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ĮVADAS
Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo plano rengimo teisinė aplinka
Šis darbas parengtas vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2003 m.
liepos 24 d. sprendimu Nr. T2-171 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo plano ir
strateginio plėtros plano rengimo“ ir 2005 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-15 „Dėl
Jurbarko rajono teritorijos bendrojo plano rengimo darbų programos patvirtinimo“ bei
2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T2-88 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos
ir Jurbarko miesto teritorijos bendrųjų planų rengimo darbų programų patvirtinimo“.
2007-09-27 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-299 „Dėl Jurbarko
rajono bendrojo plano erdvinės raidos koncepcijos aprobavimo“ buvo patvirtinta
Jurbarko rajono bendrojo plano dalis – teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija,
kuria vadovaujantis rengiami, detalizuojami bendrojo plano sprendiniai.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas rengiamas remiantis
planavimo sąlygomis bei remiantis Lietuvos įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais planavimą, o taip pat
2004-06-26 sutartimi Nr. 56/G1-89 bei 2006-09-26 papildomu susitarimu Nr. G1-148.
Planavimo sąlygos, kuriomis remiantis ruošiamas Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijos bendrasis planas:
• Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui rengti planavimo
sąlygomis 2004-06-17 Nr. 02-04, patvirtintomis Tauragės apskrities viršininko;
• Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento išduotomis planavimo
sąlygomis bendrojo planavimo dokumentui rengti 2006-04-14 Nr. 372;
• Panemunių regioninio parko direkcijos išduotomis Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano rengimo sąlygomis 2004-05-03 SR. Nr. 04-45;
• Kultūros vertybių apsaugos departamento Tauragės teritorinio padalinio
viršininko patvirtintomis planavimo sąlygomis rajono lygmens bendrojo
planavimo dokumentams rengti 2004-06-01 Nr.2;
• Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko filialo išduotomis sąlygomis
bendriesiems planams 2004-06-15 Nr. 303;
• Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotomis
sąlygomis bendriesiems planams rengti 2004-06-02 Nr. SS-89;
• Valstybinės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos raštu 2004-06-15 Nr. 668
dėl sąlygų bendriesiems planams rengti;
• AB „Lietuvos geležinkeliai“ raštu 2007-04-02 Nr. 2-1185 dėl informacijos
pateikimo;
• Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos raštu
2004-06-15 Nr. (24)-14-1952 dėl sąlygų pateikimo;
• Akcinės bendrovės „Vakarų skirstomieji tinklai“ raštu 2004-06-01 Nr. 270504421 dėl techninių sąlygų Jurbarko rajono teritorijos bendrajam planui rengti;
• Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ raštu 2004-06-14 Nr. 7-432-734 dėl
planavimo sąlygų bendriesiems planams rengti;
• Uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“raštu 2004-06-01 Nr. 115 dėl
techninių sąlygų bendriesiems planams rengti;
• Akcinės bendrovės „Lietuvos telekomas“ raštu 2004-06-01 Nr. 03-2-06-3 dėl
sąlygų bendriesiems planams rengti.
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Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo plano rengimo eiga, sąsajos su
aukštesnio lygmens planavimo dokumentais
Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos
teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai
(LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMAS 1995 m.
gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Vilnius. Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. gegužės 1 d.).
Bendrasis planas – svarbiausias miesto teritorijų planavimo dokumentas, sprendžiantis
darnaus vystymo uždavinius, įgyvendinantis miesto viziją ir plėtros prioritetus.
Bendrojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai:
1. parengiamasis;
2. teritorijų planavimo dokumento rengimo;
3. sprendinių pasekmių vertinimo;
4. baigiamasis.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą sudaro esamos būklės analizės stadija,
koncepcijos rengimo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija. 2006m. atlikus
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano esamos būklės analizę, buvo
pereita prie antrosios rengimo etapo stadijos – teritorijos vystymo koncepcijos.
Rengiant Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepciją buvo
remiamasi Europos Sąjungoje visuotinai priimta tvaraus (tausojančio ir subalansuoto)
vystymosi ideologija. Tam, kad nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcijos įgyvendinimo pasekmes
aplinkai, buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo metu buvo konsultuotasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybės
institucijomis, visuomene, buvo atsižvelgta į šių konsultacijų ir kitų viešumą
užtikrinančių procedūrų rezultatus. 2007-09-27 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-299 „Dėl Jurbarko rajono bendrojo plano erdvinės raidos koncepcijos
aprobavimo“ buvo patvirtinta Jurbarko rajono bendrojo plano dalis – teritorijos vystymo
erdvinės raidos koncepcija.
Ilgalaikė rajono savivaldybės teritorijos subalansuotos plėtros koncepcija buvo parengta
20-čiai metų. Detalizuoti Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos vystymo sprendiniai
rengiami 10-ties metų laikotarpiui – iki 2017 metų. Sprendinių konkretizavimo stadijoje
atliekamas rajono teritorijos funkcinis zonavimas, urbanistinio karkaso
konkretizavimas, gyvenamųjų vietovių tinklo plėtojimas, miškų, kraštovaizdžio
tvarkymo zonų nustatymas, gamtinio karkaso formavimas, ekologinės apsaugos zonų
plėtojimas, biologinės įvairovės apsaugos zonų nustatymas, rekreacinės, verslo, kitos
paskirties teritorijų plėtojimas, techninės, socialinės, kultūrinės infrastruktūros
vystymas, vyraujančios pagrindinės tikslinės paskirties (būdo) zonų nustatymas bei jų
tvarkymo, naudojimo bei apsaugos reglamentavimas.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas turi sąsajų su aukštesnio
lygmens planavimo dokumentais bei savivaldybės strateginiu plėtros planu – jų
sprendiniai įgyvendinami, planuojant savivaldybės teritoriją.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos sprendinių pateikiama medžiaga suskirstyta į 8
skyrius, iliustruotus grafikais ir schemomis..Grafinę dalį sudaro 7 pagal atskiras temas
parengti brėžiniai.
UAB „Urbanistika“
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1. GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ SISTEMA
Jurbarko rajono savivaldybės teritorija užima 1507,45 kv. km. plotą. Savivaldybės
teritoriją sudaro dvylikos seniūnijų teritorijos (dvylikta - naujai įteisinta Jurbarko
miesto seniūnija), kuriuose yra 391 gyvenamoji vietovė, iš kurių 2 miesto ir 389 kaimo
gyvenamosios vietovės.
Jurbarko rajono miestuose - Jurbarke ir Smalininkuose gyvena 39,3 % visų
savivaldybės gyventojų. Rajono urbanizacijos lygis (miesto gyventojų skaičius
procentais) yra gerokai žemesnis už Lietuvos (66,9 % gyventojų gyvena miestuose) ir
truputį žemesnis už vidutinį Tauragės apskrities urbanizacijos lygį. Tauragės apskritis,
kuriai priklauso Jurbarko rajonas, turi mažiausią miesto gyventojų procentą tarp
dešimties respublikos apskričių - 40,8 %.
Jurbarko rajone vidutinis gyvenamosios vietovės dydis yra 92 gyventojai, mažesnis už
Lietuvos vidurkį - 161 gyv. Gyvenamųjų vietovių tankis savivaldybėje - 26
gyvenamosios vietovės 100 kv. km.
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 % visų rajono gyvenamųjų vietovių.
Jurbarko rajono gyvenamųjų vietovių tinklą sudaro miestai, miesteliai, ir kaimai,
išsidėstę seniūnijose. Žemiau vidutinio Lietuvos lygio urbanizuota Jurbarko rajono
teritorija turi palyginti tolygų seniūnijų centrų ir miestelių bei stambesnių kaimo
gyvenviečių tinklą. Dominuoja Jurbarko miestas, kuriame koncentruojasi apie 95 %
rajono miesto gyventojų ir 37,5% visų rajono gyventojų. Be dviejų miestų, Jurbarko
rajono gyvenamųjų vietovių tinkle išsiskiria 8 miesteliai (šeši iš jų yra seniūnijų centrai)
ir 17 stambesnių kaimo gyvenviečių, kurios sudaro atskirą gyvenamųjų vietovių tinklo
sluoksnį.
Vidutinis miestelių dydis Jurbarko rajono savivaldybėje – 620 gyventojų. Didžiausi
miesteliai yra Viešvilė ir Veliuona. Mažiausią gyventojų skaičių turi Stakių ir Šimkaičių
miesteliai, kuriuose gyvena mažiau negu 300 gyventojų.

