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SANTRAUKA
Jurbarko rajoną garsina išsaugotos tradicijos. Istorinis paveldas daro jį patrauklų
ne tik čia užsukantiems turistams, bet ir nuolatiniams gyventojams. Jurbarko kraštas turi
didelį potencialą tapti turistų traukos vieta. Tačiau pastebima, kad rajone trūksta turizmui
tinkamos paslaugų infrastruktūros, patrauklių produktų. Šiuo metu didžioji Jurbarko rajono
teritorijos dalis (centrinė ir šiaurinė) yra priskirta prie „gana mažo“ ir „mažo potencialo“
rekreacinių arealų (vidutiniškai turtingi ir neturtingi gamtinės aplinkos rekreaciniais
ištekliais bei vidutinio ir mažo kultūrinės aplinkos turtingumo), sudarančių lokalinės svarbos
rekreacines sistemas. Tačiau pietinė Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos dalis (nuo
Smalininkų besitęsianti iki Kauno) išskiriama kaip labai didelio potencialo rekreacinis
arealas, priklausantis nacionalinės svarbos rekreacinei sistemai.
Galimybių studijos tikslas – parengti rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste
galimybių studiją, kurioje būtų nustatytos rekreacinių teritorijų Jurbarko mieste plėtros
galimybės, prioritetai ir priemonės.
Uždaviniai: ištirti ir išanalizuoti Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų potencialą,
objektų ir paslaugų esamą būklę; identifikuoti problemas, nustatyti jų sprendimo būdus;
išnagrinėti ekonomines ir finansines rekreacinių teritorijų plėtros galimybes; numatyti
tikslingus plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas.
Darbą sudaro 3 dalys:
I. Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų esamos situacijos apžvalga ir išvystymo
padėties analizė;
II. Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros pasiūlymai, atsižvelgiant į atliktą
esamos situacijos analizę;
III. Pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Jurbarko miesto
rekreacinių teritorijų plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins miesto patrauklumą turistams,
kas sąlygotų jų srautų didėjimą, viešnagės trukmės ilgėjimą, taip prisidedant prie regiono
pajamų didinimo, subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo.
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SUMMARY
Jurbarkas district is famous for the preserved traditions. Historic heritage makes it
attractive not only for the tourists but also for the residents. Jurbarkas region has a great
potential to become a tourist attraction place. However, where are no appropriate
infrastructures in the district for the tourism services, attractive products. Currently, the
biggest part of Jurbarkas territory (central and northern), attributed as the „relatively low"
and „low potential" recreational habitat (an average of rich and poor natural environment
and recreational resources of medium and low cultural richness of the environment),
forming local importance recreational systems. However, the southern district of Jurbarkas
territory (from Smalininkai to Kaunas) is identified as the very high potential recreational
habitat, which belongs to the national recreational system.
Feasibility study purpose – to prepare the feasibility study for the Jurbarkas
recreational territory development, in which would be set opportunities for recreational
areas in Jurbarkas, also preferences and measures.
Tasks: to investigate and analyze Jurbarkas city recreational areas potential, the
current status of facilities and services; identify problems and their solutions; examine
recreational areas for the economic and financial development opportunities; provide
targeted development activities and strategic alternatives.
Feasibility study structure:
I. Jurbarkas recreational areas of the current situation overview and the
development of the situation analysis.
II. Jurbarkas urban recreational areas development suggestions, considering into
conducted of the current situation analysis.
III. Implementation of the action plan.
It is expected that the feasibility study will create preconditions to Jurbarkas
recreational territory development, implement solutions will increase the attractiveness of
the city for tourists as a consequence will increase their flow, tourists stay time in city will
become longer. All this assumptions will contribute to the region's income increases, a
balanced and stable economy.
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ĮVADAS
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra išskirta 40 rekreacinių
arealų, kurių ribas lemia rekreacinis gamtinės bei kultūrinės aplinkos turtingumas. Didžioji
Jurbarko rajono teritorijos dalis (centrinė ir šiaurinė) yra priskirta prie „gana mažo“ ir „mažo
potencialo“ rekreacinių arealų (vidutiniškai turtingi ir neturtingi gamtinės aplinkos
rekreaciniais ištekliais bei vidutinio ir mažo kultūrinės aplinkos turtingumo), sudarančių
lokalinės svarbos rekreacines sistemas. Tačiau pietinė Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijos dalis (nuo Smalininkų besitęsianti iki Kauno) išskiriama kaip labai didelio
potencialo rekreacinis arealas, priklausantis nacionalinės svarbos rekreacinei sistemai.
Praktiškai visi, dideliu potencialu pasižymintys rekreacinės aplinkos ištekliai – tiek
gamtiniai, tiek kultūriniai, koncentruojasi pietiniame rajono pakraštyje panemunėje, ir tai
sąlygoja vienos, tačiau labai svarbios rekreacinės – turistinės ašies išskyrimą Seredžiaus
– Veliuonos – Raudonės – Skirsnemunės – Jurbarko – Smalininkų – Viešvilės ruože. Šis
ruožas išsiskiria reikšmingų, nacionaliniu mastu svarbių kultūros vertybių koncentracija ir
yra sudėtinė reprezentacinio kultūrinio turizmo maršruto „Lietuvos istorijos ir kultūros
vėrinys“ dalis. Lietuvos Respublikos bendrajame plane numatyta plėtoti nacionalinio
kultūrinio turizmo maršruto – „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“, kurio trasoje yra ir
Jurbarko miestas, infrastruktūrą.
Kita, Jurbarko rajonui svarbi rekreacinio aktyvumo (esamo bei perspektyvinio)
ašis yra tarptautinis Nemuno vandens kelias, einantis palei pietinę savivaldybės teritorijos
ribą. Nemuno vidaus vandens kelias Kaunas – Klaipėda, įtrauktas į Europos svarbiausių
vidaus vandens kelių tinklą. Tai sudaro prielaidas toliau vystyti vandens transporto
infrastruktūrą.
Jurbarko rajonas turi potencialą didinti turizmo veiklos apimtis ir pajamas iš šio ir
susijusių sektorių. Tam visų pirma sąlygas sudaro patogi Jurbarko apskrities geografinė
padėtis. Apskritis geografiniu požiūriu yra viduryje tarp didelių rekreacinį potencialą turinčių
traukos centrų: Druskininkų ir Klaipėdos miestų, o šiuose didmiesčiuose besilankančius
turistus, keliaujančius iš vieno minėto miesto į kitą, traukia unikalus gamtos paminklas –
Jurbarko rajone esantis Panemunių regioninis parkas. Būtent šio objekto lankymas
suteikia galimybę sudominti turistus ir kitais regione lankytinais objektais, organizuojamais
renginiais ir teikiamomis paslaugomis.
Siekiant didinti rajono patrauklumą turistams ir gerinti gyvenimo bei poilsio sąlygas
vietos gyventojams, būtinas visų rajono seniūnijų bendradarbiavimas kuriant bendrus
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produktus ir paslaugas, išnaudojant kiekvieno rajono privalumus ir potencialą. Šiuo atveju
didžiausias dėmesys yra skiriamas Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų analizei ir plėtros
galimybių įvertinimui.
Siekiant ištirti Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros galimybes, buvo
inicijuotas rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybių studijos rengimas. Ši
galimybių studija parengta vykdant Jurbarko miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ
„Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2013 m. birželio 13 d. pasirašytą Paslaugų viešojo
pirkimo – pardavimo sutartį Nr. G1-105 (toliau – Sutartis).
Sutarties objektas – rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybių
studijos parengimo paslauga (Darbas).
Darbo tikslas: parengti rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybių
studiją, kurioje būtų nustatytos rekreacinių teritorijų Jurbarko mieste plėtros galimybės,
prioritetai ir priemonės.
Darbo uždaviniai: ištirti ir išanalizuoti Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų
potencialą, objektų ir paslaugų esamą būklę; identifikuoti problemas, nustatyti jų
sprendimo būdus; išnagrinėti ekonomines ir finansines rekreacinių teritorijų plėtros
galimybes; numatyti tikslingus plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas.
Darbą sudaro 3 dalys:
I. Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų esamos situacijos apžvalga ir išvystymo
padėties analizė;
II. Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros pasiūlymai, atsižvelgiant į atliktą
esamos situacijos analizę;
III. Pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas.
Darbo rengimo metodika. I-oje dalyje atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos
būklės analizę pagal techninę užduotį, surinkta ir išanalizuota informacija apie rekreacinių
teritorijų išteklius, infrastruktūrą, paslaugas ir rekreacinių teritorijų plėtros planus Jurbarko
mieste. Siekiant objektyviai įvertinti Jurbarko miesto situaciją ir perspektyvas organizuoti
susitikimai savivaldybėje. Susitikimų metu diskutuota apie Jurbarko miesto rekreacinių
teritorijų stiprybes ir silpnybės, aktualias problemas, vystymo galimybes.
Atliktos analizės rezultatų pagrindu II-oje galimybių studijos dalyje suformuoti
pasiūlymai Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros planavimui, vystymui, suformuota
Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros strategija. Darbe pateikiami apibendrinti
pasiūlymai, kurie detalizuojami priemonių plane (III-ia galimybių studijos dalis). Pateikiami
pasiūlymai dėl infrastruktūros, reikalingos skatinant rekreacinių teritorijų panaudojimo,
plėtros.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Jurbarko miesto
rekreacinių teritorijų plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins miesto patrauklumą turistams,
kas sąlygotų jų srautų didėjimą, viešnagės rajone trukmės ilgėjimą, taip prisidedant prie
regiono pajamų didinimo, subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo.
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Rekreacinė zona (pilnas
indeksas
U/PD/R,
žymėjimas
brėžinyje – R) – tai miesto teritorijos,
skirtos specializuotam poilsiui. Jose
dominuoja
ilgalaikio
(sanatorijų,
poilsio
namų,
sveikatingumo
kompleksų, kempingų, turizmo bazių, golfo laukų ir pan.) bei trumpalaikio (stovyklaviečių,
poilsiaviečių, paplūdimių ir pan.) specializuotų poilsio paslaugų veiklos.
Apžvalgos aikštelė (regykla) – teritorija, skirta stebėti atsiveriančią panoramą.
Joje gali būti įrengti stebėjimui pritaikyti įrenginiai (žiūronai, teleskopai ir kt.), lauko baldai,
pavėsinės, dekoratyvinės tvorelės, informacijai skirti statiniai (skydai, stendai, nuorodos).
Pažintinis takas – ne platesnis kaip 4 metrų pločio takas su informacijai skirtais
statiniais (stendai, skydai, nuorodos), skirtas pėstiesiems, bevariklio transporto priemonių
naudotojams ar žirginiam turizmui, įrengtas, siekiant sudaryti sąlygas susipažinti
(aplankyti) su gamtos ir/ar kultūros paveldo vertybėmis, savitais reginiais, panoramomis
bei reiškiniais.
Pliažas (paplūdimys, maudyklė) – maudymuisi, kaitinimuisi saulėje, ramiam
ir/arba aktyviam poilsiui pritaikyta vandens telkinio pakrantės ir atabrado juosta (teritorija).
Poilsiavietė – laikinai apsistoti be nakvynės skirta teritorija, kurioje gali būti įrengti
lauko baldai, pavėsinės, sporto ar laisvalaikio įrenginiai, automobilių stovėjimo aikštelės,
laužavietės, tualetai, informacijai skirti statiniai.
Rekreaciniai ištekliai – gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės (taip pat ir
rekreacinė infrastruktūra), tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui
organizuoti.
Rekreacinė infrastruktūra – apgyvendinimo, gydymo (sveikatingumo), maitinimo,
poilsio, sporto, informacijos paskirties pastatai, kiti statiniai ir priklausiniai, statinių grupės ir
kompleksai su jų užimamais žemės plotais (taip pat ir poilsio namai, sanatorijos,
sveikatingumo kompleksai, nakvynės paslaugų namai, jaunimo nakvynės namai,
viešbučiai, kempingai, turizmo bazės, apžvalgos aikštelės, pliažai (paplūdimiai),
poilsiavietės, stovyklavietės, turizmo trasos, pažintiniai takai ir kt.), sudarantys galimybes
lankytojų apgyvendinimui, maitinimui, informacijai, poilsiui, turizmui, pramogoms,
sveikatingumui didinti ir kitiems rekreaciniams poreikiams tenkinti, atskiroms turizmo
paslaugoms teikti.
Rekreacinė teritorija – gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių
visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinti teritorija, kurios ribos, žemės
naudojimo būdas ir pobūdis yra nustatytas, rekreacinio naudojimo prioritetas suteiktas
teritorijų planavimo dokumentais ar teisės aktais. Rekreacinių teritorijų samprata ir rūšys
(rekreacinė sritis, rekreacinis rajonas, rekreacinė vietovė, rekreacinis žemės sklypas), šių
teritorijų išskyrimas priklauso nuo teritorijų planavimo lygmens.
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Turizmas – veikla, susijusi su ne ilgiau kaip vienus metus trunkančia asmenine
kelione už įprastinės aplinkos ribų įvairioms reikmėms tenkinti – atostogų, verslo ir kitais
tikslais.
Turistas – fizinis asmuo, keliaujantis į vietovę, esančią už jo įprastinės aplinkos
ribų, apsistojantis joje bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn., ir neturintis tikslo
joje mokytis ar dirbti apmokamo darbo.
Apgyvendinimo įstaiga – vietinis veiklos rūšies vienetas, teikiantis trumpalaikio
apgyvendinimo paslaugas už mokestį ir su darantis sąlygas tenkinti nakvynės ir higienos
poreikius.
Turizmo išlaidos (turizmo produktų vartojimas) – bendros vienadienių lankytojų
arba lankytojų su nakvyne (turistų) vartojimo išlaidos, susijusios su kelione arba patiriamos
jos metu. Turizmo išlaidos apima turizmui būdingų vartojimo prekių ir paslaugų įsigijimą
keliaujant (apgyvendinimo, transporto išlaidos, išlaidos restorane, išlaidos maistui, kultūrai
ir sportui, suvenyrams, dovanoms ir pan.).
Stovyklavietė – poilsiui su nakvyne skirta teritorija, kurioje teikiama turistinės
stovyklos paslauga ir turi būti sudaromos sąlygos palapinėms statyti, higienos poreikiams
tenkinti, atliekoms surinkti. Joje gali būti išdėstoma: lauko baldai, pavėsinės, sporto ar
laisvalaikio įrenginiai, automobilių stovėjimo aikštelės, laužavietės, tualetai, informacijai
skirti statiniai.
Želdiniai – žmogaus pasėti, pasodinti ar išaugę natūraliai įvairių kategorijų
(medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, vijokliai, gėlės, žoliniai) augalai.
Želdynai – tai suplanuotos, įrengtos ir naudojimui parengtos ne mažesnės kaip 5
arų želdinių teritorijos, kuriose gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir
laikinų statinių.
Jachtklubas – visuomeninė vandens sporto (buriavimo, irklavimo, motorinių
valčių) organizacija.
Viešbutis – įmonė, kuri užsiima nakvynės paslaugų teikimu nevietiniams
gyventojams, pvz., turistams, už tam tikrą mokestį ribotą laiko tarpą.
Prieplauka - laivų priplaukimo, sustojimo vieta.
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STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Rekreacijos veiklą Lietuvos Respublikoje koordinuoja ir rekreacinių teritorijų
plėtros politiką formuoja LR aplinkos ministerija. Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų
plėtra susijusi su:
Nacionalinio lygmens dokumentais:
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX–1154;
 Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Seimo 2000 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. IVIII–1889;
 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1160;



Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853;



Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir
registravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d.
nutarimu Nr. 1057;



Lietuvos Respublikos rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.
D1-180.
Regioninio lygmens dokumentais:
 Tauragės regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams, patvirtintas Tauragės
regiono plėtros Tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/9S-2.
 Tauragės apskrities teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. D1-180;
Savivaldybės lygmens dokumentais:
 Jurbarko rajono 2011 – 2015 metų strateginės plėtros planas, patvirtintas
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270;
 Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Jurbarko
rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81.
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1. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ
1.1. Turizmo situacijos analizė
Siekiant nustatyti rekreacinių, poilsio zonų, infrastruktūros objektų plėtros
poreikius, būtina įvertinti šių objektų lankytojų ir teikiamų paslaugų vartotojų situaciją.
Pagrindiniai rekreacinių teritorijų, kultūrinių objektų lankytojai yra užsienio ir vietos turistai.
Todėl svarbu nustatyti, kokia yra turizmo sektoriaus padėtis Lietuvoje ir analizuojamame
regione.
Apibendrinus Lietuvos banko duomenimis, 2013 m. I-III ketv. užsienio turistų ir
vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (kelionių kreditas) siekė 3,19 mlrd. Lt. Tai sudaro
4,4 proc. daugiau turistų išlaidų nei 2012 m.
1 lentelė. Lietuvos mokėjimų balansas: kelionių kreditas ir debetas 2008-2013 m. I-III ketv.,
mlrd. Lt.
2008 9 2009 9 2010 9 2011 9 2012 9 2013 9 2013/201 2013/2
mėn.
mėn.
mėn.
mėn.
mėn.
mėn. 2 9 mėn.
008 9
mėn.
Kreditas* (kelionių
2,44
2,10
2,13
2,68
3,06
3,19
4,4%
30,7%
paslaugų eksportas)
Visų paslaugų
8,3
6,8
7,9
9,6
11,8
13,66
15,5%
64,5%
eksportas
Prekių ir paslaugų
51,3
36,5
45,9
60,9
68,6
76,31
11,3%
48,7%
eksportas
kelionių kredito dalis
29,4% 30,8% 26,9% 27,9% 25,9% 23,4%
visų paslaugų eksporte
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1 lentelės tęsinys
kelionių kredito dalis
visų prekių ir paslaugų
eksporte
Debetas* (kelionių
paslaugų importas)
Balansas

4,8%

5,8%

4,6%

4,4%

4,5%

4,2%

-3,00

-2,38

-1,95

-1,87

-2,16

-2,29

-0,56

-0,28

0,17

0,81

0,90

0,91

5,8%

-23,7%

*įskaitant tarptautinių keleivių pervežimo pajamas
**įskaitant lietuvių keleivių pervežimo išlaidas užsienyje
Šaltinis: Lietuvos bankas, VTD skaičiavimai

2013 m. I-III ketv. kelionių balansas kaip ir ankstesniais metais buvo teigiamas ir
sudarė 0,91 mlrd. Lt. Kelionių kredito dalis visų paslaugų eksporte siekė 23,4 proc., visų
prekių ir paslaugų eksporte – 4,2 proc.
Į Lietuvą atvykstantys turistai vienos kelionės metu išleidžia vis daugiau pinigų.
Vidutinės vienos kelionės iš užsienio į Lietuvą išlaidos pateikiamos 2 lentelėje.
2 lentelė. Vidutinės vienos kelionės iš užsienio į Lietuvą išlaidos 2007-2013 m., Lt
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Išlaidos, Lt
1179,9 1144,3 1004,0 1046,3
Metinis pokytis,
-3,0
-12,3
4,2
proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1244,4
18,9

