldybėje lankėsi projekto „Aktion Mensch“
projekto iniciatoriai – evangelikų liuteronų diakonijos
atstovai iš Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig Holstein) žemės
Rendsburgo (Rendsburg) miesto: diakonijos fondo vadovas
Berndas Hanemanas (Bernd Hannemann), „Aktion
Mensch“ projektų Pabaltijo valstybėse koordinatorė Ana
Kristina Hazelman (Ann-Christin Haselman), projekto
iniciatorius Rolandas Šlerfas (Roland Schlerff) ir kiti
projekto partneriai. Svečius lydėjo VšĮ „Liuteronų
diakonija“ direktorius kunigas Mindaugas Kairys.
Susitikime su Savivaldybės meru buvo diskutuota apie
vykdomą projektą ir jo svarbą, atliktus darbus Jurbarko
krašte ir įgyvendintą jaunimo mainų kelionę į Vokietiją;
diskutuota apie naujų socialinių projektų poreikį.

Gegužės 22–23 d.
VIII tarptautiniame Kaliningrado srities regionųpartnerių forume dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktorė Vida Rekešienė, Infrastruktūros ir
turto skyriaus vedėjo pavaduotoja, vyr. architektė Gražina
Gadliauskienė bei Investicijų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėjas Ernestas Sinkus. Be atstovų iš Lietuvos,
forume taip pat dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Vokietijos,
Norvegijos, Baltarusijos, kitų Rusijos Federacijos regionų,
taip pat Europos Sąjungos ambasadorius Rusijos
Federacijoje Markas Edereris (Markus Ederer). Forume
dalyviams buvo pristatyti Kaliningrado srities ir jų partnerių
įgyvendinami tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir
iniciatyvos. Renginio metu Jurbarko rajono savivaldybės
delegacija susitiko su naujuoju Nemano savivaldybės
administracijos vadovu Andrejumi Igorevičiumi Neimanu
ir aptarė abiem savivaldybėms aktualius klausimus.

Gegužės 24–25 d.
Jurbarko rajono savivaldybės delegacija (mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas, administracijos direktoriaus
pavaduotojas Darius Juodaitis ir Savivaldybės tarybos
Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto pirmininkas
Algirdas Gudaitis dalyvavo tarptautiniame Ternopilio
(Ukraina) investuotojų forume. Drauge į forumą vyko ir
kitų Tauragės apskrities savivaldybių delegacijos. Forumo
dalyviai aptarė situaciją Ukrainoje, susipažino su vietos
verslininkų pasiūlymais ir galimybėmis investuoti.

Birželio 7 d.
Suvalkuose (Lenkijos Respublika) vyko Lietuvos ir
Lenkijos savivaldybių kongresas, kuriame dalyvavo
Savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus
vedėjas Ernestas Sinkus bei Dokumentų ir viešųjų ryšių
skyriaus vedėja Danutė Matelienė. Kongreso metu
diskutuota apie pasienio savivaldybių bendradarbiavimą,
apie galimybes dalyvauti naujose pasienio regionų
programose ir panaudoti Europos Sąjungos teikiamų
programų lėšas.

Birželio 8 d.
Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto
Mockevičiaus siūlymu savivaldybėje įvyko susitikimas su
kompanijos RDH Urban (Lenkija) atstovais Hubu Droghu
(Huub Droogh) ir Silvija Mikolajčak (Sylwia Mikolajczak).
Svečiai pristatė projektą, kurį galėtų įgyvendinti Lietuvos
Respublikos ministerijos, universitetai ir prie Nemuno upės
esančios savivaldybės. Buvo pasidalinta patirtimi apie
Lenkijoje vykdomus projektus, susijusius su šalies upių
panaudojimu poilsiui ir turizmui. Svečius priėmė Jurbarko
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
Savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė,
Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji
specialistė Indrė Gavėnė, Savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji
specialistė Jurgita Jurevičienė.