1.1. Gyvenamųjų vietovių tinklo plėtojimas
Bendrojo plano sprendiniai iki 2017m. parengti pagal rajono teritorijos vystymo
koncepciją, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007m. rugsėjo 27d.
sprendimu Nr. T2-299, nustačiusią rajono teritorijos plėtros prioritetus iki 2027 metų.
Koncepcijoje nustatyti rajono teritorijos vystymo tikslai ir pagrindinės plėtros kryptys
(žiūr. Jurbarko r. savivaldybės teritorijos patvirtintos bendrosios erdvinės koncepcijos
brėžinį) toliau konkretizuotos bendrojo plano sprendiniuose iki 2017m.
Jurbarko rajono
gyvenamųjų vietovių sistema yra neatskiriama dalis bendros
respublikos sistemos. Todėl Jurbarko rajono gyvenamųjų vietovių tinklas koncepcijos
stadijoje buvo nagrinėjamas visos Lietuvos bei Tauragės apskrities kontekste.
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Svarbiausią gyvenamųjų vietovių tinklo dalį – atraminį tinklą sudaro miestai, susiję
tarpusavyje susisiekimo, administraciniais, gamybiniais ir kitais ryšiais. Miestų ryšiai,
gyventojų migracija tarp jų sudaro bendrai veikiančią urbanistinę (gyvenamųjų
vietovių) sistemą.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas šalies urbanistinėje sistemoje įtvirtino
atraminį gyvenamųjų vietovių tinklą, kurį sudaro šių hierarchinių lygmenų centrai:
I lygmuo – tai didieji miestai, atitinkantys metropolinio centro reikalavimus
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys).
II lygmuo - regioniniai centrai. Tai dabartinių apskričių centrai ir kiti stambesni
miestai, būsimieji regionų centrai.
III lygmuo - lokaliniai centrai. Tai esami ir galimų naujų savivaldybių centrai.
LR teritorijos urbanistinį karkasą sudarantys svarbiausi atraminio gyvenamųjų vietovių
tinklo centrai, tarpusavyje jungiasi urbanistinės integracijos ašimis. LR teritorijos
bendrajame plane nustatyta tokia urbanistinės integracijos ašių hierarchija:
I lygmuo – tarptautinės ir nacionalinės urbanistinės integracijos ašys – tai įvairių
kategorijų tarptautiniai transporto koridoriai.
II lygmuo – regioninės urbanistinės integracijos ašys, jungiančios regionų centrus
tarpusavyje ir su aukštesnio lygmens centrais bei urbanistinės integracijos ašimis.
III lygmuo – lokalinės jungtys, jungiančios savivaldybių centrus tarpusavyje ir su
aukštesnio lygmens ašimis.
LR teritorijos bendrame plane išskirtuose gyvenamųjų vietovių tinklo arealuose vakarų
Lietuvos arealas charakterizuojamas kaip mažų tolygiai išsidėsčiusių miestų ir didelių
retai išdėstytų kaimo gyvenamųjų vietovių tinklas. Jurbarko rajonas priklauso šiam
gyvenamųjų vietovių tinklo arealui. LR bendrajame plane Jurbarko miestas priskirtas
savivaldos centrų lygmeniui, kaip pakankamo potencialo savivaldybės centras, kuriam
numatoma renovacija bei būklės palaikymas.
1.1.1. Atraminis rajono teritorijos gyvenamųjų vietovių tinklas
Remiantis LR teritorijos bendrojo plano nuostatomis, Jurbarko rajono gyvenamųjų
vietovių sistemoje išskirtas atraminis gyvenamųjų vietovių tinklas, kurį sudaro šie
hierarchinių lygmenų centrai:
III lygmuo – pagrindinis lokalinis centras. Tai esamas palaikomas rajono
savivaldybės centras – Jurbarko miestas.
IV lygmuo – vietiniai seniūnijų centrai:
• esami palaikomi seniūnijų centrai - Juodaičių kaimas, Seredžiaus
miestelis, Veliuonos miestelis, Raudonės miestelis.
• esami plėtojami seniūnijos centrai – Skirsnemunės kaimas, Šimkaičių
miestelis, Eržvilko miestelis, Girdžių kaimas, Jurbarkų kaimas, Smalininkų
miestas ir Viešvilės miestelis.
• Naujai suformuotas miesto pagrindu seniūnijos centras – Jurbarko miestas.
Jurbarko rajono teritorijoje yra dvylika IV lygmens vietinių seniūnijų centrų.
Rajono gyvenamųjų vietovių tinkle tiek gyventojų skaičiumi, tiek ir ekonominiu
socialiniu potencialu dominuoja savivaldybės centras Jurbarkas. Todėl numatyta ne tik
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kokybinė miesto ir priemiesčio teritorijos plėtra, bet ir gana didelė urbanistinė teritorinė
miesto ir priemiestinės zonos plėtra.
Mažesniu mastu ūkinis gyvenimas reiškiasi vietiniuose seniūnijų centruose. Kadangi šie
vietinio lygmens centrai savo tarpusavio ryšiais formuoja svarbiausias atramines rajono
teritorijos urbanistinio vystymo ašis, kurios suteikia artimiausiai aplinkai didesnį ar
mažesnį urbanistinio vystymo potencialą, sprendiniuose yra numatyta ir šių lokalinių
centrų teritorinė urbanistinė plėtra.
1.1.2. Urbanistinis karkasas ir integracijos ašys
Urbanistinis karkasas (savivaldybės teritorijos technogeninis stuburas) - aktyviausios
ūkinės bei kultūrinės plėtros centrų ir teritorijos urbanistinio vystymo ašių sistema. Tai
pagrindinė gyvenamųjų vietovių tinklo teritorinės struktūros konstrukcija.
Rajono teritorijos urbanistinį karkasą sudarantys svarbiausi atraminio gyvenamųjų
vietovių tinklo centrai, tarpusavyje jungiasi urbanistinės integracijos ašimis.
Remiantis LR teritorijos bendrojo plano ir rengiamo Tauragės apskrities bendrojo plano
sprendinių nuostatomis, Jurbarko rajono teritorijos bendrajame plane nustatyta tokia
urbanistinio vystymo ašių hierarchija (žiūr. 1.1.2. schema ):
I lygmuo – nacionalinės urbanistinės integracijos ašys (šalies vidinės urbanistinės
integracijos ašys) – tai įvairių kategorijų tarptautiniai transporto koridoriai.
II lygmuo – regioninės jungtys, jungiančios regionų centrus tarpusavyje ir su
aukštesnio lygmens centrais bei urbanistinės integracijos ašimis.
III lygmuo – lokalinės jungtys, jungiančios savivaldybių centrus tarpusavyje ir su
aukštesnio lygmens ašimis.
Jurbarko rajono teritorijos bendrasis planas siūlo išskirti ir plėtoti pagrindinę RytųVakarų krypties nacionalinę urbanistinės integracijos ašį. Ši savivaldybės urbanistinio
vystymo ašis formuojama panaudojant krašto kelio Kaunas - Klaipėda techninę
infrastruktūrą. Joje yra planuojama pagrindinė ir didžiausia gyventojų ir jų veiklos
koncentracijos zona, numatoma didžiausia urbanistinio vystymo galimybė. Pagrindinės
urbanistinės ašies vaidmuo ypač svarbus rajono teritorijos vystymui.