1272,0
2,2

1318,1
3,6

Apgyvendinimo įstaigų statistika. 2013 m. atvykusių užsieniečių ir išvykusių
Lietuvos gyventojų kelionių skaičius buvo įvertintas remiantis Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, statistinių
tyrimų duomenimis.
2013 m. sausio-rugsėjo mėn. turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose
užaugo 8,6 proc. ir siekė 1704,7 tūkst., iš jų užsieniečiai sudarė 57 proc. arba 967,5 tūkst.
(t.y. 7,1 proc. daugiau nei 2012 m.) ir 43 proc. arba 737,2 tūkst. (t.y. 10,7 proc. daugiau
nei 2012 m.) – vietiniai turistai. Užsienio turistų skaičius padidėjo 7,1 proc., lietuvių – net
10,7 proc. Turistų nakvynių skaičius siekė 4402,1 tūkst. (t.y. 3,7 proc. daugiau nei 2012
m.), iš jų užsienio turistų nakvynių skaičius – 2244,9 tūkst. (t.y. 6,3 proc. daugiau nei 2012
m.), lietuvių turistų – 2157,2 tūkst. (t.y. 1,1 proc. daugiau nei 2012 m.).
2013 m. sausio–rugsėjo mėnesį Lietuvos apgyvendinimo įstaigos daugiausiai
sulaukė užsienio svečių iš Rusijos (188,4 tūkst.), kuri ir toliau išlaikė lyderio poziciją bei
Vokietijos (131,5 tūkst.), Baltarusijos (109,5 tūkst.), Lenkijos (105,8 tūkst.) ir Latvijos (62,2
tūkst.). Iš dešimties svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų turistų skaičius
užaugo net iš 7 – sparčiausiu augimu pasižymėjo Baltarusija (+37 proc.), Jungtinė
Karalystė (+18,6 proc.), Rusija (+16,4 proc.) bei JAV (+11,2 proc.). Taip pat augo turistų
skaičius iš Latvijos (+6,8 proc.), Estijos (+3,6 proc.) bei Vokietijos (+0,6 proc.), turistų
srautai sumažėjo tik iš Suomijos (-13,7 proc.), Italijos (-9,5 proc.) bei Lenkijos (-1 proc.).
2013 m. I-III ketv. Lietuvos viešbučiuose ir moteliuose apsigyveno 78,3 proc. visų
turistų (2012 m. I-III ketv. – 79,1 proc.), 88,3proc. užsienio turistų (2012 m. I-III ketv. –
89,3 proc.), 65,2 proc. lietuvių turistų (2012 m. I-III ketv. - 65,3 proc.) viešėjusių šalies
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apgyvendinimo įstaigose. Be viešbučių ir motelių nemaža dalis vietinių turistų apsistojo
poilsio namuose (nameliuose) – 10 proc., privačiame apgyvendinimo sektoriuje – 8,4 proc.
bei sanatorijose, reabilitacijos centruose – 8,2 proc. (2012 m. I-III ketv. – 9,8 proc.).
2013 m. I-III ketv. tarp apgyvendinimo įstaigų svečių iš užsienio populiariausi buvo:
Vilnius – 55,1 proc., Kaunas – 11,3 proc., Druskininkai – 9,3 proc., Klaipėda – 8,8 proc. ir
Palanga – 4,7 proc. Lietuviai daugiausia viešėjo šių miestų apgyvendinimo įstaigose:
Palangos – 17,6 proc., Vilniaus – 15,9 proc., Druskininkų – 15,3 proc., Klaipėdos – 7,9
proc. ir Kauno – 6,6 proc.
2013 m. sausio-rugsėjo mėn. palyginus su to paties laikotarpio rezultatais 2012 m.
Lietuvos viešbučių užimtumas užaugo net 7 iš 9 mėnesių, sparčiausias viešbučių numerių
užimtumo augimas užfiksuotas rugsėjo (+6,5 proc.) bei gegužės mėn. (+5 proc.)
Analizuojant turistų srautus, būtina nepamiršti ir labai svarbaus sektoriaus –
vietinių turistų. Įvertinus 2008 m. – 2013 m. duomenis, galima pastebėti, kad vienadienių
lankytojų kelionių skaičius nežymiai mažėja, o turistų kelionių skaičius – didėja. Duomenys
pateikiame 1 paveiksle.
14000 12854,9
10997,8

12000

8947,6

10000

8785,4

8470,2

8216,9

8000
6000
4000
2000

2200,1

1923,8

1920,1

1929,7

1997,7

2064,5

0
2008 9 mėn. 2009 9 mėn. 2010 9 mėn. 2011 9 mėn. 2012 9 mėn. 2013 9 mėn.
Vienadienių lankytojų kelionių skaičius, tūkst.

Turistų kelionių skaičius, tūkst.

1 pav. Vietinio turizmo rodikliai 2008 – 2013 m. I-III ketv.
Šaltinis: LR statistikos departamentas

2013 m. sausio-rugsėjo mėn. vietiniai turistų kelionės po Lietuvą sudarė 2,1 mln.
arba 3,3 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2012 m., vienadienių lankytojų kelionių
skaičius buvo 4 kartus didesnis nei su nakvyne ir sudarė 8,2 mln. (-3 proc.). Vidutinė
vietinio turisto kelionės trukmė po Lietuvą sudarė 2,7 nakvynės (2013 m. I-III ketv. – 2,6
nakvynės), o vidutinės vienos kelionės išlaidos siekė 163,3 Lt (+2,3 proc.). Vidutinės
vienadienio lankytojo kelionės išlaidos sudarė 80,7 Lt (+2,1 proc.).
2013 m. sausio-rugsėjo mėn. vietiniai turistai kelionių po Lietuvą metu daugiausia
apsistojo pas gimines ir draugus - 42 proc. (2012 m. I-III ketv. – tiek pat), viešbučiuose ir
moteliuose – 23 proc. (2012 m. I-III ketv. – 22 proc.).
2013 m. I-III ketv. vietinių turistų kelionių prioritetai buvo: 39 proc. – draugų ir
giminių lankymas, 33 proc. – poilsis, laisvalaikis, 11 proc. – kelionės tikslas buvo verslas,
profesiniai interesai, 8 proc. – lankė nuosavą sodo namelį, sodybą, 3 proc. vietinių turistų
keliavo sveikatinimo tikslu.
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2 ir 3 paveiksluose pateikiami duomenys apie apgyvendintų turistų skaičiaus
pasiskirstymą pagal apskritis. Tauragės apskrityje esančiose apgyvendinimo įstaigose,
2012 m. buvo apgyvendinta 1,1 proc. visų vietinių turistų skaičiaus.

Alytaus; 19,8%
Vilniaus; 22,7%

Kauno; 11,3%
Klaipėdos; 30,2%
Šiaulių; 4%
Utenos; 4,1%
Telšių;
2,2%

Panevėžio; 2,6%
Marijampolės;
1,7%

Tauragės; 1,1%

2 pav. Apgyvendinta turistų (Lietuvos gyventojų) apgyvendinimo įstaigose pagal apskritis 2012 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių; 1,7%

Alytaus;
9,6%

Utenos; 0,5%
Kauno; 12,1%
Panevėžio; 0,9%
Telšių; 0,4%
Marijampolės;
0,7%

Klaipėdos; 14,8%

Vilniaus; 59,1%

Tauragės; 0,2%

3 pav. Apgyvendinta turistų (užsieniečių) apgyvendinimo įstaigose pagal apskritis 2012 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Tauragės apskrityje esančiose apgyvendinimo įstaigose, 2012 m. buvo
apgyvendinta 0,2 proc. visų turistų iš užsienio. Šis regionas yra patrauklus turistams,
tačiau ilgesnės trukmės atostogoms vis dar nėra pasirenkamas.
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Siekiant išsiaiškinti apgyvendinimo įstaigų poreikį Jurbarko mieste, atsižvelgiama į
turistų srautus ir bendrą apgyvendinimo įstaigų situaciją apskrityje. 3 lentelėje pateikiami
duomenys apie apgyvendintų turistų viešbučiuose skaičių Tauragės apskrities
savivaldybėse.
3 lentelė. Apgyvendinta turistų viešbučiuose pagal savivaldybes
Iš viso
Užsieniečių
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Tauragės apskritis
3961
4106
6362
255
175
163
Jurbarko r. sav.
2983
2030
3926
71
31
55
Pagėgių sav.
140
151
714
2
Šilalės r. sav.
142
Tauragės r. sav.
838
1925
1580
182
144
108
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

4 lentelėje pateikiami duomenys apie apgyvendinimo įstaigų, numerių ir vietų
skaičiaus kitimą Tauragės apskrityje.
4 lentelė. Apgyvendinimo įstaigų, numerių ir vietų skaičius pagal savivaldybes
Įstaigų skaičius
Numerių skaičius
Vietų skaičius
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Tauragės apskritis
22
20
21
159
147
166
347
359
387
Jurbarko r. sav.
9
8
7
67
53
56
124
128
116
Pagėgių sav.
4
3
3
21
20
20
53
49
49
Šilalės r. sav.
1
1
2
6
6
11
12
12
24
Tauragės r. sav.
8
8
9
65
68
79
158
170
198
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

5 lentelėje pateikiami duomenys apie apgyvendintų turistų kiekį apgyvendinimo
įstaigose pagal savivaldybes.
5 lentelė. Apgyvendinta turistų apgyvendinimo įstaigose pagal savivaldybes
Iš viso
Užsieniečių
2010
2011
2012
2010
2011
Tauragės apskritis
11796
10445
11406
4116
2494
Jurbarko r. sav.
4093
2798
4528
91
92
Pagėgių sav.
917
953
1698
420
338
Šilalės r. sav.
406
591
287
75
40
Tauragės r. sav.
6380
6103
4893
3530
2024
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2012
2166
128
576
11
1451

Iki 2013 m. sausio 1 d. veikusiame Jurbarko turizmo informacijos centre 2012 m.
apsilankė 2 589 lankytojai. Nuo 2010 m. (3 834 lankytojai) šis skaičius sumažėjo 32,5
proc. Apskrityje turistų, apsilankiusių turizmo informacijos centruose, skaičius 2010–2012
m. išaugo daugiau nei dvigubai.
Didelę įtaką apskrities rodiklio augimui turėjo 2012 m. pradėti skaičiuoti lankytojai
Pagėgių savivaldybėje. Šalyje 2010–2012 m. turistų skaičius turizmo informacijos
centruose išaugo 28,1 proc. Dominuojantys Jurbarko rajono savivaldybės lankytojai yra
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vietiniai turistai. Užsieniečiai turistai 2012 m. sudarė tik 16,2 proc. visų lankytojų. Tais
pačiais metais tiek apskrityje (28,7 proc.), tiek šalyje (59,7 proc.) turistų iš užsienio dalis
buvo gerokai didesnė.
6 lentelė. Lankytojų skaičius turizmo informacijos centruose
Vietovė / Metai
Lietuvos
Respublika
Tauragės apskritis
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.

Lankytojų skaičius, iš viso

Užsieniečių lankytojų dalis, proc.

2010
619 344

2011
729 253

2012
793 590

2010
55,3

2011
57,9

2012
59,7

5 504

6 725

11 226

18,9

3 834
1 670

3 611
3 114

2 589
4 939
3 698

6,8
46,8

27,4
28,7
6 lentelės tęsinys
9,4
16,2
31,2
48,3
34,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Jurbarko rajono savivaldybėje pagrindines turistų informavimo ir konsultavimo
paslaugas teikia VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – TVIC). TVIC
pagrindinė veikla – turistų informavimo paslaugos, tačiau įstaiga taip pat užsiima leidinių
apie Jurbarko kraštą platinimu, teikia gido paslaugas, organizuoja ekskursijas. Jurbarko
TVIC parduoda keliones, keltų ir autobusų bilietus, nuomoja konferencijų salę, atlieka
dokumentų spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo, laminavimo, įrišimo paslaugas,
prekiauja vietos tautodailininkų suvenyrais.

1.2.

Jurbarko rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybės teritorija išsidėsčiusi pietvakarinėje Lietuvos dalyje,
Tauragės apskrityje. Rytuose Jurbarko rajonas ribojasi su Kauno rajonu, šiaurės rytuose
su Raseiniais, šiaurės vakaruose – su Tauragės rajonu, vakaruose – su Pagėgių
savivaldybe, Nemuno upe turi bendrą sieną su Marijampolės apskrities Šakių rajonu ir
pietvakarinėje dalyje – su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Krasnoznamensko
rajonu. Rajono teritorija užima 1 509 kv. km plotą.

15

4 pav. Jurbarko rajono savivaldybės teritorija

Jurbarko rajono savivaldybės teritorija yra susijusi infrastruktūriniais, socialiniais,
ekonominiais ryšiais su Tauragės, Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijomis, taip pat ir
su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. Jurbarko rajono pasienio gyvenamosios
vietovės sudaro 4,6 proc. visų rajono gyvenamųjų vietovių.
Jurbarko rajono savivaldybėje yra 2 miestai – Jurbarkas ir Smalininkai bei 7
miesteliai – Eržvilkas, Raudonė, Seredžius, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė ir 355
kaimai. Savivaldybės teritorija suskirstyta į 12 seniūnijų – Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų,
Jurbarko miesto, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių,
Veliuonos, Viešvilės ir 56 seniūnaitijas. Savivaldybės centras – Jurbarkas, įsikūręs prie
Nemuno ir Mituvos upių, Kauno–Klaipėdos plento.
Jurbarko miestas dešiniajame Nemuno krante, prie Mituvos žiočių, nuo Tauragės
nutolęs 45 km atstumu į pietryčius, nuo Kauno – 86 km atstumu į vakarus. Jurbarkas yra
buvusi nuolatinių Lietuvos kovų su kryžiuočiais vieta. XIII a. viduryje už 3 km nuo Mituvos
žiočių kryžiuočiai pastatė Georgenburgo pilį. Beveik tuo pačiu metu lietuviai pasistatė pilį
ant dabartinio Jurbarko piliakalnio. Kovos su kryžiuočiais vyko iki pat Žalgirio mūšio.
Miestas pradėjo augti nuo XV a. pradžios. Nustačius sienas su kryžiuočių ordinu, tapo
pasienio miestu, buvo įsteigta muitinė. XVI a. pabaigoje gavo prekybos privilegiją, 1611 m.
– Magdeburgo teises. Miesto planas buvo sudarytas XVI a. Sudėtinga tūrinė erdvinė
kompozicija išliko iki mūsų dienų. Senojoje miesto dalyje vyrauja XX a. pradžios nedideli
pastatai.
Jurbarko miesto seniūnija užima 1328 ha (13,28 kv. km) teritoriją ir apima visą
Jurbarko miestą. Pagal gyventojų skaičių tai yra pati didžiausia Jurbarko rajono
savivaldybės seniūnija. Gyventojų registro duomenimis, 2014 m. sausio 1 d. seniūnijoje
savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 11 301 gyventojas.
Apie 4,4 proc. Jurbarko rajono teritorijos užima saugomos teritorijos. Rajone yra
vienas rezervatas – Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas. Šiaurinė ir didžioji jo dalis
yra Tauragės rajono pietiniame pakraštyje. Pietinė dalis siaura juosta įsiterpia į Jurbarko
rajoną Viešvilės miestelio link. Dabartinis rezervato plotas – 3 216 ha, iš jo Jurbarko rajono
savivaldybėje – 672 ha. Rezervatą juosia 2 459 ha buferinės apsaugos zona. Rezervato
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paskirtis – išsaugoti natūralią Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas
supančiais Karšuvos girios miškais ekosistemą Karšuvos žemumoje, taip pat tik jai
būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją, ypač – margųjų upėtakių nerštavietes Viešvilės upėje.
Dalį Jurbarko rajono teritorijos užima Panemunių regioninis parkas. Panemunių
regioniniame parke išsidėstę beveik visi Jurbarko rajono gamtos paveldo objektai,
draustiniai. Parkas driekiasi siaura juosta abipus Nemuno ir užima 11 368 ha plotą. Parkas
įsteigtas siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir
kultūros paveldo vertybes. Panemunių parkas Jurbarko rajone sudaro 42,5 proc. viso
parko teritorijos, kita parko dalis išsidėsčiusi Kauno ir Šakių rajonuose.
Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, tarp Jurbarko rajone saugomų
teritorijų yra 20 draustinių: 4 geomorfologiniai, 1 hidrografinis, 7 botaniniai, 2 zoologiniai
ichtiologiniai, 1 botaninis-zoologinis, 2 telmologiniai, 3 kraštovaizdžio. Į valstybės saugomų
teritorijų sąrašą įtrauktas Blinstrubiškio miško biosferos poligonas.
Jurbarko rajone į saugomų gamtos paveldo objektų ratą patenka 17 medžių,
krūmų ir 1 medžių grupė. Rajone saugomi ąžuolai (Antkalnės, Avietiškių, Baublio,
Domantų, Gediminaičio, Gelgaudų, Globio, Milaičių, Papiškių, Rūstekonių, Žvirblaukio),
Graužėnų pušis, Antkalnės ir Raudonės liepos, Raudonės juodoji tuopa, Domantų
kadagys, Domantų klevas ir Vidkiemio ąžuolų alėja.
Jurbarko miesto seniūnija – tai Jurbarko rajono dalis, turtinga natūralios ir sveikos
gamtos ištekliais. Jurbarkas įsikūręs prie Mituvos žiočių (mieste į ją įteka Imsrė).
Pietvakarinės miesto dalys – Barkūnai ir Kalnėnai. Už 3 km į vakarus nuo miesto stūkso
Bišpilio piliakalnis, vakariniame miesto pakraštyje – Smukučių šilelis ir Jurbarko tvenkinys.
Piečiau Jurbarko, per Nemuną nutiestas Jurbarko tiltas (ilgiausias Lietuvoje automobilinis
tiltas, pastatytas 1978 m.). Jurbarko parkas – architektūros paminklas. Į vakarus nuo
miesto plyti Smalininkų – Viešvilės miškai.
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1.3.

