Konferencija ir diskusija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas Panemunėse?“
Jurbarke, viešojoje bibliotekoje, 2019 m. birželio 18 d., pradžia 14 val., rengiama konferencija ir
diskusija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas Panemunėse?“.
Konferencijos ir diskusijos vadovai – Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji
metodininkė Lina Lukošienė ir Lietuvos kultūros politikos instituto direktorius Antanas Staponkus.
PROGRAMA

13-14.00 val. konferencijos ir diskusijų dalyvių registracija viešojoje bibliotekoje.
14.00 val. konferencijos atdarymas ir svečių sveikinimai. Jurbarko r. mero Skirmanto Mockevičiaus
kalba.
PRAN E Š I MAI
1. Tema: Nemuno upės ir jos intakų vandenų apsauga ir tinkamas naudojimas

LR aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos agentūros direktorė Aldona Margerienė. Nemuno ir jo
intakų vandenų švara.
Vilniaus universiteto gamtos mokslų prof. Kęstutis Kilkus. Mokslininkų skola Nemunui.
Lietuvos gamtos fondo aplinkosaugos ekspertas Nerijus Zebleckis. Žemės ūkis – Nemuno upės
draugas ar priešas?
Vidaus vandenų kelių direkcijos generalinis direktorius Vladimiras Vinokurovas. Vidaus vandenų
kelių būklė ir perspektyvos.
2. Tema: Panemunių gamtos išteklių ir kultūros paveldo vertybių reikšmė ir apsauga

LR kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vadovas Vidas Narbutas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros docentas Albinas Tebėra. Ar
branginame miškus?
Panemunių regioninio parako direktorius Mindaugas Janušonis. Regioninio parko veiklos rezultatai.
3. Tema: Gamtos ištekliai ir kultūros paveldo vertybės – Panemunės gyventojų ekonominės, socialinės ir
kultūrinės gerovės kūrimo pamatas

Rašytoja Violeta Šoblinskaitė. Panemunės gyventojo socialinis ir kultūrinis portretas.
Jurbarko r. savivaldybės Socialinės paramos skyriau vedėja Laima Gardauskienė. Socialinė padėtis
Jurbarko rajono savivaldybėje.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė. Švietimo padėtis.
Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Lina Lukošienė.
Bibliotekininkų įnašas į gyventojų socialinę gerovę.
„Gelgaudiškio gelžbetonio“ įmonės vadovas Edmundas Rinkevičius. Verslas - gerovės pamatas.
VŠĮ Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė. Turizmas Panemunėse.
DISKUSIJOS
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė.
Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorius Petras Baršauskas
Jurbarko r. vyr. gydytoja Rūta Lukšienė. Miškininkai Faustas Bakys ir Darius Baziliauskas.
Jurbarko r. savivaldybės tarybos narė Inga Molevaitė.
Jurbarko r. savivaldybės paveldo apsaugos darbuotojas Viktoras Klepikovas.
Įmonės „Jurbarko komunalininkas“ direktorius Edmundas Mačieža.
Jurbarko, Kauno, Šakių rajonų seniūnijų seniūnai: Smalininkų seniūnas Ramūnas Alminas, Seredžiaus
seniūnė Rimantė Pavalkienė, Veliuonos seniūnas Egidijus Mikša, Raudonės seniūnas Česlovas
Meškauskas, Eržvilko seniūnas Gintaras Kasputis, Vilkijos seniūnas Kazys Bačėnas, Plokščių, Kriūkų
Sudargo seniūnai, mokyklų direktoriai, muziejininkai, bibliotekininkai ir kt. kultūros darbuotojai,
verslininkai, ūkininkai, gyventojų bendruomenių vadovai ir nariai, kitų profesijų ir užsiėmimų gyventojai.
Dalyvauti renginyje ir atsakyti į gyventojų klausimus pakviesta Aplinkos ministerijos, Socialinės
apsaugos ir darbo, Žemės ūkio, Švietimo, mokslo ir sporto, Kultūros ministerijų specialistų.
Konferencijos ir diskusijų uždarymas: Jurbarko r. meras Skirmantas Mockevičius ir Lietuvos kultūros
politikos instituto direktorius Antanas Staponkus.