1. 2. Urbanistinių centrų vystymo kryptys
Patvirtintoje rajono bendrojo plano koncepcijoje vienas iš numatytų teritorijos vystymo
specialiųjų uždavinių yra gyvenamųjų vietovių sistemos vystymas. Konkretizuojant
bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiama į iškeltus gyvenamųjų vietovių sistemos
vystymo tikslus:
• formuoti rajono teritorijoje hierarchinį policentrinį gyvenamųjų vietovių
tinklą, užtikrinantį palankiausias sąlygas socialiniam, ekonominiam ir ekologiniam
rajono vystymui ir prielaidas aukštai žmonių gyvenimo kokybei;
• užtikrinti subalansuotą urbanistinių jungčių funkcionavimą;
• vystyti rajono gyvenamųjų vietovių tinklą, jungiant jį su kitų savivaldybių,
apskričių ir visos Lietuvos urbanistine sistema;
• gyvenamųjų vietovių teritorijų planavime užtikrinti ir sudaryti tinkamas
sąlygas jų darnai ir efektyviam vystymuisi;
• siekti racionalaus ir tikslingo gyventojų koncentracijos tendencijų
subalansavimo, sustiprinant silpnąsias gyvenamųjų vietovių tinklo grandis.
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Rajono teritorijos periferinė padėtis (nemaža teritorijos dalis yra pasienio zonoje) ir
pakankamai didelė ekonominė socialinė diferenciacija tarp gyvenamųjų vietovių
suformuoja atitinkamas gyvenamųjų vietovių tinklo plėtojimo nuostatas, kurios turi
remtis darnaus vystymosi strategija ir realizuotis regioninės bei rajoninės politikos
priemonėmis.
Vyraujant gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijai, urbanizacijos procesas plėtosis
augant ekonomikai ir gerėjant gyvenimo kokybei. Gyvenamosios vietovės vystysis visų
pirma vidinių teritorinių rezervų sąskaita, tačiau rajono teritorijos gyvenamųjų vietovių
tinklo pagrindinių miestų, miestelių ir kaimo gyvenviečių plėtra numatoma ir
gretimose teritorijose.
Planuojamu bendrojo plano sprendinių laikotarpiu (iki 2017 metų) vietiniai seniūnijų
centrai gali išlikti nevienodo potencialo, tačiau šio potencialo išlyginimas ir plėtojimas
turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį realizuojant rajono teritorijos vystymo tikslus,
siekiančius galimai tolygesnio rajono teritorijos išvystymo.
Bendrojo plano sprendiniuose numatytos rajono urbanistinių centrų ir perspektyvių
gyvenviečių galimos teritorinės plėtros kryptys. Urbanistinės plėtros zonos
pavaizduotos pagrindiniame žemės naudojimo brėžinyje ir gyvenamųjų vietovių
plėtojimo brėžinyje.
Urbanistinių centrų vystymo kryptys diferencijuojamos priklausomai nuo gyvenamosios
vietovės statuso, dydžio, socialinio ekonominio potencialo ir pagrindinių funkcijų bei
teritorinės padėties urbanistinio vystymo ašių atžvilgiu.
Urbanistinė teritorinė plėtra numatoma Jurbarko ir Smalininkų miestuose, Viešvilės,
Eržvilko, Vadžgirio, Šimkaičių, Stakių miesteliuose.
Panemunių regioniniame parke esančius miestelius Raudonę, Veliuoną ir Seredžių
siūloma plėtoti juos renovuojant, palaikant bendrą susiformavusį užstatymo pobūdį ir
urbanistinę struktūrą.
Nedidelė urbanistinė plėtra siūloma ir Juodaičių kaimui, kaip esamam palaikomojo
vystymo seniūnijos centrui.
Rajono teritorijoje išskiriama vienuolika kaimo gyvenviečių, kurios galėtų plėtotis
augant ekonomikai ir gerėjant gyvenimo kokybei. Tai Skirsnemunės, Vidkiemio,
Vertimų, Rotulių, Pašaltuonio, Juodaičių, Tamošių, Klausučių, Paulių, Žindaičių ir
Varlaukio kaimo gyvenvietės.
Konkretizuojant sprendinius, numatytus patvirtintoje rajono teritorijos koncepcijoje,
siūloma plėtoti ir vystyti rajono gyvenamąsias vietoves, išskiriant šias urbanistinės
plėtros zonas:
•