Jurbarko rajono demografinės situacijos analizė

Lietuvos statistikos duomenimis, 2013 m. Jurbarko rajono savivaldybėje gyveno
29,1 tūkst. gyventojų, iš kurių 10,9 tūkst. sudarė Jurbarko miesto gyventojai (žr. į 1
lentelę). Jurbarko r. sav. kaip ir visoje Lietuvoje gyventojų skaičius per pastaruosius tris
metus tendencingai mažėjo. Tai įtakojo neigiami demografinio saldo ir neto migracijos
pokyčiai. Didžiausias gyventojų mažėjimas Jurbarko r. sav. per visą analizuojamą
laikotarpį fiksuojamas 2012 m. Per 2013 m. sumažėjimas siekė 674 gyventojus.
7 lentelė. Lietuvos ir Jurbarko miesto bei rajono savivaldybės demografiniai rodikliai
2011
Gyventojų skaičius Lietuvoje, asmenys
3 052 588
Gyventojų skaičius metų pr. Jurbarko r. sav., 30 331
asmenys
Gyventojų skaičius Jurbarko mieste, asmenys
11 293
Jurbarko r. sav. gimstamumas, asmenys
253
Jurbarko r. sav. mirtingumas, asmenys
504
Demografinis saldo, asmenys
-251
Jurbarko r. sav. imigracija, asmenys
570
Jurbarko r. sav. emigracija, asmenys
993
Neto migracija, asmenys
-423
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2012
3 003 641
29 657

2013
2 971 905
29 184

11 075
283
484
-201
751
1 022
-271

10 944
254
506
-252
716
978
-262

Gyventojų mažėjimas neigiamai veikia teritorijas. Tai lemia darbo jėgos stygių,
verslo nykimą, investicijų atitraukimą, taip pat aštrina senėjimo problemą. Norint išvengti
šių problemų Jurbarko r. sav. reikia gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, kurti naujas darbo
vietas, stiprinti bendruomeniškumą, plėsti jaunimo užimtumą.
Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. Jurbarko r. sav. 2013 m.
gyventojus sudarė 6,3 tūkst. vaikų, 14,9 tūkst. ne pensijinio amžiaus suaugusiųjų ir 7,1
tūkst. pensininkų. 2013 m. didžiausią Jurbarko r. sav. gyventojų dalį (8,3 proc.) sudarė 5054 m. amžiaus grupės gyventojai, mažiausią (3,6 proc.) – 80-84 m. amžiaus grupės
gyventojai. Analizuojant 5 pav. duomenis matyti, kad per visą nagrinėjamą laikotarpį kai
kurių amžiaus grupės gyventojų ženkliai sumažėjo, t.y. 10-14 m. amžiaus grupė sumažėjo
12,3 proc., 15-19 m. amžiaus grupė – 10,3 proc., 30-34 m. amžiaus grupė – 12,7 proc.,
35-39 m. amžiaus grupė – 13,2 proc., 65-69 m. amžiaus grupė – 12,5 proc.
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5 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav.
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Jaunų žmonių mažėjimas kelia panašias problemas kaip ir bendras gyventojų
mažėjimas, t.y. prarandama potencialūs žmogiškieji ištekliai, ryškėja senėjimo problema.
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Nagrinėjant Jurbarko r. gyventojų vidutinę
gyventojų pateikiami Tauragės apskrities rodikliai, kurie lyginami su Lietuvos Respublikos
rodikliais (žr. į 6 pav.). Tauragės apskrityje vidutinė gyvenimo trukmė yra šiek tiek
žemesnė nei Lietuvos Respublikoje. Šie rodikliai atspindi ir Jurbarko r. sav. situaciją.
Vienas iš gyvenimo trukmę įtakojančių veiksnių yra gyvenimo kokybė. Tai rodo, kad
Jurbarko raj. nėra išnaudotos visos galimybės, kurios kuria malonią ir jaukią aplinką. To
pasiekoje, rekreacinių teritorijų plėtra yra potenciali priemonė.

Moterys

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
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6 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas
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Apibendrinus duomenis matyti, kad daugiausia sumažėjo 10-14 m. amžiaus grupė
(12,3 proc.), 15-19 m. amžiaus grupė (10,3 proc.), ir 30-34 m. amžiaus grupė (12,7 proc.),
35-39 m. amžiaus grupė (13,2 proc.) ir 65-69 m. amžiaus grupė (12,5 proc.). Gyventojų
mažėjimas kelia grėsmę regionams, miestams, vietovėms išnykti. Kadangi didžiausią
sumažėjusių gyventojų dalį Jurbarko r. sav. sudaro jauni asmenys, dar labiau paaštrėja
senėjimo problema. Be to, darbingų žmonių nutekėjimas sukelia kvalifikuotos darbo jėgos
stygių. Tokiu atveju reikia imtis priemonių, kurios sulaikytų jaunus žmones nuo
emigracijos, skatintų kurti šeimą toje vietovėje, kurioje jie gyvena. Todėl būtina yra skatinti
verslą, kurti naujas darbo vietas, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir aplinką.
1.4.

Jurbarko rajono ekonominės būklės analizė

Užimtumas. Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumo lygis (visi 15-64 m. darbingi
asmenys) 2013 m. buvo mažesnis už bendrą Lietuvos Respublikos aktyvumo lygį 5,0 proc.
ir 3,4 proc. už Tauragės apskrities lygį. Analizuojant 7 pav. duomenis matyti, kad, nors
Tauragės darbo jėgos aktyvumo lygis per 2013 m. sumažėjo beveik 4 proc., Jurbarko r.
sav. darbo jėgos aktyvumo lygis per visą analizuojamą laikotarpį neženkliai didėjo.
Nepaisant to, Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumas, lyginant su Lietuvos Respublikos
darbo jėgos aktyvumu, yra žemas ir paskutiniaisiais metais sudaro 66,4 proc. Žemą darbo
jėgos aktyvumo lygį įtakoja, jaunų žmonių analizuojamame regione mažėjimas. Šiai
problemai spręsti reikia taikyti priemones, kurios skatintų jaunimą neišvykti. Tai gali būti
naujų darbo vietų sukūrimas, laisvalaikio pramogų plėtra, jaunimo užimtumo vystymas,
viešųjų erdvių gerinimas.
Darbo jėgos aktyvumo lygis, %
Metai
66,4
69,8

2013
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66,3

2012

71,8
66,1
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Darbo jėgos aktyvių gyventojų lygis Jurbarko r. sav.

Darbo jėgos aktyvumo lygis Tauragės apskrityje
Darbo jėgos aktyvumo lygis Lietuvos Respublikoje

7 pav. Darbo jėgos aktyvumo lygis
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Toliau vertinant gyventojų užimtumo lygį 8 pav. pateikiami nedarbo lygio
duomenys Lietuvoje, Tauragės apskrityje ir Jurbarko r. sav. Vertinant 8 paveikslo
duomenis matyti, kad Jurbarko raj. sav. nedarbas pastaraisiais trejais metais ženkliai
viršijo bendrą šalies nedarbo lygį, tai yra 2011 m. Jurbarko r. sav. nedarbo lygis buvo 2,7
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proc., 2012 m. – 5 proc., 2013 m. 5,5 proc. didesnis nei Lietuvos nedarbo lygis. Be to,
Jurbarko r. sav. nedarbo lygį lyginant su Tauragės apskrities nedarbo lygiu, situacija yra
tokia pati. Jurbarko r. sav. nedarbas 2011 m. yra didesnis 1,6, 2012 m. – 2,7 ir 2013 m. –
2,9 proc. nei Tauragės apskrities nedarbo lygis.
Nedarbo lygis Lietuvoje, Tauragės apskrityje ir Jurbarko r. sav., %
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8 pav. Nedarbo lygis
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Remiantis Lietuvos statistikos duomenis, svarbu yra pabrėžti, kad nagrinėjant
Tauragės apskrities nedarbo lygį pagal lytį, moterų nedarbo lygis yra didesnis, o
užimtumas mažesnis, lyginant su vyrų nedarbo lygiu ir užimtumu. Užimtumosveikatingumo centro įkūrimas šią padėtį turėtų pakeisti teigiama linkme, nes yra žinoma,
kad pedagogų ar kitų specialistų ir sveikatingumo paslaugas teikiančių specialistų tarpe
vyrauja moteriška lytis.
Skurdo lygis. Iš 9 pav. pateiktų duomenų matyti, kad dažniausiai skursta (54,4
proc.) bedarbių namų ūkiai. Tai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė. Kita vertus,
pensininkų kategorijoje, 2012 m. lyginant su 2010 m. skurdas padidėjo 7,5 proc. ir buvo
didžiausias per visą nagrinėjamą laikotarpį.
2010-2012 m. laikotarpiu skurdas Lietuvos dirbančiųjų, bedarbių ir neaktyvių
gyventojų kategorijoje atitinkamai sumažėjo 4,7, 1,2 ir 3,8 proc. (žr. į 9 pav.). Nepaisant to,
bendras skurdo rizikos lygis 2012 m. Lietuvoje buvo vis dar aukštas ir sudarė 18,6 proc.
proc. visų gyventojų.
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Skurdas Lietuvoje pagal užimtumo statusą
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Lietuvos skurdo rodikliai taip pat atspindi skurstančiųjų situaciją Jurbarko rajono
savivaldybėje. Skurstančiais yra laikomi žmonės, kurių pajamos ir kiti ištekliai
(materialiniai, socialiniai ir kultūriniai) yra tokie menki, kad neužtikrina Lietuvos visuomenei
įprastų gyvenimo standartų. Dėl per menkų išteklių šie žmonės negali dalyvauti veiklose,
kurios kitiems žmonėms laikomos įprastomis. Skurdo priežastys gali būti ekonominės
(nedarbas, mažos pajamos) ir socialinės (nepalanki demografinė situacija, socialinės
paramos politikos trūkumai, gyvenimo būdo problemos). Nepaisant didėjančio mėnesinio
vidutinio darbo užmokesčio, nedarbo lygis Jurbarko raj. sav. yra gana aukštas.
Rekreacinių teritorijų plėtra ši problema gali būti sumažinta. Be to, tai praplėstų laisvalaikio
pramogų pasiūlą mieste, kas stipriai pagerintų gyventojų gyvenimo kokybę.
Apibendrinus ekonominius duomenis pastebima, kad Jurbarko r. sav. yra dar
nepanaudotų darbo jėgos išteklių, nes nedarbo lygis šiame regione yra ženkliai aukštesnis
nei Lietuvos nedarbo lygis – 16,4 proc. Aukštas skurdo lygis, ypatingai bedarbių
kategorijoje, rodo, kad Jurbarko r. sav., dar nepakankamai yra išvystyta darbo rinka,
sąlygos užtikrinančios gyvenimo standartus.
1.5.

Rekreacinių teritorijų Jurbarko mieste situacijos analizė

Jurbarkas nuo pajūrio iki Kauno yra panašiai pusiaukelėje, tad šis mietas galėtų
būti traukos centras visiems keliautojams. Jurbarkas yra prie trijų upių santakos –
Nemuno, Mituvos ir Imsrės.
Mituva – upė vakarų Lietuvoje, Raseinių rajono ir Jurbarko rajono savivaldybių
teritorijoje, Karšuvos žemumoje, dešinysis Nemuno intakas. Ši įspūdinga upė prasideda
ties Didžiuliais, 9 km atstumu į šiaurės vakarus nuo Ariogalos. Teka į pietvakarius, prieš
Gausantės žiotis pasuka į vakarus, o nuo Vidaujos žiočių – į pietryčius, įteka į Nemuną
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124 km atstumu nuo jo žiočių, ties Jurbarku. Upės slėnis yra 200–400 m pločio, jo šlaitai
yra 5–10 m aukščio. Aukštupio vaga yra reguliuota, jos plotis apytiksliai 5–10 m, gylis –
1,7–2 m. Natūralios vagos plotis yra 5–12 m, o gylis – 0,3–1 m. Vidutinis nuolydis – 0,94
m/km. Srovės greitis apytiksliai yra 0,2–0,3 m/s. Vandens debitas Žindaičiuose, 29 km
atstumu nuo žiočių: vidutinis – 2,95 m³/s, maksimalus – 104 m³/s. Vandens lygio
svyravimo per metus amplitudė: vidutinė – 3,9 m, didžiausia – 4,5 m. Ties Jurbarkais,
Girdžiais ir Rupeikiais yra įrengti tvenkiniai. Slėnio ruožas nuo Stakių iki Paulių priklauso
Mituvos hidrografiniam draustiniui.
Jurbarko miesto teritorijoje esanti Mituvos upės dalis yra apgaubta įspūdingais
miškų masyvais ir slėniais. Jurbarko miesto vakarinėje dalyje, abipus Mituvos upės,
žaliuoja senasis Jurbarko parkas. Prieš du šimtus metų senojoje dvarvietėje, tuometinio
Jurbarko savininko kunigaikščio Platono Zubovo architekto Pončinio suprojektuotas, XIX a.
kunigaikščių Vasilčikovų puoselėjamas parkas priskiriamas mišrių parkų grupei. Greta
atvežtinių medžių – juodųjų pušų, europinio kėnio, maumedžių medyno – čia dera vietiniai
medžiai – didžiuliai klevai, kaštonai, liepos, beržai. Parke organiškai susipina geometrinio
bei peizažinio parko elementai.
Jurbarke, ant kairiojo Mituvos kranto, kunigaikštis Vasilčikovas pastatė rūmus,
praplėtė parką ir visą jį aptvėrė aukšta raudonų plytų mūro tvora. Greta pagrindinių rūmų
buvo pastatyti dar du namai, vadinami flygeliai (sparnai) ir mūrinė cerkvė. Iš rytų pusės į
rūmus įvažiuoti buvo dveji aukšti geležiniai suvertiniai vartai. Įgyvendinus projektą
„Jurbarko dvaro parko pietinės oficinos pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai“ buvo
rekonstruojama Jurbarko dvaro parko pietinės oficina. Projekto metu sutvarkyta oficinos
teritorija, rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė, skirta atvykstančių turistų
transportui. Projekto lėšomis įsigyta kompiuterinė įranga – interaktyvi prezentacinė
sistema, kuri leidžia užtikrinti kokybiškesnį turistų aptarnavimą. Įgyvendintas projektas
užbaigia Jurbarko dvaro sodybos pastatų pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai
periodą. Sukurtas dar vienas turistų traukos objektas bei sudarytos palankios turizmo
plėtros sąlygos.
Buvusio dvaro parkas įkurtas XIX a. viduryje. Parkas driekiasi siaura juosta
Mituvos kairiajame krante. Švelniai banguoto reljefo parko teritorija apima apie 9 ha plotą.
Geometriškai sutvarkytoje centrinėje dalyje įrengtas parteris, kurį juosia iš rytų į vakarus
einančios privažiavimo alėjos kilpa. Į šiaurę nuo parko centrinės dalies auga tankūs
medelynai. Parko šiauriniu pakraščiu eina ilga, plati, lenkta pasivaikščiojimo alėja. Ji įsilieja
į alėją, supančią parką iš rytų. Parko medynus sudaro vietiniai klevai, liepos ir beržai su
ąžuolų ir skroblų priemaiša. Alėjose auga daugiausiai europiniai maumedžiai ir juodosios
pušys. Dešiniajame Mituvos krante esantis miško parkas pasiekiamas per pėsčiųjų tiltelį
greta švenčių estrados. Dainų estrada yra prastos būklės, infrastruktūra yra nusidėvėjusi.
Už pakrantėje augančių natūralios kilmės medynėlių driekiasi plati pievos juosta, kuri supa
vingiuoto kontūro ir išraiškaus silueto miško parko masyvą. Pagrindinė alėja jungia
klasicistinio stiliaus rūmus su buvusiais puošniais vartais. Ant centrinės ašies, virš stataus
terasuoto šlaito stovėję dvaro rūmai turėjo atrodyti iškilmingai. Pagrindinės alėjos ašis
sutampa su rūmų ir parterio ašimi. Parterio centre turėjo stovėti dekoratyvinis akcentas.
Dabar parteris padengtas veja. Už parterio alėjos stovi paminklas Vincui Grybui.
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Vinco Grybo memorialiniam
muziejui priklausantys trys pastatai –
Jurbarko dvaro sodybos ir parko
sudedamoji dalis. Nuo 1928 m. iki
pat tragiškos žūties 1941 m. čia
gyveno ir kūrė vienas žymiausių
Lietuvos skulptorių Vincas Grybas.
Muziejus saugo memorialinę kūrėjo
aplinką ir pristato ją lankytojams.
Muziejuje yra eksponuojami
fotodokumentai,
asmeniniai
skulptoriaus daiktai, liaudies medinių
skulptūrų ir medžio dirbinių rinkinys,
buvusiose skulptoriaus dirbtuvėse – jo kūrybinis palikimas: monumentaliosios Vytauto
Didžiojo, Simono Daukanto, Angelo ir Nukryžiuotojo skulptūros, skulptūrinių paminklų
projektai, piešiniai, eskizai, skulptoriaus darbo įrankiai ir drabužiai.
Veikia unikalios liaudies menininkės, miniatiūrų meistrės Lidos Meškaitytės (1926–
1993) akvarelių faksimilių paroda. Muziejaus prioritetinė veikla – dailės edukacija. Nuolat
organizuojamos tapybos, piešinių, grafikos, skulptūros, vitražo, stiklo, keramikos,
fotografijos, tekstilės ir vaikų piešinių parodos, dailės teorijos paskaitos. Veikia suaugusiųjų
dailės studija.
Pagrindinis – krovininių baržų – uostas yra šalia Mituvos. Ir dabar iš jo baržomis
dažniausiai į Klaipėdą ir Kauną plukdomos Jurbarke gaminamos nerūdinės statybinės
medžiagos – sijotas žvyras, smėlis, skalda. Medienai plukdyti krantinę buvo įsirengę
miškininkai. Tačiau krovininis uostas naudojamas retai, o nuo betoninės krantinės sieliai
jau seniai nebeplukdomi.
Jurbarko mieste teka dar viena graži upė – Imsrė. Imsrė yra Mituvos kairysis
intakas. Ši upė prasideda Naukaimio apylinkėse, teka į pietvakarius lygiagrečiai su
Nemunu, 3–5 km atstumu nuo jo. Imsrė įteka į Mituvą 0,4 km atstumu nuo jos žiočių, ties
Jurbarko miestu. Imsrės upės ilgis yra 20 km, baseino plotas – 49 kv. km. Upės slėnis yra
150–200 m pločio, išryškėja nuo Imsrės ir Gudintakio santakos. Vaga nuo ištakos iki
Juodupio žiočių yra reguliuota, jos plotis – 5 m, gylis – 1,0-1,5 m. Vidutinis nuolydis – 2,25
m/km. Srovės greitis – 0,1 m/s. Vidutinis debitas žiotyse yra 0,31 m³/s. Sausringomis
vasaromis aukštupyje vaga išdžiūsta. Įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų, dalis Imsrės upės pakrančių yra sutvarkytos ir pritaikytos
poilsiui bei rekreacijai.
Įgyvendinus
projektą
„Imsrės
upės
ekologinės būklės gerinimas“, buvo pagerinta
Imsrės upės Jurbarko mieste ekologinė ir cheminė
būklė, išvalytos ir sutvarkytos upės prieigos ir
pakrantės nuo praeities taršos. Sutvarkyta 2,64 ha
teritorija, pašalinti cheminiai teršalais, šiukšlės,
buitinės atliekos, panaudotos transporto priemonių
padangos, pagerėjo vandens kokybė, toliau
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vandens telkinys buvo pritaikytas sporto, poilsio, turizmo ir kitoms reikmėms tenkinti.
Įgyvendinus projektą „Imsrės upės pakrantės pritaikymas turizmui“ buvo įrengtas Imsrės
upelio parkas, kuris suteikė miestui naują veidą ir atvėrė galimybes naudotis rekreacinės
teritorijos, esančios mieste, privalumais. Imsrės slėnis yra išlaisvintas nuo dilgėlynų,
sutvirtinti šlaitai, iškirsti krūmynai ir menkaverčiai medžiai, kurie užgožė Imsrės upės
vaizdingus šlaitus. Suformuotas Imsrės upės slėnis yra paverstas parku. Slėnis pritaikytas
gyventojų poilsiui ir turizmui – sutvarkytos pievos, pasodinti medžiai, įrengtas apšviestas
pėsčiųjų ir dviračių takas. Vaizdingesnėse vietose pastatyti suoliukai, pavėsinės, vaikų
žaidimo aikštelės, įrengti mediniai laiptai, kad gyventojai iš Imsrės upelį supančių kvartalų
galėtų lengvai pasiekti poilsio zoną. Atsivėręs Imsrės upės slėnis yra pritaikytas gyventojų
poilsiui ir turizmui. Įrengti natūralios dangos pėsčiųjų ir dviračių takai, pėsčiųjų tilteliai,
paplūdimio tinklinio aikštelės, lauko teniso kortai, vaikų žaidimų aikštelės, suoliukai,
pavėsinės. Pakrantėje yra daugybė nuorodų bei stendų, kad būtų lengviau mieste
orientuotis turistams bei miesto svečiams.
Šiuo metu dviračių maršruto trasa yra nutiesta aplink visą miestą, ji pasižymi
nuostabiu kraštovaizdžiu, vaizdingomis upių pakrantėmis. Žmonės traukia ne tik į
panemunę, bet ir prie Imsrės upės nutiestais dviračių ir pėsčiųjų takais. Poilsiautojai
pastatytose pavėsinėse gali ilsėtis esant bet kokioms oro sąlygoms. Jurbarko mieste yra
nutiestas dviračių – pėsčiųjų takas, kuris susijungia su Nemuno pakrante einančiu taku bei
pratęsia dviračių maršruto trasą vaizdingomis upių pakrantėmis. Nemuno kelias turtingas
pačios gamtos tobulai sukurtu gamtovaizdžiu. Kraštovaizdį puošia kalvoti upių vingiai, net
trečdalį rajono teritorijos užimantys žali miškų masyvai ir girios, senovės Lietuvoje
puoselėtos ir garbintos ąžuolų giraitės, didingas renesansines pilis ir dvaro rūmus
supantys dekoratyviniai parkai. Jurbarko miesto dviračių tako trasa patenka į nacionalinę
dviračių trasą – „Nemuno dviračių žiedas“.
Jurbarko mieste Imsrės upės
kairiajame
krante
stūkso
Bišpilio
piliakalnis. Piliakalnį iš šiaurės, vakarų ir
pietų juosia upės slėnis ir jos pakrančių
daubos, rytuose yra aukštuma. Šlaitai
nuo upės statūs, 17–20 m aukščio.
Piliakalnio aikštelė yra 1624 kv. m
dydžio. Ji nuo aukštumos atskirta 5 m
aukščio pylimu, kuris juosia aikštelės
šiaurės rytų, pietryčių ir iš dalies pietinį
galą. Piliakalnis turi svarbią reikšmę
istoriniu požiūriu. 1960 m. Lietuvos
istorijos institutas atliko žvalgomuosius
archeologinius tyrimus. Aikštelėje ir
aukštumoje už pylimo rasta žiestos
keramikos, lanko ir arbaleto strėlių
antgalių, kitų radinių, datuojamų XI–XIV
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a. Radiniai saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Manoma, kad ant piliakalnio stovėjo
medinė Kolainių pilis, XIII a. pab.–XIV a. pr. priklausiusi Panemunių (Nemuno) gynybinei
sistemai. 1291 m. pilis buvo sudeginta Kryžiuočių ordino.
Retas miestas gali pasigirti turintis net tris prieplaukas. Mituvos ir Imsrės santakoje
yra įrengta mažųjų laivelių prieplauka, kurioje vasarą sunkiai telpa visi atplaukiantys laivai.
Prieplauka nėra pritaikyta priimti didelius turistų srautus, kadangi nėra sutvarkyta
šios teritorijos infrastruktūra.
Į Jurbarko rajoną atvykstantys turistai ir miesto svečiai gali keliauti po Jurbarko
miesto rekreacines teritorijas, naudotis tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui pritaikyta
infrastruktūra. Tačiau įvertinus, kokia yra Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų situacija ir
koks patrauklus šis miestas yra turistams, nėra pilnai išspręstas atvykstančių miesto
svečių apgyvendinimo klausimas. Šiuo metu atvykstantys žmonės gali apsistoti viešbutyje
„Jurbarkas***“, kuris yra rajone daugiausiai apgyvendinimo vietų turintis objektas. 1981 m.
įkurtas viešbutis yra labai vaizdingoje miesto dalyje, viešbučio svečiai gali grožėtis
Nemuno pakrantės vaizdais. Šiame viešbutyje yra 30 kambarių, kuriuose gali apsistoti iki
60 asmenų vienu metu. Jurbarko rajono savivaldybė aktyviai įgyvendina įvairius projektus,
bendradarbiauja su partneriais iš kitų šalių, tad Jurbarko miestui tokia apgyvendinimo vietų
pasiūla yra per maža.
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2. SVARBIAUSIŲ JURBARKO MIESTO REKREACINIŲ TERITORIJŲ
PLĖTROS PROBLEMŲ BEI PLĖTROS VEIKSNIŲ (SSGG)
NUSTATYMAS
Tolimesniam esamos situacijos įvertinimui naudojama stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Ši analizė padeda atskirti rekreacinių teritorijų plėtros
Jurbarko mieste veiklos kryptis, užsibrėžti tikslus ir numatyti rezultatus. SSGG analizė
įgalina įvertinti tuos veiksnius, kurie gali daryti įtaką siekiant numatytų rezultatų, o tai
padeda koreguoti planuojamus plėtros rezultatus ir tinkamai pasirinkti priemones šiems
rezultatams pasiekti.
Atliekant SSGG analizę būtina atrinkti:
 pranašumus ir trūkumus, kurie turi įtakos rekreacinių teritorijų plėtrai;
 galimybes ir pavojus.
Siekiant įvertini Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų potencialą bei numatyti
perspektyvas bei identifikuoti galimas grėsmes atliekama SSGG analizė. SSGG analizė
pateikta lentelėje žemiau.
8 lentelė. Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros problemos bei plėtros veiksniai