Birželio 20 ir
27 d., liepos 11 ir
21 d., rugpjūčio Jurbarke svečiavosi 9–16 metų amžiaus vaikų iš Ukrainos
21–23 d.
grupės, kurias priėmė ir kuriomis rūpinosi Savivaldybės
meras
Skirmantas
Mockevičius,
Savivaldybės
administracijos direktorė Vida Rekešienė ir direktoriaus
pavaduotojas Darius Juodaitis. Viešnagės metu vaikai ir
jaunuoliai susipažino su Jurbarko kraštu ir jo istorija,
dalyvavo įvairiose edukacinėse ir sportinėse veiklose.
Rugpjūčio 23-ąją Ukrainos jaunimas dalyvavo Valstybės
šimtmetį pagerbiančiame vakare „Atminties tiltai“ prie
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo
pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vyriausiosios
vadavietės Šimkaičių girioje.

Liepos 9 d.
Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu
savivaldybėje lankėsi Lietuvos šimtmečio dainų šventės
„Vardan tos...“ dalyvė, Jungtinių Amerikos Valstijų
Baltimorės lietuvių tautinių šokių grupė „Malūnas“,
vadovaujama iš Jurbarko krašto kilusios Eglės Baublytės.
Svečiams buvo pristatytas Jurbarko kraštas, vykdomi ir
rengiami projektai. Susitikime dalyvavęs Baltimorės
lietuvių namų prezidentas Rytis Grybauskas papasakojo
apie su šių namų veiklą: veikiantį Lietuvos istorijos
muziejų, švenčiamas Lietuvos valstybės šventes, rengiamus
lietuviškus teatro, dainų ir šokių pasirodymus,
organizuojamas parodas.

Liepos 19 d.
Hainuvkos miesto (Lenkija) burmistro Ježio Sirako
(Jerzy Sirak) kvietimu Jurbarko delegacija, vadovaujama
Savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės,
dalyvavo tradicinėje Hainuvkos miesto šventėje. Be
dalyvavimo šventiniuose renginiuose taip pat vyko
pokalbiai apie miestų priežiūros problemas, komunalinio
ūkio įmonių veiklą ir turizmo plėtrą.
„Labai džiaugiuosi, kad mūsų savivaldybės jau daug
metų taip gražiai bendradarbiauja. Mes visi turime
pasistengti, kad ir ateityje tas bendradarbiavimas
nesibaigtų“ – susitikimo metu kalbėjo Hajnuvkos
burmistras Ježis Sirakas.

Liepos 27–
rugpjūčio 5 d.
Jurbarko rajono savivaldybė prisidėjo prie VVG
„Nemunas“ tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Jauni
vietos lyderiai“ įgyvendinimo. Smalininkuose įvyko dviejų
VVG iš Lenkijos ir VVG „Nemunas“ teritorijų jaunimo
vasaros stovykla. Jos metu sutvarkyta buvusio darželio
teritorija ir dalis pastato, kuriame Jurbarko evangelikų
liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ planuoja
įkurti Šeimos gerovės centrą. Jaunimas taip pat aktyviai
dalyvavo įvairiose pažintinėse, sportinėse, kultūrinėse bei
pramoginėse veiklose, susitiko su Jurbarko rajono
savivaldybės vadovais.

Rugpjūčio 3–5 d.
Įvyko Viešvilės miestelio bendruomenės ir savanorių
ugniagesių šventė. Pagrindiniai šios šventės akcentai –
konferencija
„Savanorystė
ir
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas“ bei tarptautinės ugniagesių žaidynės.
Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu
šventėje dalyvavo Lenkijos Ryno miesto savanoriai
ugniagesiai, vadovaujami burmistro Juzefo Karpinskio
(Jozef Karpinski). Svečiai pasidalino darbo patirtimi,
pademonstravo savo darbe naudojamą naujausią darbinę
aprangą. Šventės metu taip pat vyko ugniagesių komandų
parodomoji programa, įvairios savanorių ugniagesių, jų
šeimos narių ir vietos gyventojų varžybos. Šios varžybos
suteikė galimybę supažindinti rajono gyventojus ir šventės
svečius su savanoriška ugniagesių veikla Viešvilėje ir Ryne.