•

U1 – rajono miestų urbanistinės plėtros zona (esamų miestų urbanistinio
poveikio zona, kurioje prioritetas teikiamas kitos paskirties žemės naudojimui,
būdinga intensyvi urbanizacija, įvairaus pobūdžio rekreacija, tausojantis miškų
ūkis);
U2 – miestelių ir kaimų plėtros zona (prioritetas kitos paskirties žemės
naudojimui, būdingas kompaktinis vidutinio intensyvumo užstatymas, įvairaus
pobūdžio rekreacija, tausojantis miškų ūkis);
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U3 – urbanistinio vystymo ašių poveikio zona (prioritetas kitos paskirties
žemės naudojimui, būdingas dispersinis mažo intensyvumo užstatymas, įvairaus
pobūdžio rekreacija, tausojantis apsauginių miškų ūkis);
U4 – urbanistinio vystymo zona gamtinio karkaso teritorijoje (kaimo
gyvenamųjų vietovių renovacija; renovuojant kaimo gyvenvietes, prioritetas
kitos paskirties žemės naudojimui, būdingas mažo intensyvumo užstatymas,
vyraujanti ekstensyvi
rekreacija, vyrauja tausojantis miškų ūkis ir
konservacija);
U5 - Panemunių regioninio parko (saugomos teritorijos) tvarkymo zona,
kurioje žemės naudojimo veiklą reglamentuoja valstybinių parkų nuostatai ir jų
teritorijų planavimo dokumentai.