Stiprybės

Silpnybės

Jurbarko miestas patrauklus turizmui savo
gamtos ir kultūros ištekliais. Kraštovaizdis
tinkamas įvairiapusiam turizmui ir rekreacijai
plėtoti, ypač vertingos saugomos teritorijos,
upių pakrantės, istoriniai objektai.

Stipri sezoniškumo įtaka turizmo sektoriui,
sąlygojanti lankytojų srauto sezoniškus
svyravimus.
Nepakankama
rekreacinio
turizmo produktų ir paslaugų pasiūla
sezoniškumui mažinti.

Jurbarko mieste plačiai pristatomas krašto Maža tiesioginių užsienio investicijų ir
kultūrinis paveldas.
materialinių investicijų dalis, tenkanti turizmo
rinkai ir su ja susijusių paslaugų plėtrai.
Upės yra tinkamos vandens trasoms plėtoti,
pramoginei rekreacijai, poilsiui gamtoje ir Nepakankamas gamtos ir kultūros išteklių
kitoms poilsio formoms.
išnaudojimas rentabiliems komerciniams
turizmo produktams plėtoti ir paslaugų paketo
Išsaugotos ir įvairiuose renginiuose, šventėse įvairovei didinti, rekreacinėms turistinėms
ar užsiėmimuose pristatomos krašto amatų veikloms skatinti.
tradicijos, papročiai.
Viešosios
rekreacinės
zonos,
turizmo
Jurbarko miestą kerta nacionalinės reikšmės infrastruktūra
nepilnai
pritaikyta
reprezentaciniai turizmo maršrutai ir turistiniai neįgaliesiems.
objektai.
Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių
trūkumas.
Jurbarko mieste organizuojami
reikšmės kultūriniai renginiai.

rajoninės
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8 lentelės tęsinys

Galimybės

Grėsmės

Gamtinių vertybių gausa yra palanki rekreacijos
formoms plėtoti (pažintinė edukacinė veikla),
taip pat šias gamtines vertybes, o ir pačias
gamtines teritorijas galima išnaudoti kaip
traukos objektus, formuojant įvairius vietinius,
regioninius ir tarptautinius turistinius maršrutus.

Dėl prastos turizmo infrastruktūros išvystymo
teritorijos lankytojai gali pakenkti saugomoms
teritorijoms ir gamtinėms bei kultūrinėms
vertybėms.

Įvairių išorės ekspertų ir specialistų pajungimas
sprendžiant turizmo ir rekreacijos vystymo
problemas.
Struktūrinių ir kitų fondų bei nacionalinių ir
savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas
viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtrai
nagrinėjamoje teritorijoje.
Palankios
galimybės
infrastruktūrą.

vystyti

turizmo

Palankios
galimybės
informacijos infrastruktūrą.

vystyti

turizmo

Teisinės
bazės,
reglamentuojančios
saugomų teritorijų panaudojimą rekreacijai ir
turizmo plėtrai pasikeitimas.
Rekreacinei plėtrai gali prieštarauti šioje
teritorijoje nekilnojamą turtą įsigiję ar
siekiantys įsigyti asmenys, vietos gyventojai
ir kt.
Finansavimo šaltinių plėtros projektams
įgyvendinti trūkumas ir investicijų vertės
išaugimas.
Rekreacinės infrastruktūros plėtros trukdžių
suintensyvėjimas.

Turistinių trasų sujungimas į vieningą Priimtų sprendimų tęstinumo nebuvimas.
tarptautinio ir nacionalinio turizmo sistemą.
Dėl nepakankamų investicijų į turizmą ir
regiono nesugebėjimas pasinaudoti ES
Specialiųjų
turizmo
krypčių
vystymas: struktūrinių fondų ir kitų užsienio paramos
konferencijų, ekologinis, aktyvus, kultūrinis fondų lėšomis riboja turizmo plėtrą.
pažintinis, ekstremalus turizmas.
Vietinių
gyventojų
nesuinteresuotumas,
skeptiškas
požiūris
į
turizmo
verslo plėtros
Įvairių sportinių – turistinių kompleksų
galimybes,
iniciatyvų
ir
naujų
idėjų
trūkumas.
įrengimas, dviračių turizmo plėtotė, prieplaukų,
vandens turizmo infrastruktūros vystymas.
Kultūrinio, istorinio paveldo objektų ir
Naujų turizmo produktų ir papildomų paslaugų rekreacinių išteklių potencialo mažėjimas bei
formavimas panaudojant regiono išteklius.
prastėjanti objektų būklė. Nesubalansuotas
išteklių naudojimas, sąlygojantis jų nykimą.
Privataus kapitalo pritraukimas rekreacinės
infrastruktūros plėtrai.

Turizmo panaudojimas edukacinio ugdymo
procese.

Savanaudiškų kai kurių verslo struktūrų
tikslai įsisavinti gamtos ir kultūros vertybes
nagrinėjamoje teritorijoje ir jos gretimybėse
gali suspenduoti rekreacijos plėtrą.
Nepalanki valstybės užsienio politika ne
Europos Sąjungos valstybių (Rusijos,
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8 lentelės tęsinys
Nebrangaus
plėtra.

apgyvendinimo

įstaigų

tinklo

Baltarusijos) atžvilgiu gali suspenduoti
Nemuno kaip tarptautinės turizmo trasos
idėjos įgyvendinimą.

Menka privataus verslo iniciatyva.

Aukšti infliacijos augimo tempai.

Atlikus Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros problemų bei plėtros veiksnių
analizę nustatyta, kad Jurbarko miestas yra perspektyvus turizmui plėtoti savo gamtos ir
kultūros ištekliais. Kraštovaizdis tinkamas įvairiapusiam turizmui ir rekreacijai plėtoti, ypač
vertingos saugomos teritorijos, upių pakrantės, istoriniai objektai. Upės yra tinkamos
vandens trasoms plėtoti, pramoginei rekreacijai, poilsiui gamtoje ir kitoms poilsio formoms.
Visgi yra aiškiai matomas rekreacinių teritorijų plėtros stiprinimo poreikis.
Siekiant didinti miesto patrauklumą turistams, kas sąlygotų jų srautų didėjimą,
viešnagės rajone trukmės ilgėjimą, taip prisidedant prie regiono pajamų didinimo,
subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo. Reikia mažinti sezoniškumo įtaka turizmo
sektoriui, sąlygojanti lankytojų srauto sezoniškus svyravimus, didinti tiesioginių užsienio
investicijų ir materialinių investicijų dalis, didinti apgyvendinimo paslaugas teikiančių
įmonių skaičių.
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3. REKREACINIŲ TERITORIJŲ PLĖTROS JURBARKO MIESTE
POREIKIO NUSTATYMAS
Rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybių studijos architektūrinės
išraiškos ir teritorijų planavimo dalies tikslai yra šie:
 Įvertinant susiklosčiusį užstatymą, reljefą, rekreacinių, vandens išteklius,
suformuoti rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybes;
 Išnagrinėti galimybes plėtoti rekreacines teritorijas Jurbarke (naujo viešbučio,
maitinimo įstaigų, jachtklubo atsiradimo, paplūdimio, pėsčiųjų ir dviračių takų atsiradimo
bei sutvarkymo, vidutinio verslo, turizmo teritorijos aptarnavimo, paslaugų, turizmo ir
sporto infrastruktūros galimą plėtojimąsi ir bendro naudojimo teritorijas nagrinėjamoje
teritorijoje);
 Tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti
architektūrinę erdvinę kompoziciją. Jurbarko miesto teritorijos struktūrą sudaro miesto
planinė ir erdvinė struktūra, pagrindinių miesto funkcinių zonų išsidėstymas ir tarpusavio
ryšiai bei charakteringos miesto morfostruktūros elementų įvairovė.
Vieni iš Jurbarko miesto teritorijos urbanistinės struktūros pagrindinių elementų yra
senamiesčio centras, miesto centras, kuris kartu su senamiesčio centru sudaro
kompozicinį branduolį, centrus jungiančios pagrindinės kompozicinės ašys (pagrindinės
gatvės), gamtinio karkaso elementas – ekologinės žaliosios ašys, kurios apjungia miesto ir
priemiesčio želdynus į vientisą žalią sistemą, Nemuno upės kompozicinė ašis.
Jurbarko miesto erdvinę struktūrą siekiama vystyti sudarant optimalų balansą tarp
urbanizuotų ir laisvų erdvių, saugant vertingą kraštovaizdį. Pagal Jurbarko miesto
bendrajame plane nurodytus pagrindinius optimalios Jurbarko miesto struktūros vystymo
principus, Jurbarkas kaip darnus miestas turi augti:
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 formuojant miesto centrą, saugant esamą fizinę aplinką, pritaikant ją
kintantiems poreikiams;
 kuriant ir stiprinant miesto lokalius centrus;
 rekonstruojant ir modernizuojant gyvenamąsias aplinkas, viešąsias erdves ir
kitas teritorijas;
 saugant gamtinio karkaso elementus;
 plečiant ir stiprinant lokalinius rekreacinius centrus;
 suderinant miestų ir priemiesčių plėtrą.
Jurbarko miestas galėtų tapti išskirtine Lietuvos vietove, pasižyminčia aukštu
rekreacijos aptarnavimo lygiu ir kokybe, savita gamtine ir kultūrine aplinka, siūlančia
kokybiškas turizmo ir poilsio paslaugas ir ištisus metus pritraukiančia gausius lankytojų
srautus. Miesto viešosios erdvės turi būti saugios, komfortiškos ir kokybiškos. Jurbarko
miesto rekreacinėse teritorijose ir jų prieigose numatomi planuojamų ir esamų miesto
žaliųjų plotų kokybinis pagerinimas, sukuriant privalomą rekreacinę infrastruktūrą.
Įvertinant Jurbarko miesto teritorijos urbanistinės struktūros elementus, tokius kaip
senamiesčio centrą, miesto centrą, kuris kartu su senamiesčio centru sudaro kompozicinį
branduolį, centrus jungiančias pagrindines kompozicines ašis (pagrindinės gatvės),
gamtinio karkaso elementą – ekologinės žaliosios ašis, kurios apjungia miesto ir
priemiesčio želdynus į vientisą žalią sistemą ir Nemuno upės kompozicinę ašį bei rengiant
rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybių studijos teritorijų planavimo ir/ar
architektūrinės išraiškos dalį:
 Esamas paplūdimys prie Nemuno, ties Vydūno gatve, turi būti sutvarkytas,
įrengti laikini ar stacionarūs sanitariniai mazgai, turėtų veikti lauko kavinės. Lauko kavinės
turi būti kompaktiškai išdėstytos ir vientiso architektūrinio stiliaus;
 Siekiant darnaus Jurbarko miesto vystymosi, ties Mituvos upei numatomas
įrengti jachtklubas. Administracinis pastatas, dirbtuvės bei prieplauka, kuri susidėtų iš
prieplaukos kranto dalies, plaukiojanti dalies ir jas jungiančio tiltelio. Jachtklube turi būti
jachtų saugojimo uždara ir/ar atvira saugykla, automobilių stovėjimo aikštelė;
 Tarp Mituvos upės ir Tilžės gatvės numatomas viešbutis su konferencijų sale
talpinančia ne mažiau 100 žmonių bei maitinimo įstaiga. Skatinant verslumą Jurbarko
mieste, vasarą čia turėtų veikti ir lauko kavinė;
 Siekiant padidinti rekreacinių teritorijų funkcionalumą, ties Mituvos numatomi
tinklinio sporto aikštynai. Jose turi būti žiūrovų tribūnos. Įgyvendinant Jurbarko miesto
bendrojo plano tikslus rekreacinėms teritorijoms įrengti, visa sporto įrenginių teritorija bei
jos prieigos tūri būti apželdintos, išpuoselėtos. Želdynus bei želdinius reikia saugoti ir
įveisti. Taip pat būtina išsaugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
 Nemuno ir Mituvos upių sankirtoje galėtų atsirasti pontoninis plaustas, kuriame
įsikurtų maitinimo įstaiga;
 Palei Mituvos ir Imsrės upes numatoma įrengti regyklas, apžvalgos aikšteles.
Siekiant turizmui patrauklaus miesto įvaizdžio, būtina išnaudoti laisvas, rekreacijai skirtas
teritorijas, kuriose turi būti gamtinio karkaso elementų išsaugojimas;
 Per Imsrės upę, ties Bišpolio sodo 2-oji gatve, ties Vydūno gatve prie senųjų
kapinių, tarp Purienų ir Paupio gatvių numatomi tilteliai pėstiesiems ir dviratininkams;
31

 Būtina sutvarkyti viešąsias erdves bei jų teritorijas modernizuoti – atnaujinti ir
papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Numatoma palei Nemuno, Mituvos ir Imsrės
upes Jurbarko mieste įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Tam, kad būtų puoselėjamas
Jurbarko rajono bendrajame plane numatytas teritorijų vientisumas tarp Naujai įrengtų
takai turėtų susisiekti su Jurbarko rajono teritorijomis. Palei pėsčiųjų ir dviračių takus
numatomos pasyvaus poilsio zonos su suolais ir stalais, kai kur ir su pavėsinėmis.
Visais atvejais būtina maksimaliai išsaugoti gamtosauginiu požiūriu reikšmingas ir
(arba) vaizdingas gamtines teritorijas, išlaikiusias natūralaus arba sąlyginai natūralaus
kraštovaizdžio pobūdį – Nemuno slėnio šlaitus, pakrantes, mažųjų upelių slėnius,
išraiškingo kalvoto reljefo paplitimo plotus.
Pagal bendrąjį planą nustatytos nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos
vizualinės apsaugos zonos tikslas – apsaugoti nuo nepageidaujamų ir nebūdingų miesto
siluetui tūrių ar formų atsiradimo. Ribotinas ir aukštingumas. Jis neturėtų viršyti esamo
vidutinio 2 – 3 a. To pasėkoje apžvalgos aikštelės, nedidelės pavėsinės, stovyklavietės,
tilteliai tam ypatingos įtakos neturės.