Rugpjūčio 3–10 d.
Įvyko tradicinė, jau 22-oji, vaikų ir jaunimo mainų
stovykla, kurioje dalyvavo Jurbarko rajono ir Laakdalio
(Belgija) savivaldybių jaunimas. Tradiciškai dalyviai
pirmąsias dienas praleido gyvendami šeimose, susipažino
su Lietuvos kultūra, tradicijomis bei Jurbarko kraštu. Vėliau
gyveno ir bendras veiklas organizavo Smalininkų
technologijų ir verslo mokykloje. Iš daugiau nei 60
stovyklos dalyvių penktadalis – negalią turintys Jurbarko
rajono bei Laakdalio savivaldybių jaunuoliai. Išskirtinė
veikla – stovyklos dalyvių nutapyti „Tylieji piešiniai“
(vakarais tyloje po du prie vienos drobės ir naudodami kiek
įmanoma daugiau natūralių, gamtoje randamų medžiagų,
jaunuoliai nutapė piešinius, kuriuose pavaizduoti patirti
įspūdžiai ir emocijos).

Rugpjūčio 23–
26 d.
Jurbarko krašto šventėje „Mus jungiantys tiltai“ dalyvavo Jurbarko
partnerių iš Vokietijos miestų Krailsheimo ir Lichtenbergo (Berlyno)
bei Lenkijos miesto Hajnuvkos delegacijos. Krailsheimo delegacijai
vadovavo vyriausiasis meras Dr. Kristofas (Kristupas) Grimeris (Dr.
Christoph Grimmer), Lichtenbergo delegacijai – Vilfrydas Niuntelis
(Wilfried Nünthel), Lichtenbergo tarybos narys, koordinuojantis
mokyklas, sportą, viešąją tvarką, aplinką ir eismą, o Hajnuvkos
delegacijai – burmistras Ježis Sirakas (Jerzy Sirak). Svečiai aktyviai
dalyvavo šventiniuose krašto renginiuose bei iškilmingose
ekumeninėse mišiose, kurias drauge su Jurbarko kunigais Mindaugu
Kairiu ir Dariumi Augliu laikė Lichtenbergo delegacijos narė,
Berlyno Paul-Gerhardt bendruomenės kunigė Sapna Joši (Sapna
Joshi). Po mišių įvyko susitikimas su Jurbarko evangelikų liuteronų
parapijos kunigu Mindaugu Kairiu. Svečiai susipažino su parapijos
istorija ir dabartimi, aktyvia dvasine ir visuomenine veikla,
vykdomais projektais, aplankė baigiamus įrengti Bendruomeninius
šeimos namus.
Viešnagės metu abi Vokietijos delegacijos aplankė Šilinę,
Panemunės ir Raudonės pilis, keliavo po kaimyninę Pagėgių
savivaldybę. Lichtenbergo atstovai susitiko su Viešvilės pagrindinės
mokyklos ir Viešvilės seniūnijos darbuotojais bei aptarė galimą
bendradarbiavimą tarp įstaigų.
Hajnuvkos delegacija dalyvavo VII tarptautiniame folkloro
festivalyje ,,Ant vandens-2018“, kuriame savo programą pateikė
Hajnuvkos kultūros namų folkloro grupės „Male HDK“ ir „Puls“. Su
Hajnuvkos delegacija Savivaldybės meras ir administracija tarėsi dėl
būsimo bendradarbiavimo sutarties tarp savivaldybių pasirašymo
2019 metais.