Jurbarko rajono teritorijos gyvenamųjų vietovių galimos urbanistinės plėtros zonų
naudojimo, tvarkymo ir apsaugos pagrindiniai reglamentavimo principai pateikti 1.2.1.
lentelėje.
1.2.1. lentelė. Urbanistinės plėtros zonų žemės naudojimo reglamentavimas
Zonos
indeksas
U1

Zonos apibūdinimas
Tai miestų plėtros
zona, kurioje
numatoma intensyviai
urbanizuojamų
teritorijų plėtra.
Ši plėtra numatoma
Jurbarko ir Smalininkų
miestams.

U2

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai
• Prioritetas teikiamas kitai žemės naudojimo
paskirčiai;
• galimi visi kitos paskirties žemės naudojimo būdai.;
• plėtojamas intensyvus žemės naudojimas;
• naujos statybos ir tvarkymo priemonės turi iš esmės
gerinti gyvenimo ir aplinkos kokybę.
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas teikiamas
želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas taikomas
saugomiems gamtos ir kultūros paveldo objektams.

Kaimo gyvenamųjų
• Prioritetas teikiamas kitai žemės naudojimo
vietovių urbanistinės
paskirčiai,
plėtros teritorija, kurioje • kitos paskirties žemė vystoma plėtojant ir
plėtojamas kompaktinis
renovuojant kaimų gyvenamąsias vietoves;
vidutinio intensyvumo
• galimi visi kitos paskirties žemės naudojimo būdai ir
užstatymas.
pobūdžiai. Prioritetas teikiamas mažaaukščių
gyvenamųjų namų, prekybos, paslaugų ir pramogų
Tokia gyvenamųjų
bei poilsio objektų statybai;
vietovių plėtra galima
• plėtojamas vidutinio intensyvumo žemės
Viešvilės, Eržvilko,
naudojimas;
Vadžgirio, Šimkaičių ir • gamtinio karkaso teritorijose prioritetas teikiamas
Stakių miesteliuose,
želdynų formavimui;
Skirsnemunės,
• konservacinės paskirties žemės naudojimas taikomas
Vidkiemio, Vertimų,
saugomiems gamtos ir kultūros paveldo objektams.
Rotulių, Pašaltuonio,
Juodaičių, Tamošių ir
Klausučių kaimuose.

UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

U3

Urbanistinio karkaso
koncentruojančio
poveikio zona, kurioje
plėtojamas dispersinis
mažo intensyvumo
užstatymas.
Ši rajono teritorijos
urbanistinių ašių
poveikio gyvenamųjų
vietovių vystymui
plėtra siūloma Paulių,
Žindaičių
ir Varlaukio kaimams.

U4

Urbanistinio vystymo
zona gamtiniame
karkase.
Esamų kaimo
gyvenamųjų vietovių,
kurios patenka į
gamtinio karkaso
teritorija, plėtra.
Tokia urbanistinė plėtra
numatyta daliai
Skirsnemunės
gyvenvietės teritorijų.

U5

Panemunių regioninio
parko
(saugomos teritorijos)
tvarkymo zona.
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• Prioritetas teikiamas kitai žemės naudojimo
paskirčiai su apribojimais gyvenamajai ir rekreacinei
teritorijai;
• mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba plečiama
renovuojamuose kaimo gyvenvietėse;
• plėtojamas mažo intensyvumo žemės naudojimas;
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas teikiamas
želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas taikomas
saugomiems gamtos ir kultūros paveldo objektams.

• Kitos paskirties žemė plečiama renovuojamuose
kaimo gyvenamosiose vietovėse;
• kitos paskirties žemėje prioritetas suteikiamas
mažaaukštei gyvenamajai ir rekreacinei teritorijai;
• plėtojamas mažo intensyvumo žemės naudojimas;
• vykdomos priemonės, užtikrinančios gyvenviečių
gyvenamosios aplinkos ekologinę kokybę ir jos
gerinimą, bendrą aplinkos geoekologinio stabilumo
išsaugojimą ir palaikymą;
• saugomi ir plečiami gyvenviečių ir jų artimosios
aplinkos želdiniai, prioritetas teikiamas apsauginių
želdynų formavimui ir miškingumo didinimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas taikomas
saugomiems gamtos ir kultūros paveldo objektams.
• Veiklą reglamentuoja valstybinių parkų nuostatai ir
jų teritorijų planavimo dokumentai.;
• siūloma išlaikyti esamą vizualinį gyvenviečių
pobūdį, nekeičiant užstatymo intensyvumo,
nedidinant pastatų aukštingumo, saugant natūralų
reljefą;
• kitos paskirties žemės vystymas ir urbanistinė plėtra
galima renovuojant esamas kaimo gyvenamąsias
vietoves;
• užstatytinų teritorijų prioritetinis naudojimo būdas –
rekreacijos ir mažaaukštės gyvenamosios teritorijos;
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas teikiamas
želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas taikomas
saugomiems gamtos ir kultūros paveldo objektams.