3.1.

Jurbarko mieste galimybių studijos teritorijų planavimo ir/ar
architektūrinės išraiškos dalių pasiūlymai

Siekiant didinti Jurbarko miesto patrauklumą turistams ir gerinti gyvenimo bei
poilsio sąlygas vietos gyventojams, siekiama pritaikyti Jurbarko miesto turimus išteklius
rekreacijos infrastruktūros plėtrai. Rekreacijos infrastruktūros plėtra – tai didelis
potencialas turizmui plėtotis. Jurbarko miesto urbanistinės struktūros elementų, bei
gamtinių karkasų elementų pritaikymas turizmui bei viešiesiems poreikiams sudaro
sąlygas organizuoti kultūrinio turizmo, dalykinio turizmo, rekreacines veiklas ir skatina
regiono plėtrą. Sutvarkytos bei turizmui pritaikytos rekreacijos zonos sukuria turistinės
traukos centrus, sudaro sąlygas laisvalaikio praleidimui, juose organizuojami renginiai
didina regionų turistinį patrauklumą, formuoja turistų srautus, didina darbo vietų skaičių.
Šie turizmo ištekliai yra vienas iš svarbiausių konkurencinių pranašumų, siekiant pritraukti
turistus ir padidinti ekonominę turizmo naudą.
Įvertinus Jurbarko miesto susiklosčiusį užstatymą, reljefą, vandens išteklius,
išnagrinėjus galimybes plėtoti rekreacines teritorijas (naujo viešbučio, maitinimo įstaigų,
jachtklubo atsiradimo, paplūdimio, pėsčiųjų ir dviračių takų atsiradimo bei sutvarkymo,
vidutinio verslo, turizmo teritorijos aptarnavimo, paslaugų, turizmo ir sporto infrastruktūros
galimą plėtojimąsi ir bendro naudojimo teritorijas nagrinėjamoje teritorijoje) siūlomi tokie
sprendiniai padėsiantys formuoti rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybes,
tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę
kompoziciją.
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3.1.1. Miesto paplūdimys
Sutvarkyta 4000 m2 esamo paplūdimio prie
Nemuno, ties Vydūno gatve infrastruktūra, įrengti
laikini sanitariniai mazgai, turistų ir vietos gyventojų
poreikiams tenkinti ties Kranto gatve pastatyti 2
pastatai, kuriuose įsikurs viešojo maitinimo įstaigos
(lauko kavinės). Planuojamos lauko kavinės turi būti
kompaktiškai išdėstytos ir vientiso architektūrinio
stiliaus. Planuojamas poilsiautojų poreikiams statyti
skirtų pastatų plotas – 60 m2. Sutvarkant miesto
paplūdimį planuojama įrengti patogius priėjimus ir
privažiavimus prie vandens, įrengti automobilių
9 pav. Paplūdimio vieta
stovėjimo aikštelę.
Tvarkant paplūdimį turi būti numatytos vaikams maudytis skirtos vietos, pastatytos
šiukšliadėžės, persirengimo kabinos, numatytas gelbėjimo punktas.
Sutvarkant miesto paplūdimį planuojama įrengti patogius priėjimus ir privažiavimus
prie vandens, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Tvarkant paplūdimį turi būti numatytos
vaikams maudytis skirtos vietos, pastatytos šiukšliadėžės, persirengimo kabinos,
numatytas gelbėjimo punktas. Planuojama, kad paplūdimys pritrauks daug vietinių
lankytojų, bei turistų, todėl judrioje vietoje galima pagalvoti apie praeinantiems žmonėms
skirtas paslaugas – jiems siūlyti šviežių ledų, gėrimų ar užkandžių išsinešti.
Viešasis miesto paplūdimys yra labai svarbus plėtojant viešąjį miesto turizmo
infrastruktūrą. Paplūdimys įsikūręs strategiškoje miesto vietoje,
todėl tikėtinas didelis turistų skaičius. Pasigrožėti Nemuno upės kompozicinę
ašimi. Atnaujintame viešajame paplūdimyje rasite įrengtas aktyvaus sporto ir vaikų žaidimų
zonas.
3.1.2. Stovyklavietė
Išanalizavus Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų potencialą, siūloma įrengti
stovyklaviete, kuri planuojama taptu nauju traukos objektu turistams ir vietos gyventojams.
Jurbarko mieste yra nutiestas dviračių – pėsčiųjų takas, kuris susijungia su
Nemuno pakrante einančiu taku bei pratęsia dviračių maršruto trasą vaizdingomis upių
pakrantėmis. Nemuno kelias turtingas pačios gamtos tobulai sukurtu gamtovaizdžiu.
Kraštovaizdį puošia kalvoti upių vingiai, net trečdalį rajono teritorijos užimantys žali miškų
masyvai ir girios, senovės Lietuvoje puoselėtos ir garbintos ąžuolų giraitės, didingas
renesansines pilis ir dvaro rūmus supantys dekoratyviniai parkai. Jurbarko miesto dviračių
tako trasa patenka į nacionalinę dviračių trasą – „Nemuno dviračių žiedas“. Ši turizmo
zona yra gausiai lankoma aktyvaus turimo mėgėjų.
Atsižvelgiant į šį argumentą siūlomi du variantai, kur būtų strategiškai palankiausia
vieta įkurti stovyklavietę. Stovyklaviete numatoma įrengti Nemuno pakrantėje (žr. pav. 10)
arba Nemuno ir Mituvos upių sankirtoje (žr. pav. 11). Stovyklavietės vieta pasirinkta dėl
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strategiškai palankios vietos statoma toje sklypo vietoje, iš kur atsiveria pats geriausias
vaizdas į aplinką ir gražiausius kampelius.

11 pav. Stovyklavietės vieta Mituvos ir Nemuno
upių sankirtoje

10 pav. Stovyklavietės vieta prie Nemuno
upės

Pagrindinė stovyklavietės paskirtis – poilsiui su nakvyne skirta teritorija, kurioje
teikiama turistinės stovyklos paslauga. Įkūrus stovyklavietę būtų sudaromos sąlygos
palapinėms statyti, higienos poreikiams tenkinti, atliekoms surinkti. Stovyklavietė atstos ir
poilsiavietės funkciją sukuriama laikinai apsistoti be nakvynės skirta teritorija
Stovyklavietėje planuojama pastatyti lauko baldus (8 vnt. stalai ir suolai),
pavėsinės (4 vnt. su stalais ir suolais), automobilių stovėjimo aikštelė (3200 m2),
laužavietės (8 vnt.), tualetus (2 vnt.), informacijai skirtus statinius (stendai 1 vnt.).
Pavėsinė:
Kai norisi ilgiau pabūti gamtoje, pavėsinė tampa puikiu prieglobsčiu saulėtą,
lietingą dieną ar jaukų vasaros vakarą.
Stovyklavietėje numatoma pastatyti keturias pavėsines. Pavėsinių Išoriniai
matmenys 3,5×3,5 m. Sienos, kolonos ąžuolinės, gegnės eglinės. Stogas drebulinės
čerpės. Impregnuojama apsaugine medžio alyva du kartus, sujungimams naudojamos
nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės, taip užtikrinamas gaminio ilgaamžiškumas ir
maksimali apsauga nuo aplinkos poveikio. Į pavėsinės komplektą įeina ąžuoliniai suolai ir
stalas. Stalas – 1,8×0,45 m., 2 suolai po 1,8 m. ilgio.
Šios pavėsinės sukuria nemažai erdvės po atviru dangumi. Jose patogiai gali
susėsti apie 8 – 10 žmonės. Formos proporcingumas, teikia maksimalią naudą išnaudojant
erdvę, sudarydamas nuostabią visumą gamtoje.
Lauko pavėsinės puikiai papildys Nemuno ir
Mituvos upių kraštovaizdžio elementų harmoniją.
Pavėsinės vieta pasirinkta dėl strategiškai palankios
vietos statoma toje sklypo vietoje, iš kur atsiveria pats
geriausias vaizdas į aplinką ir gražiausius kampelius.
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Lauko baldai:
Kokybiški ir patogūs lauko baldai suteiks
poilsiautojams ypatingą malonumą ir komfortą.
Natūralūs medžio masyvo lauko baldai pavers
stovyklavietę jaukumo oaze, į kurią norėsis nuolat
sugrįžti.
Numatoma stovyklavietėje pastatyti 8 atskirai
pastatomus stalus ir suolus. Numatoma statyti eglinio
masyvo lauko balsus. Numatomi lauko baldų
matmenys: stalo ilgis 2m, plotis 1m. Baldai skirti
dešimčiai žmonių. Lauko baldų komplektą turėtų sudaryti stalas ir 4 suolai.
3.1.3. Jachtklubas ir prieplauka
Siekiant darnaus Jurbarko miesto vystymosi, ties Mituvos upe (žr. pav. 12, žr. pav.
13) numatomas įrengti jachtklubas. Planuojama administracinio pastato, dirbtuvių bei
prieplaukos statyba. Prieplauka turi susidėti iš prieplaukos kranto dalies 200 m.,
plaukiojančios dalies ir jas jungiančio tiltelio. Jachtklube numatoma jachtų saugojimo
uždara ir/ar atvira saugykla, automobilių stovėjimo aikštelė.
Planuojamo Jachtklubo pastato (administracinis pastatas) plotas – 150 m2.
Teritorijoje numatomas uždaras jachtų laikymo angaras. Angaro plotas – 100 m2.
Numatoma atvira jachtų laikymo vietą (metalinės konstrukcijos) 20 vnt. ir lankytojams
pritaikyta automobilių stovėjimo aikštelė 3200 m2.

12 pav. Jachtklubo ir prieplaukos vieta
I alternatyva

13 pav. Jachtklubo ir prieplaukos vieta
II alternatyva

Siekiant vienyti fizinius asmenis, kultivuojančius, propaguojančius bei remiančius
buriavimą Lietuvoje, propaguoti aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą, bei sukurti naują
turistų traukos objektą numatoma įkurti Jurbarko mieste jachtklubą. Jachtklubas būtų
įsteigtas bendriems Jachtklubo narių poreikiams ir tikslams tenkinti ir įgyvendinti, siekiant
sukurti kuo geresnes sąlygas buriavimo plėtrai Jurbarko krašte bei Lietuvoje.
Numatomi Jachtklubo veiklos tikslai yra:
 kelti Lietuvos kaip jūrinės valstybės prestižą;
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 koordinuoti Jachtklubo narių veiklą;
 suvienyti Jurbarko krašto buriuotojus bendrų problemų sprendimui;
 skatinti Jachtklubo narių buriuotojų veiklą, kelti buriuotojų kvalifikaciją;
 atstovauti Jachtklubo narių interesams ir juos ginti viešo administravimo
institucijose;
 bendradarbiauti su kitomis giminingomis Lietuvos bei užsienio sportinėmis
organizacijomis;
 organizuoti , skatinti ir remti vaikų bei jaunimo užsiėmimą buriavimu;
 populiarinti buriavimą;
Numatomos Jachtklubo veiklos sritys:
 Sportinė-organizacinė veikla;
 ūkinė-komercinė veikla;
 informacijos kaupimas, analizė ir savo veiklos propagavimas.
Planuojama, kad įkurtas jachtklubas pritrauks į Jurbarko miestą daug įvairių
lankytojų: sportininkų, gamtos mėgėjų, menininkų ir įvairių aktyvios veiklos entuziastų.
Kadangi ši teritorija, kurioje bus įkurtas jachtklubas yra ne prie miesto centro ir ten nėra
išvystyta maisto aptarnavimo funkcija, todėl jachtklube yra numatoma įkurti maitinimo
įstaigą.
Jachtklubo projektavimo poreikis akivaizdus. Jurbarko mieste jachtklubo pagalba
bus skatinama ir plėtojama viešojo turizmo infrastruktūra ir paslaugos, kurios pritrauktų
privačias investicijas ir užtikrintų ilgalaikių darbo vietų sukūrimą Jurbarko mieste.
Prieplauka, kuri numatoma statyti prie Mituvos upės bus skirta pažintiniais ar
pramoginiais tikslais keliaujantiems turistams išlaipinti ir įlaipinti lankant Jurbarko miesto ir
rajono turistinius objektus, kultūrinius ir pramoginius renginius arba keliaujant turistiniais
pramoginiais tikslais derinant kelionę su kitomis turistinėmis trasomis. Prieplaukos statinių
kompleksą sudarys prieplaukos kranto dalis, plaukiojanti dalis ir jas jungiantis tiltelis.
Plaukiojantys pontonai. Tai yra bendrosios paskirties elementai, kurie
palengvina žmonių perėjimą ir suformuoja dalį laivų švartavimosi aptarnavimo įrangos.
Šiuos pontonus sudaro briauninės sijos, kurios suteikia išilginį tvirtumą, bei karkasinė
konstrukcija su skersiniais paramsčiais ir įstrižomis sąvaržomis, kuri sujungia briaunines
sijas ir suteikia skersinį tvirtumą.

14 pav. Pontoninis tiltas

Konstrukciniai elementai gali būti pagaminti iš aliuminio ar cinkuoto plieno.
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Planuojama naudoti aliuminio konstrukcijas. Tai būtų daug tvirtesnė sistemą. Cinkuotas
plienas yra mažiau atsparus agresyvios aplinkos pažeidimams. Vandens ir elektros
energijos tiekimas vykdomas išilgai pontoninio tilto. Prisijungimo taškus galima įrengti
dėžutėse po nuimamais dangteliais. Viršutinio paviršiaus dalis gali būti pagaminta iš įvairių
medžiagų, tokių kaip mediena, plastmase, metalinės grotelės ar metalo lakštai.
Rekomenduotinas tropinis kietmedis, nes jis plačiai naudojamas, ir yra optimaliai tinkamas
pagal išvaizdą ir kainą.
Pontoniniam tilteliui pastatyti yra naudojami plūdurai, tai dėžės, kurios pagamintos
iš aliuminio, polietileno, stiklo pluošto, betono, kurios užpildytos polistirolu (XPS). Šiuo
atveju, pasirinktos gelžbetoninės plūdės su lygia apdaila. Jose yra sutvirtintos nerūdijančio
plieno sijos, taip pat užpildytos didelio tankio polistirolu (XPS). Jų masė yra didesnė nei
kitų plūdžių, tokiu atveju, pontoninis tiltas tampa stabilesnis.
Laivų švartavimosi apkabos (antelės) yra gaminamos iš korozijai atsparaus lydyto
aliuminio, kuris pritvirtinamas prie briaunos sijų. Pontoninių lieptelių kraštuose turėtu būti
įrengtos apsauginės juostos, kad juos apsaugotų nuo laivų smūgių. Šios apsauginės
juostos gali buti gaminamos iš įvairių medžiagų tokių kaip mediena arba guma.

15 pav. Laivų švartavimosi apkaba (antelė) ir apsauginė juosta ant plaukiojančio
pontoninio tiltelio

Rekomenduojamas pagrindinių pontonų plotis pagal ispanų reglamentą
(Recomendaciones para Obras Marítimas - ROM) yra 1.2-2.0 metrai, priklausomai nuo
laivo dydžio ir pirštinių tiltelių skaičiaus. Šiuo metu šis plotis daugumoje prieplaukų yra apie
2,5 m priėjimui ir 3-4 m pagrindiniams farvateriams. 2 metrų pločio elementai turi keturias
betonines plūdes, o 3 metrų pločio elementai turi devynias plūdes. Abiem atvejais plūdės
yra užpildytos XPS, o apsauginės juostos dengtos tropiniu kietmedžiu.
Pirštiniai tilteliai
Pirštiniai tilteliai yra plaukiojantys elementai, pritvirtinti prie pontoninių tiltelių. Jie gali
atlikti švartavimosi plūduro funkcijas mažiems vieno variklio laivams. Be to pirštiniai tilteliai
palengvina manevravimą ir keleivių išlaipinimą bei objektų iškrovimą.
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16 pav. Prieplaukos pirštiniai tilteliai

Pagrindiniai pirštinio tiltelio konstrukcijos elementai yra metalo profiliai su
šoninėmis juostomis, kurios suteikia išilginį tvirtumą. Rėmą sudaro skersiniai ir įstrižiniai
paramsčiai, kurie sujungia pagrindinius elementus ir suteikia skersinį tvirtumą. Pirštinius
tiltelius veikia skersinės jėgos, kurias jie perduoda takeliams per stiprius elastingus blokus.
Todėl artimiausiai takelio esantis profilis yra trikampis ir tai gali būti panaudojama, kad
būtų palengvintas krovinių pervežimas.
Galiausiai, kaip ir plaukiojantys pontonai, laivų švartavimosi apkabos (antelės) yra
gaminamos iš korozijai atsparaus aliuminio lydinio, jos tvirtinamos prie pagrindinio
konstrukcijos elemento. Pirštinio tiltelio kraštuose turėtų būti įrengtos apsauginės juostos,
kad juos apsaugotų nuo laivų smūgių.

17 pav. Laivų švartavimosi apkaba (antelė) ir apsauginės juostos, skirtos pirštiniams tilteliams

Siūloma įrengti pirštinius tiltelius, kurių ilgis 4 m, ir kurie gali būti prailginti,
pridedant elementus. Plotis svyruoja nuo 0.30 m (neprieinamas) iki 1 m.
Rekomenduojamas ilgis pagal ispanų reglamentą (ROM) yra toks pat kaip maksimalus
laivo ilgis. Išskirtinais atvejais leidžiami trumpesni ilgiai (apie 70 proc. – 80 proc.
maksimalaus ilgio). Rekomenduojamas plotis reglamente yra 0.80 m iki 1.50 m,
priklausomai nuo laivo dydžio.
Atsižvelgiant į laivo charakteristiką bei įvairias rekomendacijas, rekomenduojama
įrengti pirštinius tiltelius iš aliuminio konstrukcijų, medinių grindų, polietileno plūdžių,
užpildytų XPS, ir medinių apsauginių juostų.
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Stovėjimo vieta. Poliai.
Naudojant polius plaukiojančių įrenginių pritvirtinimui, horizontalūs poslinkiai
praktiškai lygūs nuliui, tuo tarpu yra išsaugoma galimybė judėti vertikaliai, mažinant
svyravimus. Poliai yra įkalami į dugną atstumu, apskaičiuotu atsižvelgiant į dirvožemio tipą
ir numatomą apkrovą. Su poliais plūduriuojantys elementai yra sujungti standžiais žiedais,
kurie suteikia galimybę jiems judėti vertikalia kryptimi aukštyn-žemyn.