Rugpjūčio
24–28 d.
Kriulenio (Criulemi) mieste (Moldovos Respublika) vietos
savivaldybės kvietimu Jurbarko rajono savivaldybės delegacija,
vadovaujama Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
vedėjos Audronės Stoškienės, ir Jurbarko kultūros centro kapela
„Santaka“, vadovaujama Petro Pojavio, dalyvavo XII
tarptautiniame folkloro festivalyje „Mesterul Manole. Renginys
buvo skirtas Moldovos Respublikos nepriklausomybės
(atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos) metinėms paminėti.
Jurbarkiškiai taip pat dalyvavo šventėse „Prajitel Moldovenesc“
Boscana miestelyje bei „Patlagica“ Dubasarii Vechi miestelyje.
Susitikimuose su meno kolektyvais ir vietos savivaldos vadovais
diskutuota apie tolimesnius kultūrinius mainus.
Rugsėjo 15 d.
Lietuvos Respublikos garbės konsulo Badeno-Viurtembergo
(Baden-Württemberg) Žemėje ir Jurbarko rajono Garbės piliečio
Prof. dr. Volfgango Hermano fon Šteteno (Wolfgang Hermann
Freiherr von Stetten) iniciatyva Kiuncelzau (Künzelsau) miesto
Šteteno (Stetten) rezidencinėje pilyje įvyko iškilmingas Lietuvos
ir Estijos valstybių atkūrimo 100 metų sukakties minėjimo
renginys. Jame dalyvavo apie 400 kviestinių svečių. Tarp jų –
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Savivaldybės
administracijos direktorės Vidos Rekešienės vadovaujama
oficiali savivaldybės delegacija, nemažai lietuvių (tarp jų grupė
jurbarkiečių), gyvenančių Vokietijoje. Savivaldybės meras S.
Mockevičius padėkojo ponui Volfgangui Hermanui fon Štetenui
už nuoširdų bendradarbiavimą su savivaldybe ir įteikė vitražą,
kurį specialiai šiai progai sukūrė menininkė Rasa Grybaitė.
Jurbarko kultūros centro šokių studijos „Nemunėlis“ šokėjai ir
liaudiškos kapelos „Mituva“ muzikantai atliko profesionaliai
parengtą meninę programą. Susitikimų su Vokietijos politikais ir
verslininkais metu meras S. Mockevičius, administracijos
direktorė V. Rekešienė ir kiti delegacijos nariai diskutavo su apie
verslo plėtrą, galimą bendradarbiavimą su Jurbarko įstaigomis.

Rugsėjo 15–
18 d.

Krailsheimo miesto vyriausiojo mero Dr. Kristofo Grimerio
(Christoph Grimmer) kvietimu Jurbarko rajono savivaldybės
delegacija, vadovaujama mero Skirmanto Mockevičiaus,
dalyvavo 177-ojoje Frankų liaudies šventėje Krailsheime. Kartu
su 8 asmenų delegacija renginiuose dalyvavo ir Jurbarko kultūros
centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupė bei
liaudiškos kapelos „Mituva“ dalyvių grupė. Rugsėjo 15 d. miesto
rotušėje Krailsheimo vyriausiasis meras Kristofas Grimeris
priėmė svečius, įteikė garbės ženklus miestui nusipelniusiems
asmenims, pasveikino Lietuvą 100-mečio proga bei dėkojo
Jurbarko rajono savivaldybei už bendradarbiavimą ir tradiciškai
šventę papuošiančią jurbarkiškių meninę programą. Frankų
liaudies šventės metu jurbarkiškiai dalyvavo eitynėse ir
koncertavo Krailsheimo krašto gyventojams ir svečiams.
Šventės metu jurbarkiškiai susitiko su Krailsheimo miesto
savivaldybės atstovais: vyriausiuoju meru Kristofu Grimeriu,
mero padėjėja Helga Hartlaitner (Helga Hartleitner), tarptautinių
ryšių koordinatore Konstancija Lauer (Konztance Lauer),
džiaugėsi glaudžiu bendradarbiavimu, aptarė ateities planus ir
perspektyvas.