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

14

1.3. Pasienio gyvenamosios vietovės
Jurbarko rajono dalis gyvenamųjų vietovių patenka į valstybės sienos su Rusijos
Federacija apsaugos zoną ir pasienio ruožą. Pasienio regionų svoris bendroje teritorijų
vystymo problematikoje yra žymus, todėl būtina atkreipti dėmesį į specifinius pasienio
teritorijų plėtros reikalavimus. Dėl šios priežasties rajono gyvenamųjų vietovių
sistemoje atsiranda ir toliau vystysis specifinė gyvenamųjų vietovių kategorija –
pasienio teritorijos gyvenamosios vietovės.
Rusijos Federacijos pasienyje išsidėsčiusios trijų rajono seniūnijų
gyvenamosios vietovės - Viešvilės, Smalininkų ir Jurbarkų seniūnijos.

teritorijų

Rajono pasienio gyvenamosios vietovės sudaro 4,6 % visų rajono gyvenamųjų
vietovių, iš viso pasienyje yra išsidėsčiusios 18 rajono teritorijos gyvenamųjų vietovių
(1 miestas ir 17 kaimo gyvenamųjų vietovių) :
•
•

•

Jurbarkų seniūnijoje yra viena gyvenamoji vietovė - Pašvenčio kaimas;
Smalininkų seniūnijos teritorijoje - dešimt gyvenamųjų vietovių: Smalininkų
miestas, Antšvenčių, Endriušių, Greičių, Kazikėnų, Naudvario, Palėkių,
Užtilčių, Vidkiemio ir Vilktakio kaimai;
Viešvilės seniūnijoje yra septynios gyvenamosios vietovės: Viešvilės miestelis,
Antupių, Baltupėnų, Išdagų, Kalvelių, Pagulbinių ir Ridelkalnio kaimai..

Plėtojant šias gyvenamąsias vietoves, jų teritorijoms galioja valstybės sienos apsaugos
zonos reglamentas.
Daliai rajono savivaldybės teritorijos, o kartu ir gyvenamosioms vietovėms, kurios
patenka į pasienio ruožo teritoriją (500 m. atstumas nuo valstybės sienos su Rusijos
Federacija), galioja pasienio teisinis rėžimas. Bet kokia planuojama veikla tokiose
teritorijose vykdoma laikantis Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo bei jo
poįstatyminių aktų nuostatų. Valstybės sienos apsaugai skirtose teritorijose (pasienio
juostoje) jokia veikla, išskyrus valstybės sienos apsaugą, negalima.

1.4. Naujų teritorijų poreikis urbanistinei plėtrai ir paslaugų
infrastruktūros tinklo rajono teritorijoje vystymas
1.4.1. Gyventojų skaičiaus kaitos ir naujų teritorijų poreikio prognozė Jurbarko
rajono savivaldybėje
Gyventojų skaičiaus kaitos prognozė
Sudarant gyventojų skaičiaus kaitos prognozę 2007-2017 metų periodu Jurbarko rajono
savivaldybėje, jos miestuose ir kaimo vietovėse, išskiriant prognozuojamą gyventojų
kaitą miesteliuose, taikomas kohortos komponenčių metodas. Pagrindiniai makro
lygmens indikatoriai yra natūralaus gyventojų prieaugio ir migracijos saldo rodikliai.
Taikant kohortos komponenčių metodą, prognozuojama, kad labiausiai tikėtinu variantu
Jurbarko rajone bendras gyventojų skaičius mažės nuo 35,6 tūkst. gyventojų 2007
metais iki 34,6 tūkst. gyventojų 2017 metais.
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1.4.1.1. lentelė. Prognozuojama gyventojų skaičius kaita Jurbarko rajono
savivaldybėje 2007-2017 metų periodu
Gyventojų skaičius
(tūkst.), 2007 m.

Prognozuojamas gyventojų
skaičius (tūkst.), 2017 m.

Bendras gyventojų skaičius

35,6

34,6

Miesto gyventojų skaičius
Jurbarkas
Smalininkai
Kaimo vietovių gyventojų
skaičius
Viešvilė
Veliuona
Seredžius
Raudonė
Vadžgirys
Eržvilkas
Šimkaičiai
Stakiai