18 pav. Ankeravimo poliai

Projekto rengimo metu, polių skaičius, jų skersmuo, storis ir ilgis turi būti
apskaičiuotas kiekvienam plaukiojančiam tilteliui. Taip pat skaičiavimais turi būti patikrinta,
ar minimalus pagrindas pakankamas, jei horizontalus dirvožemio sluoksnis susilpnėjęs.
Pritvirtinimas prie stacionarių konstrukcijų
Jei plūduriuojantys elementai turi būti pritvirtinti prie stacionarių konstrukcijų (pvz.,
krantinių), poliai yra pakeičiami HEB profiliais, vertikaliai pritvirtintais prie stacionarių
elementų. Jie turi slankiojančius kronšteinus, pritvirtintus prie plaukiojančių elementų.

19 pav. Vertikalaus metalinio tvirtinimo strypo konstrukcija
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3.1.4. Jachtų laikymo vieta
Numatoma jachtklubo teritorijoje statyti
uždarą angarą, kuriame bus laikomos jachtos.
Numatomas statyti modelis maksimaliai išnaudoja
vidaus plotą nenaudodamas polių, sijų ar kitokių
statybos sutvirtinimų. Arkos pagamintos iš aukštos
kokybės Galvalumo. Galvalumas yra Aliuminio, cinko
ir silikono mišinys padengtas plienine skarda.
Metalas nekeičia savo pradinės spalvos. Atsparus
atmosferos pokyčiams. Numatomas pastato plotis 10 m. Aukštis nuo 3,7 iki 7,3 m, ilgis 10
m.
Angaras planuojamas projektuoti ir statyti rekreacinio prioriteto zonoje esančiame
Mituvos upės pakrantėje, prie įkurto jachtklubo, nesudarant vizualios (regimosios) vandens
telkinio taršos.
Jachtų laikymo stovai. Numatoma įsigyti 20 vnt. jachtų laikymo stovų.
Planuojama įsigyti 6T ir 12T jachtų svori atlaikančius stovus su laivo dugno laikymo
plokšte 250x250. Platesne plokšte skirta platesniam laivo dugnui, nes pasiskirsto svorio
slėgis i viena tašką ir užtikrina geresne atrama.
3.1.5. Viešbutis su maitinimo įstaiga
Atlikus Jurbarko miesto situacijos analizę nustatyta, kad Jurbarko miesto
rekreacines teritorijas yra labai patrauklios turistams. Jurbarko mieste lankytojams yra
suteikiama galimybė naudotis tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui pritaikytą infrastruktūrą.
Tačiau įvertinus, kokia yra Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų situacija ir koks patrauklus
šis miestas yra turistams, nėra pilnai išspręstas atvykstančių miesto svečių apgyvendinimo
klausimas. Akivaizdu, kad Jurbarko miesto apgyvendinimo vietų pasiūla yra per maža
paklausai.
Spręsti susidariusią situaciją numatoma viešbučio statyba. Naujas viešbutis, ne tik
išspręstų turistų apgyvendinimo klausymą, bet ir padėtų pamatus dalykinio turizmo
paslaugų spektro didinimui. Dėl šios priežasties būtų įgyvendinami pagrindiniai rekreacinių
teritorijų plėtros Jurbarko mieste tikslai – turistų skaičiaus didinimas, sezoniškumo įtakos
mažinimas ir naujų darbo vietų kūrimas.
Gerėjanti paslaugų kokybė sudarys palankias sąlygas turizmo plėtrai. Statistika
byloja, jog į mūsų šalį kasmet atvyksta vis daugiau užsienio turistų, dėl to sykiu didės ir
apgyvendinimo reikmė.
Planuojama pastatyti naują, šiuolaikiškos architektūros statinį – organiškai
integruotą į jau egzistuojančią rekreacijos zonos infrastruktūrą. Planuojama viešbučio
vieta:
1. Tarp Mituvos upės ir Tilžės gatvės (žr. pav. 20)
2. Ties Nemuno ir Mituvos upių sankirta (žr. pav. 21)
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20 pav. Viešbutis tarp Mituvos upės
ir Tilžės gatvės

21 pav. Viešbutis ties Nemuno ir
Mituvos upių sankirta

Planuojamas pastatas 600 m2 ploto. Vadovaujantis bendruoju planu nustatytomis
nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos vizualinės apsaugos nuostatomis numatomas
pastatas 2 aukštų, taip bus apsaugotas kraštovaizdis nuo nepageidaujamų ir nebūdingo
miesto siluetui ar formų atsiradimui. Viešbutyje numatoma 20 kambarių, kuriose
planuojamas apgyvendinti žmonių skaičius – 80. Numatoma laukiamoji zona – holas,
santechniniai mazgai, pagalbinės bei sandėliavimo patalpos, darbuotojų persirengimo
kambariai, patalpos maitinimo įstaigai. Planuojami atlikti eksterjero darbai: sutvarkyta
aplinka bei šalia esanti teritorija.
Numatoma viešbutyje įrengti modernią ir visa reikalinga technika aprūpinta
konferencijų salę talpinančia ne mažiau 100 asmenų, kuri tenkintų ne tik mažų, vidutinių,
bet ir pakankamai didelių renginių poreikius. Planuojama įrengti 3 transformuojamos
konferencijų salės, kurias sujungus vienu metu galima sutalpinti 100 ir daugiau dalyvių.
Konferencijų salės bus aprūpintos visa konferencijos reikalinga įranga: projektoriai,
ekranai, diskusinė įranga, sinchroninio vertimo įranga, įranga skirta videokonferencijoms.
Pastačius viešbutį su moderniu konferencijų centru butų ženkliai praplėstos
dalykinio turizmo paslaugų spektras ir kokybiniai bei kiekybiniai pajėgumai – konferencijų
organizavimo paslaugos, apgyvendinimo paslaugos.
Planuojamas statyti viešbutis suteiks naudą ne tik pačiai įmonei, bet ir turės
didžiulę pridėtinė vertę tiek Jurbarko miestui, tiek Jurbarko rajonui, konkuruojant
konferencinio turizmo segmente.
Numatomas viešbutis savo kompleksiškumu bus svarbi miesto infrastruktūros
dalis, didelių konferencijų metu pritraukianti į miestą gausius srautus žmonių, kurie
užpildys ne tik viešbutį bet ir duos naudą kitiems Jurbarko miesto paslaugų teikėjams.
Planuojamas didėjantis skaičius turistų srautų su aukštesnėmis pajamomis, kurie orientuoti
į kokybiškas paslaugas. Jie ieško SPA centrų, nori profesionalių kosmetologų paslaugų,
sveikatingumo procedūrų, sveiko maitinimo restoranų, ramios ir atokios nuo miesto
šurmulio aplinkos.
Kadangi konferencijos dažniausiai organizuojamos ne sezono metu, šių paslaugų
kuriama pridėtinė vertė viešbučiui ir miestui pasidaro dar reikšmingesnė. Viešbučio
infrastruktūra suteiks galimybę teikti ne tik poilsio bei apgyvendinimo, bet ir dalykinio
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turizmo paslaugas, kryptingai orientuotas į sezoniškumo mažinimą, tad numatomas
žmonių srautų pagyvėjimas šaltuoju metų sezonu.
Norint pritraukti užsienio svečius, kurie atvyksta į Jurbarką ilgesniam laikui, svarbu
užtikrinti jų poilsį, pateikiant kuo didesnę paslaugų įvairovę, todėl numatoma prie viešbučio
įkurti lauko kavinę.
Lauko kavinė. Vasaros sezono metu planuojama prie viešbučio atidaryti lauko
kavinę. Lauko kavinės įrangą planuojama komplektuoti iš lengvai surenkamų ir išardomų
konstrukcijų.
Lauko kavinės stogas turi būti pritaikytas tiek esant labai saulėtam, tiek niūriam,
lietingam orui. Lauko kavinės planuojamas stogas – modernus tentas. Tentas turi būti
vientisas, įtemptas ant tvirtų metalinių konstrukcijų. Pasirinktas sprendinys puikiausiai
atliks vientiso stogo funkciją.
Kitas svarbus lauko kavinės aspektas – grindys. Lauko kavinė turės medines
grindis. Medinės terasos privalumas – jaukumas ir praktiškumas, lietingu oru – ant jos
nesusidaro balos, nes lietaus vanduo per lentų plyšius subėga po terasa.
Lauko kavinės baldai:
Renkantis lauko baldus bus atkreiptas dėmesys į stalų ir kėdžių formą bei
medžiagas. Planuojama lauko kavinė yra atvira, todėl bus pasirinkti atmosferos poveikiui
(lietui ir tiesioginiams saulės spinduliams) atsparūs baldai – plastiko vytelėmis pinti baldai.
Tokie baldai pasirenkami dėl jų lengvumo, tvirtumo ir stilingumo. Pasirinkti baldai leis
įrengti lauko kavinę netradiciškai ir originaliai, kas prisidės prie viešbučio eksterjero
išskirtinumo.
Stalelius lauko kavinėje planuojama statyti nedidelius, nes lauke dažniau
mėgaujamasi gėrimais, todėl ir vietos ant stalo daug nereikia. Pasirenkami apvalūs stalai.
Konstrukcija – pinti iš vytelių, stalo pagrindas stiklas.
Lauko kavinėje planuojama įrengti elektrinius šildytuvus – jie suteiks jaukumo bei
sušildys lankytojus vėsią dieną ar vakare.
3.1.6. Apžvalgos aikštelės
Palei Mituvos ir Imsės upes (žr. pav. 8) numatoma įrengti apžvalgos aikšteles.
Siekiant sukurti turizmui patrauklų miestą. Planuojamos Jurbarko mieste statyti 5 vnt.
apžvalgos aikšteles atsižvelgiant į kraštovaizdžio, gamtinius, kultūrinius bei istorinius
savitumus, sukuriant palankesnes sąlygas lankytojams apžvelgti ir geriau pažinti vertybes,
kraštovaizdžio panoramas. Statant apžvalgos aikšteles numatoma:
 apžvalgos aikštelės plotas – 100 m2;
 apžvalgos aikštelėje suprojektuoti apsauginę tvorelę;
 apžvalgos aikštelėje pastatyti informacinius stendus lankytojams;
 apžvalgos aikštelės danga neturi kaupti sniego;
 Apžvalgos aikštelės medinės laikančios konstrukcijos, bei pagrindas
numatomos iš kietmedžio (ąžuolo) medienos;
 apžvalgos aikštelėje lankytojams numatomi pastatyti suolai. Suolo ilgis 1,8 m.,
medis – ąžuolas;
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 numatomi minimalius aplinkos sutvarkymo darbai sklype
sumedėjusios augalijos šalinimas iš sklypo, vejos įrengimas, apželdinimas ir kt.).

(krūmų,

22 pav. Apžvalgos aikštelių vieta (Nr. 8)

3.1.7. Paplūdimio tinklinio aikštynas
Sporto aikštyno įrengimas (paplūdimio tinklinio aikštelė) svarbus veiksnys
didinantis Jurbarko miesto patrauklumą, konkurencingumą. Tai didelis postūmis skatinant
gyventojų iniciatyvą, užimtumą ir verslumą. Sporto aikštyno įrengimo vieta pasirinkta didelį
rekreacinį potencialą turinčioje Mituvos upės pakrantėje. Mituvos upės pakrantė dėl savo
unikalių kultūros, gamtos, istorijos paveldo objektų tampa vis ryškesnė žvaigždė šalies ir
užsienio turistų žemėlapiuose.
Sporto aikštyno numatomos kompleksinės dalys – paplūdimio tinklinio aikštė ir
žiūrovų tribūnos.
Reikalavimai paplūdimio tinklinio aikštei:
Aikštelė numatoma įrengti vadovaujantis FIVB nustatytais reikalavimai. Aikštelė
sudaro žaidimo zona ir laisvoji zona. Aikštelės matmenys – 16x8 m. Laisvosios zonos
plotis 3 m. Aikštelę numatoma užpildyti lygiu smėlių. Aikštelės smėlio danga ne mažiau 40
cm. pločio. Aikštelės ribas turi žymėti 4 ryškios, smėliui kontrastingos, pagamintos iš
atsparios medžiagos 5 cm. pločio juostos.
Paplūdimio aikštės tinklas turi būti 100 cm pločio ir 850 cm ilgio. Tinklas turi būti
sudarytas iš 10x10 cm kvadratinių akučių. Jo viršuje ir apačioje yra 5 – 8 cm horizontalios
juostos. Stovai laikantys tinklą turi būti apvalūs ir lygūs, aukštis 255 cm.
Sporto aikštyne numatomos žiūrovų tribūnos - mediniai suolai (360 m2), laikančios
konstrukcijos – metalas (28 m2).
Mediniai tašai 0,095 m x 0,055 m x 4702 m
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Skersiniai tašeliai 0,095 m x 0,055 m x 357 m. (Vieno tašelio ilgis 0,38 m).
Įgyvendinant Jurbarko miesto bendrojo plano tikslus rekreacinėms teritorijoms
įrengti, visa sporto įrenginių teritorija bei jos prieigos tūri būti apželdintos, išpuoselėtos.
Sporto aikštynas padidins Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų funkcionalumą.
Tikimasi, kad sporto aikštelė taps naujas traukos objektas vietiniams gyventojas, bei
aktyvų laisvalaikį propaguojantiems turistams. Tinklinio aikštyne numatoma organizuoti
tinklinio varžybas, turnyrus ar čempionatą. Tai tikėtina pritrauks didesnį Jurbarko miesto
lankytojų skaičių.
Sporto aikštyno teikiama nauda ekonominiu ir socialiniu aspektu:
 Paplūdimio tinklinio treniruotės mėgėjams, vaikams bei tinklinio entuziastams.
 Paplūdimio tinklinio varžybos, turnyrai, čempionatai.
 Paplūdimio tinklinio aikštyno nuoma gimtadieniams, renginiams bei šventėms.
 Vaikų gimtadienių organizavimas paplūdimio tinklinio aikštyne.
 Paplūdimio tinklinio aikštelių nuoma
3.1.8. Tilteliai pėstiesiems ir dviratininkams
Per Imsrės upę, ties Bišpolio sodo 2-oji gatve, ties Vydūno gatve prie senųjų
kapinių, tarp Purienų ir Paupio gatvių numatomi tilteliai pėstiesiems ir dviratininkams.
Numatomas tiltelių skaičius 3 vnt. Tiltų bendras plotas – 30 m2 (10,0x1,0 m.). Numatomi
tiltai pėstiesiems ir dviratininkams – sijiniai tiltai. Jie statomi sujungti netoli vienas kito
esančius krantus – 10 metrų ilgio ir 1 metro pločio. Pagrindiniai tokio tilto elementai atramos ir sijos, dengiantys atstumus tarp atramų. Virš sijų klojama važiuojamoji tilto dalis,
kuriai tenka nuolatinė judanti apkrova. Sijiniai tiltai, parodyti piešinėliuose, skirti pėsčiųjų
eismui ir lengvojo transporto persikėlimui per nedideles kliūtis.

23 pav. Sijinis tiltas.
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24 pav. Sijinis tiltas (pjūvis)

Tiltelio statyba prasideda nuo žymėjimo ir išilginės tilto ašies nustatymo ir
skersinių sijų išdėstymo.

25 pav. Tilto žymėjimas vietovėje

Žymėjimas atliekamas primityviu būdu specialiu šablonu. Šablonas daromas iš
apobliuotų sujungtų į lygiakraštį trikampį lentų ir būtinas stačių kampų žymėjimui.
Trikampio matmenys 1,5х2,0х2,5 m. Gairelėmis arba kuoliukais pažymima išilginė ašis.
Pažymimas tilto plotis - 1 metras (po 0,5 m nuo išilginės ašies). Pagal šias linijas bus
paklotos tilto sijos. Skersinės sijos palojamos 2,7 m atstumu nuo skersinės tilto ašies.
Prieš klojant skersines sijas, iš abiejų dengiamos daubos pusių nuskutamas gruntas, kuris
tvirtinamas sutrombuota skalda. Vėliau apsisaugojimui nuo sijų nusėdimo ir puvimo
papildomai priberiamas 40-50 cm storio sluoksnis skaldos arba žvyro. Grunto
paviršius
nupjaunamas ne mažesniu nei 1:20 nuolydžiu nutekėjimui per
prasisunkiantį pro skaldą vandens.
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26 pav. Atraminės tilto dalies pjūvis

Ant skaldos klojamos skersinės sijos (iš 30-32 mm diametro rąstų, 2 m ilgio,
nuobliuoti dviem briaunomis). Kad būtų išvengta judėjimo, sutvirtinama kuolais, įkalamais
iš abiejų pusių.
Tilto sijos iš nuobliuotų dviem briaunomis 30 cm diametro, 6 m ilgio rąstų, dedamų
ant skersinių sijų pagal anksčiau pažymėtas linijas. Sijų galai apsaugomi nuo puvimo
smaluotomis lentomis. Ant sijų klojamas vientisas paklotas iš lentų, pagamintų iš 28-30 cm
diametro rąstų. Lentos tvirtinamos ant sijų prispaudžiamaisiais 24 cm diametro rąstais,
prikalamais šerpetotomis vinimis. Prispaudžiamieji rąstai reikalingi apsaugai, kad pėstieji ir
dviratininkai nenukristų nuo tilto.
3.1.9.