Rugsėjo 30–
spalio 7 d.
Įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą
„Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Tauragės apskrities savivaldybėse“ Tauragės apskrities
savivaldybių delegacija lankėsi Ispanijoje, kurioje vyko
mokymai bei patirties mainai. Pagal nustatytus projekto
reikalavimus Jurbarko rajono savivaldybę atstovavo
administracijos direktorė Vida Rekešienė (vykdomosios valdžios
vadovas), mero pavaduotojas Saulius Lapėnas (politinės
valdžios atstovas) ir 5 savivaldybės darbuotojai, kurie buvo
darbo grupės projektui Jurbarko rajono savivaldybėje rengti ir
įgyvendinti nariai. Vizito metu susipažinta, kaip funkcionuoja
savivalda kitoje Europos Sąjungos šalyje, diskutuota apie
paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų)
kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimą
ir pritaikymą praktinėje veikoje.

Spalio 3 d.
Jurbarko rajono Garbės pilietis Haincas Putlicas (Heinz
Puttlitz) ir jo vadovaujamos Vokietijos visuomeninės
organizacijos „Berlyno policininkai padeda“ („Berliner
Polizisten helfen“) narys Michaelis Berneckeris (Michael
Bernecker), lydimi Lietuvos samariečių Jurbarko krašto
bendrijos pirmininkės Kristinos Vančienės, Savivaldybėje
susitiko su meru Skirmantu Mockevičiumi. Susitikime
pasidžiaugta, kad nuo 1998 metų prasidėjęs gražus
bendradarbiavimas tęsiamas. Savivaldybės vadovas padėkojo
svečiams už didelę pagalbą Jurbarko krašto žmonėms.

Spalio 11 d.
Savivaldybėje lankėsi Jurbarko dekanato jaunimo centro ir
Jurbarko rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio Jaunimo
mainų projekto „Jaunimas: tiltai Europoje“ dalyviai – Jurbarko
rajono mokyklų mokiniai ir katalikiškasis jaunimas iš Vokietijos
Chemnitzo miesto. Svečius savivaldybėje priėmė meras
Skirmantas Mockevičius ir Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
(jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys. Susitikimo metu
aptarta jaunimo politika ir tarptautinio bendradarbiavimo
reikalai, susipažinta su krikščioniško jaunimo veikla, kokybiško
užimtumo idėjomis.

Spalio 16 d.
Įvyko antrasis tarptautinės kompanijos RDH Urban
(reziduojančios Lenkijoje) atstovų Hubo Drogho ir Silvijos
Mikolajčak suitikimas su Savivaldybės atstovais. Kalbėdami
apie rengiamą projektą, susijusį su Nemuno upės panaudojimu,
kompanijos RDH Urban atstovai informavo, jog siekiant tokį
projektą įgyvendinti bus remiamasi ne vien tik Europos Sąjungos
struktūriniais paramos fondais, bet ieškoma ir kitų partnerystės
būdų, įtraukiant užsienio investuotojus ar vietos verslininkus,
kurie prisidėtų prie vietos ekonomikos gerinimo ir patys gautų
tam tikrą grąžą.

Spalio 31 d.
Jurbarke lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės
ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas (Amir Maimon).
Garbingas svečias buvo pakviestas dalyvauti projekto „Izraelio
kinas tavo mieste“ baigiamajame renginyje Jurbarko viešojoje
bibliotekoje. Prieš renginį jis susitiko su Jurbarko rajono
savivaldybės vadovais ir administracijos darbuotojais bei aptarė
žydų bendruomenės atminimo išsaugojimo, memorialo kūrimo
reikalus, taip pat pasidžiaugė Jurbarke aktyviai vykdomomis
kultūrinėmis ir edukacinėmis veiklomis.