14,0
13,4
0,6

14,3
13,6
0,7

21,6
1,0
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,3
0,2

20,3
1,0
0,9
0,8
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2

Vertinant gyventojų pasiskirstymą miesto ir kaimo vietovėse Jurbarko rajono
savivaldybėje, prognozuojama, kad 2007-2017 metų laikotarpiu rajone didės miestų
gyventojų skaičius, mažėjant gyventojų skaičiui kaimo vietovėse. Labiausiai tikėtinu
variantu, dešimties metų laikotarpiu gyventojų skaičius miestuose Jurbarko rajono
savivaldybėje padidės nuo 14,0 tūkst. 2007 metais iki 14,3 tūkst. 2017 metais, kaimo
vietovių gyventojų skaičiui mažėjant nuo 21,6 tūkst. iki 20,3 tūkst. Prognozuojama, kad
bendras urbanizacijos lygis 2007-2017 metų periodu rajone padidės 2,0 procentinio
punkto ir 2017 metais sieks 41,3 %.
Jurbarko rajono savivaldybėje yra dvi gyvenvietės, turinčios miesto statusą – Jurbarko ir
Smalininkų miestai. Labiausiai tikėtinu variantu gyventojų skaičius Jurbarke ir
Smalininkuose 2007-2017 metų periodu augs atitinkamai 0,2 tūkst. ir 0,1 tūkst. ir 2017
metais sudarys 13,6 tūkst. ir 0,7 tūkst. gyventojų.
Bendrą kaimo vietovių gyventojų skaičių Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro
gyventojai rajono miesteliuose ir 380 kaimų. Prognozuojama, kad 2007-2017 metų
periodu gyventojų skaičius Seredžiaus miestelyje didės, Viešvilės, Veliuonos ir Stakių
miesteliuose – išliks stabiliu, o Raudonės, Vadžgirio, Eržvilko ir Šimkaičių miesteliuose
– mažės. Jurbarko rajono kaimo vietovėse prognozuojamas 1,3 tūkst. gyventojų
skaičiaus mažėjimas.
Naujų teritorijų poreikio urbanistinei plėtrai prognozė
Naujų teritorijų poreikio prognozė pateikiama 2007-2017 metų periodui. Naujų
teritorijų poreikis nurodomas apytikrėmis reikšmėmis, kadangi socioekonominės
prielaidos gali reikštis skirtingai. Naujų teritorijų poreikio prognozė Jurbarko rajono
savivaldybėje ir atskirose jos teritoriniuose vienetuose – Jurbarko mieste, Smalininkų
mieste ir savivaldybės kaimo vietovėse – remiasi prognozuojama gyventojų skaičiaus
kaita ir prognozuojamu vienam gyventojui tekančio gyvenamojo fondo rodiklio augimu.
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Jurbarko ir Salininkų miestuose vienam gyventojui tenka atitinkamai 22,3 ir 25,3 kv. m.
gyvenamojo fondo. Daroma prielaida, kad iki 2017 metų abu Jurbarko rajono
savivaldybės miestai pasieks dabartinį Europos Sąjungos valstybių-narių rodiklį,
sudarantį 30,6 kv. m. Jurbarko rajono kaimo vietovėse vienam gyventojui šiuo metu
tenka 25,9 kv. m. naudingo ploto ir yra daroma prielaida, kad iki 2017 metų kaimo
vietovių rodiklis pasieks dabartinį Europos Sąjungos valstybių-narių kaimo vietovių
rodiklį, sudarantį 33,1 kv. m.
Skirtinguose Lietuvos Respublikos administraciniuose subjektuose yra skirtingas
gyvenamosios statybos tipų (daugiaaukštė statyba, mažaaukštė statyba ir sodybinis
užstatymas) lyginamasis svoris būsto statyboje. Skaičiuojant būsto statybai reikalingas
teritorijas priimama, kad Jurbarko mieste daugiaaukštei statybai skiriama 10 %,
mažaaukštei – 20 %, sodybiniam užstatymui – 70 %. Smalininkų mieste ir Jurbarko
rajono savivaldybės kaimo vietovėse priimama skirti 10 % mažaaukštei statybai ir 90 %
sodybiniam užstatymui.
1.4.1.2. lentelė. Naujų teritorijų poreikis Jurbarko rajono savivaldybės miestuose ir
kaimo vietovėse 2007-2017 metų periodu
Vietovė

Gyvento
jų
skaičius,
tūkst.

Gyvena
masis
fondas,
tūkst. m2

Iki
normos
trūksta,
m2

Papildomas
gyvenamasis
fondas,
tūkst. m2

Bendras
reikalingų
teritorijų
plotas, ha

316,5
15,7

Vienam
gyventojui
tenka
gyvenamojo
fondo, m2
22,3
25,3

Jurbarkas
Smalinink
ai
Kaimo
vietovės
Iš viso

13,4
0,6

8,31
5,3

111-121
3,2-3,8

158-176
6,0-6,5

21,6

561,1

25,9

7,22

100,8-110,2

88-99,5

35,6

893,3

25,1

8,4

215-235

252-282

Taikant aukščiau nurodytą metodologiją, prognozuojama, kad 2007-2017 metų periodu
bendras poreikis gyvenamajai statybai Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro 215-235
tūkst. kv. m., iš jo 111-121 tūkst. kv. m. Jurbarko mieste, 3,2-3,8 tūkst. kv. m. Smalininkų mieste, 100,8-110,2 tūkst. kv. m. - rajono kaimo vietovėse.
Orientaciniai reikalingų teritorijų plotai gyvenamajai statybai nustatyti atsižvelgiant į
vidutinį gyventojų skaičių 1 ha skirtingo tipo ir aukštingumo statyboje. Naujų teritorijų
poreikis gyvenamajai statybai skaičiuotas remiantis prielaidomis, kad daugiaaukštės
statybos pastatuose gyvens 120 žmonių viename hektare ir jiems teks 27,5 kv. m.
bendro naudingo ploto vienam gyventojui, mažaaukštės statybos pastatuose – 29
žmonės viename hektare, jiems teks 29,2 kv. m. bendro naudingo ploto vienam
gyventojui. Sodybiniame užstatyme gyvens 27 žmonės hektare, tenkant 32,3 kv. m.
bendro naudingo ploto vienam gyventojui. Bendras reikalingas teritorijų plotas 20072017 metų periodu sudaro 179-197 ha: 107-117 ha Jurbarko mieste, 3,5-4,0 ha
Smalininkų mieste ir 68,5-76 ha rajono kaimo vietovėse.
1