Dviračių ir pėsčiųjų takai

Per paskutinius dvejus metus pastebimai išaugo dviračiais keliaujančių turistų
skaičius. Manoma, kad tiek Lietuvos jaunimo, tiek užsienio turistų, keliaujančių dviračiais,
nuolat daugės. Išanalizavus Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų potencialą, objektų ir
paslaugų esamą būklę, identifikavus problemas. Pastebimas viešųjų erdvių sutvarkymo
būtinumas bei jų teritorijų modernizavimas, numatomas poreikis labiau išvystyti dviračių
turizmą. Numatyta atnaujinti ir papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus palei Nemuno,
Mituvos ir Imsrės upes. Tam, kad būtų puoselėjamas Jurbarko rajono bendrajame plane
numatytas teritorijų vientisumas tarp Naujai įrengti takai turėtų susisiekti su Jurbarko
rajono teritorijomis. Palei pėsčiųjų ir dviračių takus numatomos pasyvaus poilsio zonos su
suolais ir stalais, kai kur ir su pavėsinėmis.
Numatytas dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas vadovautis tokiais principais:
 Dviračių ir pėsčiųjų trasa turi kuo mažiau sutapti su automobiliniais (ypač
intensyvaus eismo) keliais.
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 Dviračių ir pėsčiųjų trasa suteikia galimybę aplankyti visus lankytinus objektus.
 Atkarpose tarp atskirų objektų kraštovaizdis yra patrauklus, dinamiškas.
Danga turi būti projektuojama atsižvelgiant į tako kategorija, paskirtį, intensyvumą,
apkrovas ir esamas geologines sąlygas. Planuojamoje teritorijoje bus įrengiamos naujos
pilnos konstrukcijos dangos. Projektuojamo tako paskirtis – pėsčiųjų ir dviračių eismui.
Pasirinkta tako danga – betono trinkelių konstrukcija su žvyro pagrindo sluoksniu ant
šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio.
Projektuojamo pėsčiųjų – dviračių tako vertikalus suplanavimas atliktas į esamą
kelio lygį, reljefą, gretimas teritorijas, landšaftą, paviršiaus vandens nuleidimo būtinybę.
Lietau vandeniui nukreipti numatoma įrengti latakus per šaligatvį, taip nukreikiant
gatvės vandenį už šaligatvio. Latakai numatomi rengti 45 laipsniu kampu, pagal gatvės
išilginį nuolydi. Visi takai planuojami projektuoti su nedidesniu nei 5 proc. išilginiu ir 3 proc.
skersiniu nuolydžiu.
Numatoma pasirinkti – V klasės betoninių trinkelių dangą. Pėsčiųjų ir dviračių
važiavimo puse atskirta skiriamaisiais ženklais.
Numatomas pėsčiųjų – dviračių tako ilgis – 20000 m.
Šiuo metu dviračių maršruto trasa yra nutiesta aplink visą miestą, ji pasižymi
nuostabiu kraštovaizdžiu, vaizdingomis upių pakrantėmis. Žmonės traukia ne tik į
panemunę, bet ir prie Imsrės upės nutiestais dviračių ir pėsčiųjų takais. Modernizavus
dviračių turizmo infrastruktūra, skatinant verslumą Jurbarko mieste numatoma įkurti
dviračių nuomos punktus. Įsteigus bent vieną dviračių nuomos punktą būtų galima
populiarinti vienadienių dviračių žygius aplankant Jurbarko miesto lankytinus objektus.
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3.1.10.

Pontoninis plaustas su maitinimo įstaiga

Tai alternatyvi visuomeninė transporto priemonė plačiai paplitusi visame
pasaulyje, leidžianti išplėsti vandens turizmo galimybes keliaujant mariomis, ežerais ir
upėmis. Skatinat verslumą, tuo pačiu ir naujų darbo vietų kūrimą, kuriant nauja turistams
bei vietiniams gyventojams traukos objektą. Įspūdingą kraštovaizdį turinčioje Nemuno ir
Mituvos upių sankirtoje numatoma pastatyto pontoninį plaustą, kuriame įsikurtų maitinimo
įstaiga. Pontoninio plausto statymui yra numatomos dvi alternatyvos:
 Plaukiojantis plaustas
 Stacionarus plūduriuojantis plaustas (pontoninė aikštelė) prijungtas prie
sausumos
Pirma alternatyva: plaukiojantis plaustas:
Numatomas plaustas skirtas pramogoms ir
poilsiui
ant
vandens.
Trumpa
techninė
charakteristika: ilgis 10,00 m., plotis 10,00 m.,
aukštis 2,70m. Pontonas pagamintas iš 2 mm storio
plieno lakšto, jo skersmuo: 63 cm. Yra oro slėgio
matuokliai Plaustas yra dviejų aukštų, su varikliu,
maksimali keliamoji galia – 2,5 tonos. Pirmame
aukšte yra stalai su kėdėmis, baras, antras aukštas
yra skirtas kaitintis saulėje ir grožėtis aplink
supančia panorama, arba tiesiog poilsiauti sėdint ant
specialių neperšlampamų sėdmaišių. Priekinėje laivo dalyje yra numatyta vieta maudytis
yra kopelės išlipti iš vandens, taip pat ten pat yra galimybė kepti mėsą ant grotelių. Yra
vietinis apšvietimas, audio aparatūra. Plaustas yra pakankamai greitas, labai stabilus,
lengvai ir efektyviai valdomas. Plaustas vienodai gerai tinka poilsinėms šeimyninėms
kelionėms, žvejybai, nardymui, įvairiems pobūviams: jubiliejams, krikštynoms,
bernvakariams, mergvakariams, gimtadieniams, verslo susitikimams.
Išskirtinės transporto priemonės savybės:

maža grimzlė, 30 cm (variklis su aukšto spaudimo vandens turbina suteikia
galimybę plaukioti sekliuose priekrančių vandenyse, maža tikimybė užkliudyti
pasitaikančius dugno nelygumus ar kliūtis);

manevringumas;

nesukelia didelių sūkurių;

geresnis pagreitėjimas (nėra greičių dėžės);

pontoniniai segmentai;

polietileniniai – atsparūs šalčiui iki - 50 oC (žiemos metu nereikia iškelti
platformos iš vandens), geriausias segmento svorio ir keliamosios galios santykis (25 kg
/450 kg), atsparūs bukiems smūgiams, ilgaamžiški;

aliumininiai – galimybė integruoti variklį su aukšto spaudimo vandens
turbina, galimi įvairūs segmentų ilgiai (iki 15 m.) ir skersmenys (iki 0,8 m); suteikia
pontoninei platformai lengvumą ir standumą, vizualų išskirtinumą;

komplektuojama su autonominiais energijos šaltinių moduliais (saulės
baterijos, vėjo generatorius, dyzelinis, benzininis ar dujinis generatorius);
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daugiau erdvės nei tokio paties dydžio kateryje;

saugumas (montuojamas iš atskirų segmentų).
Variklis su aukšto spaudimo vandens turbina (ASVT):

geriausias galios ir svorio santykis 37 Hp/35,6 kg;

aušinimas užbortiniu vandeniu; kuro sąnaudos 9 l/val.;

tiesioginis kuro įpurškimas;

elektroninis variklio valdymas;

kibirkštinis uždegimas nereikalaujantis aukšto suspaudimo laipsnio (mažiau
dėvisi variklis);

naudojamas kuras: dyzelis (DF-1, DF-2); aviacinis kuras JP5, JP8, JET A;
benzinas A95.
Plūduriuojantis pontonas (aikštelė).
Sistemos profilio dėka ant pontonų galima saugiai vaikščioti ir nepaslysti. Kadangi
dūlėjimas dėl oro sąlygų, čia įtakos neturi, todėl nėra ir pavojaus, kad galima susižeisti dėl
rakščių, surūdijusių vinių, aštrių briaunų ar sutręšusios medienos. Visą medžiagą galima
laisvai utilizuoti ir ji nekenkia aplinkai, o tuo ypač prisidedama prie to, kad nebūtų teršiami
vandens telkiniai ir palaikoma atitinkamo landšafto harmonija. Viso to rezultatas – ilgalaikis
vertės išliekamumas ir ekonomiškumas, nepatiriant jokių tiesioginių ir netiesioginių išlaidų.
Pontonas montuojamas iš atskirų elementų, kurių svoris tesiekia 6,2 kg, elementų
konstrukcijos užtikrina didžiulę keliamąją 370 kg/m² leistinos apkrovos galią. Jie pagaminti
iš aukštos kokybės UV – stabilizuotos, trešimui atsparios, praktiškai neribojamos
eksploatacinės trukmės plastmasės. Standartinės spalvos yra žalia arba mėlyna. Pontonų
elemento išmatavimai yra 50x50x50 cm, borto virš vandens aukštis standartiškai siekia 40
cm. Surinkimas yra pats paprasčiausias (naudojant montavimui skirtą raktą), kurio metu
atitinkamai kas keturi elementai (= 1 m²) yra sujungiami vienu kaiščiu ir tokiu būdu visai
sistemai yra užtikrinamas tikslus bei stabilus sujungimas. Todėl yra begalė variantų,
planuojant jos išdėstymą ir renkantis išmatavimus (standartinių elementų surinkimo
principas), pontonų įrangas galima bet kada praplėsti arba pakeisti, todėl jų vertė išlieka
ypač ilgam. Visiškai nereikalaujanti priežiūros bei techninio aptarnavimo. Pontonų sistema
yra atspari šalčiui, jūros vandeniui ir rūgštims, ją ištisus metus galima palikti plūduriuoti
vandenyje, o taip pat galima be vargo ištraukti iš vandens ir sandėliuoti. Sistemos profilio
dėka ant pontonų galima saugiai vaikščioti ir nepaslysti. Kadangi dūlėjimas dėl oro sąlygų,
čia įtakos neturi, todėl nėra ir pavojaus, kad galima susižeisti dėl rakščių, surūdijusių vinių,
aštrių briaunų ar sutręšusios medienos.
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3.1.11. Vandens ir sniego pramogų parkas
Siekiant paįvairinti Jurbarko miesto gyventojų poilsį, padidinti turistų srautus,
padidinti rekreacinės teritorijos patrauklumą, pritaikant ją gyventojų poreikiams, sumažinti
sezoniškumo įtaką turizmui Jurbarko mieste numatyta įrengti traukiančiųjų lynų sistemą
(toliau – Sistema), skirtą vandens pramogų mėgėjams vasarą ir sniego pramogų
mėgėjams žiemos laikotarpiu.
Kaip patvirtino pasaulio ir Europos praktika, vandenlenčių ir sniego parkai – puikus
būdas praleisti laisvalaikį. Tokie pramogų parkai itin patrauklūs įvairaus amžiaus ir
gebėjimų žmonių grupėms. Be to, jie pritraukia ir gausybę žiūrovų.
Dar kelios priežastys, kodėl Jurbarko miestui vertinga ir tikslinga turėti tokį
projektą:
 vandenlenčių ir snieglenčių sportai – greičiausiai populiarėjantys pasaulyje;
 greitas įrengimas ir mobilumas;
 tylus elektros variklis – ekologija;
 daugiafunkcinė paskirtis: sistema naudojama vasarą ir žiemą;
Šiltuoju
metų
laiku
Sistemos
atramos pastatomos skirtinguose
vandens telkinio krantuose arba
vandenyje, tarp viršuje esančių
skriemulių
ištempiamas
ir
sujungiamas plieninis lynas. Prie
specialaus
laikiklio
tvirtinama
traukos virvė su rankena, už kurios
laikydamasis žmogus traukiamas
vandens
paviršiumi,
naudojant
vandenlentę, vandens slides arba
kitą
sportinį
inventorių
(pvz.
pripučiamą ratą). Elektrinis variklis,
esantis ant vienos iš atramų, suka skriemulį į vieną arba kitą pusę, todėl pirmyn arba atgal
besisukantis lynas tempia traukos virvę, už kurios laikosi žmogus. Traukos lyno fiksatoriui
artėjant prie vienos ar kitos atramos kompiuterizuota valdymo sistema sustabdo variklį ir
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pradeda sukti skriemulį ir lyną į priešingą pusę, o tempiamas žmogus ties šiais
apsisukimais daro vingį ir pradeda plaukti priešinga kryptimi. Speciali programinė įranga
leidžia vienam žmogui kontroliuoti kelias Sistemas, įrengtas viena šalia kitos. Šis įrenginys
skirtas tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems vandens ir sniego pramogų mėgėjams.
Sistema atitinka esminius Europos Sąjungoje keliamus gamybos normų reikalavimus yra
sertifikuota ir žymima CE ženklu.
Ekstremalių pomėgių mėgėjams vandenyje planuojama įrengti vieną 2 x 4 x 1,2 m
dydžio trampliną ir vieną 12 x 1 x 0,5 m dydžio slydimo dėžę.

Didinti rekreacinės teritorijos
patrauklumą, pritaikant ją gyventojų
poreikiams numatoma įrengti lauko
terasą su originalios receptūros meniu,
savitu interjero stiliumi, kas, tikime,
pradžiugins tiek besimėgaujančius
sporto pramoga, tiek miestiečius, tiek
Jurbarko miesto svečius iš užsienio.
Numatoma prie lauko terasos įrengti
maitinimo įstaigą Jūrinio stiliaus
konteineriuose. Numatomas Jūrinio
konteinerio plotas – 13,5 kv.m.
Numatoma įrengti vandens/sniego sporto pramogų kompleksą prie planuojamo
paplūdimio Nemuno upės pakrantėje (žr. 28 pav.) arba ties Mituvos upe (žr. 27 pav.).
Jurbarko miestą stipri ir perspektyvi idėją, su visa išvystyta sporto ir pramogų baze prikeltų
iš letargo miego, skatintų visuomenės domėjimąsi sportu ir aktyvią miestiečių veiklą,
sukurtų naujas darbo vietas, taip pat būtų tramplynu ateityje vandens/sniego sporto srities
čempionatams. Vandens pramogų parkas prisidėtų prie Jurbarko miesto vardo garsinimo ir
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didesnių investicijų į Jurbarko miestą pritraukimo. Įrengus pramogų parką teritorija taps
patrauklesnė tiek rajono gyventojams, tiek svečiams, bus sudarytos prielaidos turizmo bei
verslo plėtrai.

27 pav. Vandens ir sniego pramogų
parkas ties Mituvos upe

28 pav. Vandens ir sniego pramogų
parkas prie paplūdimio Nemuno krantinėje

3.1.12. Želdiniai, rekreacinių želdinių sutvarkymas
Želdynai kartu su statiniais formuoja miesto erdvės struktūrą, praturtina pastatų ir
kompleksų architektūrinę kompoziciją, kuria miesto atviras žaliąsias erdves (parkus,
skverus, rekreacines zonas), formuoja miesto įvaizdį ir jo estetiką, užtikrina jame ekologinį
stabilumą ir sudaro gyventojams geras sąlygas gyventi, dirbti, mokytis ir ilsėtis. Tam tikslui
miestuose kuriama vientisa želdynų sistema. Naudojami esami gamtiniai ištekliai želdiniai, miškai, upės ir upelių slėniai, šlaitai, pakrantės ir kitos vertingos gamtos
teritorijos; išlaikomi užstatytų ir atvirų (žaliųjų), gyventojų poilsiui ir sveikatai skirtų teritorijų
optimalūs ploto santykiai, taip pat ekologiniai, funkciniai ir estetiniai ryšiai; išsaugomi esami
vertingi želdiniai, saugomos gamtinės teritorijos įtraukiamos į miesto želdynų sistemą.
Sistemoje turi būti sudaromos prielaidos ugdyti želdinius, plėstis jų rūšinei sudėčiai,
tinkamai eksploatuoti, saugoti nuo degradacijos.
Įgyvendinant Jurbarko miesto bendrojo plano tikslus rekreacinėms teritorijos
įrengti, visas teritorijas bei jų prieigas numatoma apželdinti ir išpuoselėti. Apsaugoti esami
želdymai, įvesti nauji želdynai. Visais atvejais bus maksimaliai išsaugotos gamtosauginiu
požiūriu reikšmingos ir vaizdingos gamtinės teritorijos, išlaikytas natūralus arba sąlyginai
natūralus kraštovaizdžio pobūdis – Nemuno slėnio šlaitai, pakrantės, mažųjų ūpelių
slėniai, išraiškingo kalvoto reljefo paplitimo plotai.
Planuojamas įvesti želdinių, bei tvarkomų rekreacinių želdinių plotas – 6000 m2.
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3.2.

Rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste reikšmė socialinių ir
ekonominiu aspektu.

Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtra daro teigiamą poveikį smulkiam ir
vidutiniam verslui, kuriam veikti tikslinės priemonės sudarys palankią paslaugų teikimo
aplinką ir tuo realiai įtakos vietovės ekonominį potencialą ir patrauklumą, turizmo plėtotei.
Turizmo plėtotės įtakoje daugėja statybų, laisvalaikio praleidimo traukos objektų taip bus
mažinimas Jurbarko miesto atsilikimas nuo didmiesčių, kuriamos naujos darbo vietos,
mažinamas emigruojančių vietos gyventojų skaičius. Rekreacinių teritorijų plėtra susidaro
palankias sąlygas regionui, turinčiam turtingą gamtinę bei kultūrinę aplinką, plėtoti
paslaugų sektorių.
Rekreacinių teritorijų plėtra gali būti kaip vietinės ekonomikos diversifikavimo
įrankis, padedantis užkariauti naujas rinkas vietiniams produktams, išplečiant ir
paįvairinant gaminamų prekių ir paslaugų asortimentą. Diversifikuojant vietinę ekonomiką
sudaromas platesnis ir stabilesnis ekonomikos pagrindas vietinei bendruomenei. Tokiu
būdu palaikomas egzistuojantis verslas ir paslaugos bei apsaugomas tam tikras pajamų
lygis.
Socialinė reikšmė. Rekreacinių teritorijų plėtra taip pat teikia socialinę ir kultūrinę
naudą: atsiranda socialiniai kontaktai tarp vietinių gyventojų ir turistų, išauga kultūrinio
paveldo svarbumo bei apsaugos suvokimas, atsiranda tvirtesni tarpusavio ryšiai tarp
vietos gyventojų. Tai leidžia vietinei bendruomenei vystyti vietinę ekonomiką, gerinti
pragyvenimo lygį, tausoti kultūrinį paveldą bei socialines vertybes. Rekreacinių teritorijų
plėtra skatina krašto kultūrinio savitumo ir identiteto apsaugos ir didinimo būtinybę, senųjų
tradicijų atgijimą. Pagyvėja kultūrinis aktyvumas, gausėja renginių, švenčių, kultūrinių
įvykių. Tai yra vienas iš efektyviausių būdų supažindinti kitų šalių turistus su Lietuvos
valstybe, papročiais, kultūra, gamta, istorija bei priminti savo šalies gyventojams seniai
užmirštas tradicijas ir gyvenimo būdą. Geras valstybės kaip kultūringo krašto įvaizdis
žymiai palengvina tarptautinės integracijos galimybes.

53

4. REKREACINIŲ TERITORIJŲ JURBARKO MIESTE PLĖTROS
ALTERNATYVOS IR SĄMATA
Įvertinus Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros poreikį, sudaromos 2
galimos pasiūlymų alternatyvos.
Pirma alternatyva:
 Esamas paplūdimys prie Nemuno, ties Vydūno gatve, turi būti sutvarkytas,
įrengti laikini ar stacionarūs sanitariniai mazgai, turėtų veikti lauko kavinės. Lauko kavinės
turi būti kompaktiškai išdėstytos ir vientiso architektūrinio stiliaus;
 Siekiant darnaus Jurbarko miesto vystymosi, ties Mituvos upe numatomas
įrengti jachtklubas. Administracinis pastatas, dirbtuvės bei prieplauka, kuri susidėtų iš
prieplaukos kranto dalies, plaukiojanti dalies ir jas jungiančio tiltelio. Jachtklube turi būti
jachtų saugojimo uždara ir/ar atvira saugykla, automobilių stovėjimo aikštelė;
 Tarp Mituvos upės ir Tilžės gatvės numatomas viešbutis su konferencijų sale
talpinančia ne mažiau 100 žmonių bei maitinimo įstaiga. Skatinant verslumą Jurbarko
mieste, vasarą čia turėtų veikti ir lauko kavinė;
 Siekiant padidinti rekreacinių teritorijų funkcionalumą, ties Mituvos upe
numatomi tinklinio sporto aikštynai. Jose turi būti žiūrovų tribūnos. Įgyvendinant Jurbarko
miesto bendrojo plano tikslus rekreacinėms teritorijoms įrengti, visa sporto įrenginių
teritorija bei jos prieigos tūri būti apželdintos, išpuoselėtos. Želdynus bei želdinius reikia
saugoti ir įveisti. Taip pat būtina išsaugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius
išteklius;
 Nemuno ir Mituvos upių sankirtoje galėtų atsirasti pontoninis plaustas, kuriame
įsikurtų maitinimo įstaiga;
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 Prie Nemuno ir Mituvos upių sankirta turėtų būti įrengta stovyklavietė.
Želdynus bei želdinius reikia saugoti ir įveisti. Taip pat būtina išsaugoti gamtinį kraštovaizdį
ir gamtinius rekreacinius išteklius;
 Palei Mituvos ir Imsrės upes numatoma įrengti regyklas, apžvalgos aikšteles.
Siekiant turizmui patrauklaus miesto įvaizdžio, būtina išnaudoti laisvas, rekreacijai skirtas
teritorijas, kuriose turi būti gamtinio karkaso elementų išsaugojimas;
 Per Imsrės upę ties Bišpolio sodo 2-oji gatve, ties Vydūno gatve prie senųjų
kapinių, tarp Purienų ir Paupio gatvių numatomi tilteliai pėstiesiems ir dviratininkams;
 Būtina sutvarkyti viešąsias erdves bei jų teritorijas modernizuoti – atnaujinti ir
papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Numatoma palei Nemuno, Mituvos ir Imsrės
upes Jurbarko mieste įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Tam, kad būtų puoselėjamas
Jurbarko rajono bendrajame plane numatytas teritorijų vientisumas tarp Naujai įrengti takai
turėtų susisiekti su Jurbarko rajono teritorijomis. Palei pėsčiųjų ir dviračių takus,
numatomos pasyvaus poilsio zonos su suolais ir stalais, kai kur ir pavėsinėmis.
 Siekiant didinti rekreacinių teritorijų plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą numatoma
įrengti vandens/sniego sporto pramogų kompleksą prie Nemuno upės ties Vydūno gatve.
Pritaikant rekreacinę teritoriją gyventojų poreikiams numatoma įrengti lauko terasą su
jūrinio stiliau konteineryje įrengta maitinimo įstaigą.
Antra alternatyva
 Esamas paplūdimys prie Nemuno, ties Vydūno gatve, turi būti sutvarkytas,
įrengti laikini ar stacionarūs sanitariniai mazgai, turėtų veikti lauko kavinės. Lauko kavinės
turi būti kompaktiškai išdėstytos ir vientiso architektūrinio stiliaus
 Siekiant darnaus Jurbarko miesto vystymosi, prie Mituvos upės numatomas
įrengti jachtklubas. Administracinis pastatas, dirbtuvės bei prieplauka, kuri susidėtų iš
prieplaukos kranto dalies, plaukiojanti dalies ir jas jungiančio tiltelio. Jachtklube turi būti
jachtų saugojimo uždara ir/ar atvira saugykla, automobilių stovėjimo aikštelė. Kadangi ši
teritorija yra ne prie miesto centro ir ten nėra išvystytas maisto aptarnavimo funkcija, todėl
jachtklube numatoma maitinimo įstaiga.
 Prie Nemuno upės turėtų būti įrengta stovyklavietė. Želdynus bei želdinius
reikia saugoti ir įveisti. Taip pat būtina išsaugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius
rekreacinius išteklius;
 Ties Nemuno ir Mituvos upių sankirta numatomas viešbutis su konferencijų
sale talpinančia ne mažiau 100 žmonių bei maitinimo įstaiga. Skatinant verslumą Jurbarko
mieste, vasarą čia turėtų veikti ir lauko kavinė;
 Siekiant padidinti rekreacinių teritorijų funkcionalumą, prie Mituvos upės
numatomi tinklinio sporto aikštynai. Jose turi būti žiūrovų tribūnos. Įgyvendinant Jurbarko
miesto bendrojo plano tikslus rekreacinėms teritorijoms įrengti, visa prie sporto įrenginių
teritorija tūri būti apželdintos, išpuoselėtos.
 Nemuno ir Mituvos upių sankirtoje galėtų atsirasti pontoninis plaustas, kuriame
įsikurtų maitinimo įstaiga;
 Palei Mituvos ir Imsrės upes numatoma įrengti regyklas, apžvalgos aikšteles.
Siekiant turizmui patrauklaus miesto įvaizdžio, būtina išnaudoti laisvas, rekreacijai skirtas
teritorijas, kuriose turi būti gamtinio karkaso elementų išsaugojimas;
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 Per Imsrės upę ties Bišpolio sodo 2-oji gatve, ties Vydūno gatve prie senųjų
kapinių, tarp Purienų ir Paupio gatvių numatomi tilteliai pėstiesiems ir dviratininkams;
 Siekiant didinti rekreacinių teritorijų plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą numatoma
įrengti vandens/sniego sporto pramogų kompleksą prie Mituvos upės. Pritaikant rekreacinę
teritoriją gyventojų poreikiams numatoma įrengti lauko terasą su jūrinio stiliau konteineryje
įrengta maitinimo įstaigą.
 Būtina sutvarkyti viešąsias erdves bei jų teritorijas modernizuoti – atnaujinti ir
papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Numatoma palei Nemuno, Mituvos ir Imsrės
upes Jurbarko mieste įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Tam, kad būtų puoselėjamas
Jurbarko rajono bendrajame plane numatytas teritorijų vientisumas tarp Naujai įrengti takai
turėtų susisiekti su Jurbarko rajono teritorijomis. Palei pėsčiųjų ir dviračių takus
numatomos pasyvaus poilsio zonos su suolais ir stalais, kai kur ir pavėsinėmis.
9 lentelė. Numatytų priemonių 1 paketo sąmata
Darbų pavadinimas
Mato
vnt.
Viešbutis su maitinimo įstaiga (2a)
kv.m

Kiekis
600

Vnt.
kaina
2980

VISO Lt be
PVM
1788000

Jachtklubas : pastato statyba

kv.m

150

2400

360000

Jachtų uždaras angaras

kv.m

100

1660

166000

Atvira jachtų laikymo vieta (metalinės
konstrukcijos)
Prieplauka

vnt.

20

4800

96000

m

200

1280

256000

Sporto aikštynai ( tinklinis 30 m x 12 m)

kv.m

360

144

51840

Esamas tvarkomas paplūdimys (100 m x 40
m)
Lauko kavinė ties kranto gatve - 2 vnt.;

kv.m

4000

12

48000

kv.m

60

1800

108000

Stovyklavietė ties Nemunu (4 pavėsinės su
stalais ir suolais)

kompl

2

9600

19200

Stovyklavietė ties Nemunu (atskirai pastatomi
8 stalai ir suolai)

kompl

3

2900

8700

Automobilių stovėjimo aikštelė (80 m x 40 m)
5 vnt.
Apžvalgos aikštelė medinė su suolais (10 m
x10 m) 5 vnt.
Pontoninis plaustas su maitinimo įstaiga

kv.m

16000

138

2208000

kv.m

500

860

430000

kv.m

40

2200

88000

m

20000

360

7200000

Tiltelis pėstiesiems ir dviratininkams (10 m x
1 m.) 3 vnt.
Vandens/sniego pramogų parkas su
maitinimo įstaiga ir terasa
Informaciniai stendai

kv.m

30

400

12000

vnt.

1

440000

440000

vnt.

12

4500

54000

Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos

vnt.

24

600

14400

Želdiniai, rekreacinių želdynų sutvarkymas

kv.m

6000

12

72000

Vejų atstatymas

kv.m

12000

7,4

88800

Gerbūvio atstatymo darbai

kv.m

4500

104

468000

Dviračių ir pėsčiųjų takai
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Viso statybos darbai

13976940

Inventorizacijos išlaidos

7000

Darbų pridavimo organizavimas, projekto
vykdymo priežiūra

75000

Techninis ir darbo projektas

7%

978386

Užsakovo rezervas

10%

1503733

10 lentelė. Numatytų priemonių 2 paketo sąmata
Darbų pavadinimas
Mato
vnt.
Viešbutis su maitinimo įstaiga (2a)
kv.m
Jachtklubas : pastato statyba
kv.m

IŠ VISO

16541058

PVM 21 proc.

3473622

IŠ VISO

20014681

600

Vnt.
kaina
2980

VISO Lt be
PVM
1788000

150

2400

360000

Kiekis

Jachtų uždaras angaras

kv.m

100

1660

166000

Atvira jachtų laikymo vieta (metalinės
konstrukcijos)
Prieplauka

vnt.

20

4800

96000

m

200

1280

256000

Sporto aikštynai ( tinklinis 30 m x 12 m)

kv.m

360

144

51840

Esamas tvarkomas paplūdimys (100 m x 40
m)
Lauko kavinė ties kranto gatve - 2 vnt.;

kv.m

4000

12

48000

kv.m

60

1800

108000

Stovyklavietė ties Nemunu (4 pavėsinės su
stalais ir suolais)

kompl

2

9600

19200

Stovyklavietė ties Nemunu (atskirai pastatomi
8 stalai ir suolai)

kompl

3

2900

8700

Automobilių stovėjimo aikštelė (80 m x 40 m)
5 vnt.
Asfaltuotas kelias

kv.m

16000

138

2208000

m

600

528

316800

Apžvalgos aikštelė medinė su suolais (10 m
x10 m) 5 vnt.
Pontoninis plaustas su maitinimo įstaiga

kv.m

500

860

430000

kv.m

40

2200

88000

m

20000

360

7200000

Tiltelis pėstiesiems ir dviratininkams (10 m x
1 m.) 3 vnt.
Vandens/sniego pramogų parkas su
maitinimo įstaiga ir terasa
Informaciniai stendai

kv.m

30

400

12000

vnt.

1

440000

440000

vnt.

12

4500

54000

Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos

vnt.

24

600

14400

Dviračių ir pėsčiųjų takai
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Želdiniai, rekreacinių želdynų sutvarkymas

kv.m

6000

12

72000

Vejų atstatymas

kv.m

12000

7,4

88800

Gerbūvio atstatymo darbai

kv.m

4500

104

468000

Viso statybos darbai

14293740

Inventorizacijos išlaidos

7000

Darbų pridavimo organizavimas, projekto
vykdymo priežiūra

75000

Techninis ir darbo projektas

7%

1000562

Užsakovo rezervas

10%

1537630
IŠ VISO

16913932

PVM 21 proc.

3551926

IŠ VISO

20465858

FINANSAVIMO GALIMYBIŲ APŽVALGA
Naudojamos santrumpos ir terminai:
ERPF ─ Europos regioninės plėtros fondas
ES ─ Europos Sąjunga
ESF ─ Europos socialinis fondas
JUI ─ jaunimo užimtumo iniciatyva
SF ─ Sanglaudos fondas
VPSP ─ Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
Su rekreacinių teritorijų plėtra susijusiose srityse, naudojantis 2014 – 2020 m. ES
struktūrinės paramos fondais, įžvelgiamos finansavimo galimybės. Europos Sąjungos
2014 – 2020 metų parama apima 11 finansavimo prioritetų. Šių prioritetų veiklos gali būti
panaudotos Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų plėtros vystymui.
ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PASKIRSTYMAS PAGAL VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETUS (MLN. EURŲ)
1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas (678,88)
✘
2.

3.

4.
5.

6.

Informacinės visuomenės skatinimas (244,04)
Galimos veiklos: viešosios interneto prieigos infrastruktūros atnaujinimo ir jos
panaudojimo gyventojų skaitmeninių gebėjimų plėtrai
Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas (531,60)
Galimos veiklos: naujų mažų ir vidutinių įmonių verslo modelių, ypač
internacionalizavimo, kūrimas ir įgyvendinimas
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo
skatinimas (942,36)
Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos (837,78)
Galimos veiklos: investicijos į vandens sektorių, kultūrinio ir gamtinio paveldo
apsauga, propagavimas ir vystymas
Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas (1182,74)

✘
✔
✘
✔

✔
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Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas (728,59)
Galimos veiklos: didinti užimtumo lygį, ypač moterų, jaunų ir vyresnio amžiaus
žmonių
8. Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu (535,83)
Galimos veiklos: viešosios infrastruktūros kaimo vietovėse kūrimas
bendruomenių veiklai, socialinės įtraukties skatinimas, suteikiant geresnę
prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų
9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (663,86)
Galimos veiklos: profesinio rengimo centrų kūrimas
10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas (150,36)
7.

11. Techninė parama (213,35)

✔
✔

✘
✘
✘

Šaltinis: 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programa

Toliau pateikiama lentelė pristato Jurbarko miestui aktualių prioritetų investavimo
strategiją
Bendrojo
Eil.
Prioritetas
Fondas
finansavimo
Nr.
dalis

1.

Informacinės visuomenės skatinimas

ERPF

85%

2.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

ERPF

85%

3.
4.

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos
Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

5.

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

6.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas

ERPF
SF
ERPF
ESF
JUI
ERPF
ESF
ERPF
ESF

85%
85%
85%
85%
91,89%
85%
85%
85%
85%

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (angl. public private partneship) yra gera
alternatyva viešajai infrastruktūrai kurti ir viešosioms paslaugoms teikti. VPSP strategijos
buvimas didina vykdomų projektų veiksmingumą, mažina išlaidas.
VPSP būdas gali sukurti didesnę naudą už pinigus ne todėl, kad jis žymiai atpigins
pačios investicijos kaštus. Darbų kaina savaime pasikeis neženkliai, ir pagrinde dėl to, kad
kai kurie pirkimai bus apjungiami, ir sumažės jų organizavimo kaštai. Esminiai dalykai,
keičiantys investicinių projektų, įgyvendinamų VPSP būdų, kaštus ir jų paskirstymą laike
yra:
- kitoks mokėjimų srauto išdėstymas laike. VPSP būdas leidžia pakeisti didelius
pradinės investicijos per pirmuosius projekto metus kaštus į mažesnius reguliarius
mokėjimus per visą projekto ekonominio gyvavimo laikotarpį. Toks pokytis pagrinde įtakoja
projektų finansavimo galimumą.
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- su rizika susijusių kaštų perdavimas privačiam partneriui. Tradiciniu būdu
įgyvendinamo projekto atveju, viešojo sektoriaus partneriui teks apmokėti pabrangusių ir
užsitęsusių statybų išlaidas, bei visus atsiradusius papildomus kaštus dėl netinkamo
eksploatavimo. VPSP atveju šiuos kaštus sumokės privatus partneris, todėl jis
suinteresuotas dėti visas pastangas, kad papildomos išlaidos nebūtų patirtos.
Viešojo sektoriaus institucijai reikia ypatingų gebėjimų norint gerai pasirengti ir
tinkamai suvaldyti partnerystės sandorį. Kai kurie gebėjimai pagal savo pobūdį yra tie
patys, kaip ir planuojant ir rengiant įprastiniu būdu įgyvendinamus investicijų projektus,
tačiau dėl to, kad sprendimai turės ilgalaikį poveikį, ir kad reikės derėtis su privačių
partnerių rinka dėl palankiausio viešajam sektoriui pasiūlymo, ginti viešąjį interesą, šie
gebėjimai įgauna ypatingą reikšmę.
Toliau lentelėje pateikiami finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė.
Finansavimo šaltinis
Finansavimo
Komentaras
tikimybė
Valstybė
Valstybės
Aukšta
Biudžetas,
anot
vyriausybės,
biudžetas
skirtas ir sustiprinti savivaldybes
bei suteikti juntamą impulsą
regionų plėtrai
Savivaldybė
Savivaldybės
Aukšta
Dėl lėšų trūkumo bus mažiau
biudžetas
atliekama miesto ir gyvenviečių
tvarkymo ir remonto darbų (pagal
2014 m. rajono savivaldybės
biudžetą)
VPSP
Privatus kapitalas
Aukšta
Lietuvoje yra nemaža VPSP
patirtis uostų ir prieplaukų, turizmo
objektų,
kultūros
ir
kitos
infrastruktūros srityse
ES parama
ES
paramos
Aukšta
2014 – 2020 metų ES paramos
fondai
prioritetai apima sritis, kurių
vystymas Jurbarko rajono kaimo
vietovių darnioje plėtroje būtų
tikslingas
Rekreacinių

teritorijų

plėtros

vystymas

Jurbarko

mieste

praplėstų

esamą

infrastruktūrą, padidintų rekreacinių zonų, turizmo plėtrą, užimtumo, socialinių, kultūrinių
veiklų kiekį, bei sukurtų prielaidas stipresniam žmonių bendruomeniškumui ir gyvenimo
kokybės gerinimu.
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IŠVADOS
Rekreacijos plėtojimas sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su Jurbarko rajono
gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, padeda tenkinti gyventojų poreikius poilsiui
gamtoje. Vystant rekreaciją ir turizmą rajono teritorijoje (ypatingai pietinėje rajono dalyje), ji
galėtų tapti išskirtine Lietuvos vietove, pasižyminčia aukštu rekreacijos aptarnavimo lygiu ir
kokybe, savita gamtine ir kultūrine aplinka, siūlančia kokybiškas turizmo ir poilsio
paslaugas ir ištisus metus pritraukiančia gausius lankytojų srautus.
Esamas Jurbarko rajono gamtinių rekreacinių ir kultūrinių išteklių
potencialas reikšmingas ne tik rajono, bet atskirais atvejais šalies ar net tarptautiniu mastu
bei turėtų tapti vienu iš pagrindinių veiksnių, skatinančių įvairių formų vidaus ir
atvykstamojo turizmo (pažintinio pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens turizmo, kaimo
turizmo ir kt. plėtrą).
Atlikus Jurbarko miesto rekreacinių teritorijų esamos situacijos apžvalga ir
išvystymo padėties analize nustatyti rekreacinių teritorijų plėtros pasiūlymai:
• Numatomas sutvarkyti esamas paplūdimys, prie kurio turėtų veikti lauko
kavinės.
•
Numatomas įrengti jachtklubas. Jachtklube numatoma maitinimo įstaiga.
•
Turėtų būti įrengta stovyklavietė.
•
Numatomas statyti vandens/sniego pramogų parkas su maitinimo įstaigą ir
terasa.
•
Numatomas statyti viešbutis su konferencijų sale talpinančia ne mažiau 100
žmonių bei maitinimo įstaiga.
•
Numatomas įrengti tinklinio sporto aikštynas.
•
Numatomas pontoninis plaustas su įsikūrusia maitinimo įstaiga.
•
Numatoma įrengti regyklas, apžvalgos aikšteles.
•
Numatomi įrengti tilteliai pėstiesiems ir dviratininkams.
•
Numatoma sutvarkyti viešąsias erdves bei jų teritorijas modernizuoti –
atnaujinti ir papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus.
Pasiūlytos rekreacinių teritorijų plėtros alternatyvos sudarys prielaidas Jurbarko
miesto rekreacinių teritorijų plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins miesto patrauklumą
turistams, kas sąlygotų jų srautų didėjimą, viešnagės rajone trukmės ilgėjimą, taip
prisidedant prie regiono pajamų didinimo, subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo.
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PRIEDAI
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1 alternatyva
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2 alternatyva
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