Remiantis EUROSTAT duomenimis, 2005 metais Europos Sąjungoje mieste vienam gyventojui teko
30,6 kv. m. gyvenamojo fondo. Daroma prielaida, kad Jurbarko ir Salininkų miestai iki 2017 metų šį
rodiklį pasieks.
2
Remiantis EUROSTAT duomenimis, 2005 metais Europos Sąjungoje kaimo vietovėse vienam
gyventojui teko 33,1 kv. m. gyvenamojo fondo. Daroma prielaida, kad Jurbarko rajono kaimo vietovės iki
2017 metų šį rodiklį pasieks.
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Šalia poreikio gyvenamajai statybai, naujų teritorijų poreikį taip pat didina ir transporto,
inžinerinės, paslaugų infrastruktūros, želdynų ir rekreacinių sistemų vystymas,
visuomeninė-komercinė ir pramoninė statyba. Miestų plėtroje gatvių ir aikščių tinklui
apibendrintu skaičiavimu numatoma apie 15 % teritorijų, žaliesiems plotams apie 10 %,
visuomeninėms-komercinėms teritorijoms apie 15 %. Kiekvienas miestas turi savo
specifiką, todėl rengiant miestų teritorijų bendruosius planus privaloma atsižvelgti į
miesto konkrečią situaciją ir jo aplinką. Bendras teritorinis poreikis gyvenamajai
statybai, transporto, inžinerinės, paslaugų infrastruktūros, želdynų ir rekreacinių sistemų
vystymui, visuomeninei-komercinei ir pramoninei statybai Jurbarko rajono
savivaldybėje sudaro 252-282 ha. Jurbarko mieste bendras naujos teritorijos poreikis
sudaro 158-176 ha, Smalininkų mieste - 6,0-6,5 ha, Jurbarko rajono kaimo vietovėse 88-99,5 ha.
1.4.2. Švietimo, mokslo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės ir kultūrinės
infrastruktūros tinklo rajono teritorijoje vystymas
Švietimo ir mokslo infrastruktūra
Efektyvi švietimo sistema yra viena svarbiausių sėkmingos Lietuvos integracijos į
Europos Sąjungos prielaidų. Švietimas padeda didinti žmoniškųjų išteklių užimtumą ir
ūkio konkurencingumą, mažina skurdą ir socialinę atskirtį.
Siekiant efektyvinti švietimo sistemą, būtini esminiai švietimo sistemos pokyčiai –
švietimo sistemos prieinamumo didinimas, teikiamų paslaugų kokybės gerinimas,
sąlygų tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymui kūrimas, europinių kokybės
standartų diegimas.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos švietimo tikslai apibrėžti Valstybės švietimo
strategijos nuostatose ir Švietimo įstatyme.
Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategijoje nurodoma, kad savivaldybės yra atsakingos ne tik už ikimokyklinį ir
bendrąjį lavinimą, bet ir už profesinį mokymą, specialųjį ugdymą, tęstinį suaugusiųjų
mokymą. Teritorijos bendrojo plano objektu yra švietimo ir mokslo įstaigos be skyrių.
Švietimo ir mokslo infrastruktūros tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro
ikimokyklinės ugdymo įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos ir profesinė mokykla.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas
Jurbarko rajono savivaldybėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą šiuo metu sudaro
trys įstaigos – Jurbarko vaikų lopšelis–darželis „Nykštukas“, Jurbarko „Ąžuoliuko”
darželis – mokykla ir Jurbarko r. Jurbarkų darželis – mokykla. Taip pat ikimokyklinio
ugdymo paslaugos teikiamos ir grupėse, kurios yra sudarytos penkiose pagrindinėse
mokyklose ir dvejose vidurinėse mokyklose. Priešmokyklinis ugdymas yra
organizuojamas visose aukščiau minėtose rajono ugdymo įstaigose ir devyniose
pagrindinėse mokyklose. Esamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas pateiktas
lentelėje „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje“.
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1.4.2.1. lentelė.
savivaldybėje
Eil.
Nr.

Ikimokyklinio

Seniūnija

1.

Jurbarko miesto

2.
3.

Jurbarko miesto
Jurbarkų

ugdymo

įstaigų

18

tinklas

Jurbarko

rajono

Įstaigos pavadinimas
Lopšeliai-darželiai
Jurbarko vaikų lopšelis–darželis „Nykštukas“
Darželiai-mokyklos
Jurbarko „Ąžuoliuko” darželis – mokykla
Jurbarko r. Jurbarkų darželis – mokykla

Dėl mažo gimstamumo, aukštos emigracijos ir to pasekoje mažėjančio ikimokyklinio
amžiaus gyventojų skaičiaus savivaldybėje, naujų ikimokyklinių įstaigų steigti
nesiūloma. Esamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų naikinimas Jurbarko rajono
savivaldybėje 2007-2017 metų periodu taip pat nėra siūlomas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos mėnesio 21 d. sprendime Nr. T2181 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų
bendrojo plano patvirtinimo“ kiekybinė ir kokybinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų
tinklo kaita nėra numatyta.
Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas
Esamą bendrojo lavinimo mokyklų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro 23
įstaigos, jo apimtis pateikta lentelėje „Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas Jurbarko
rajono savivaldybėje“. Esamas įstaigų tinklas optimizuojamas, siekiant padidinti jo
atitikimą rinkai, demografinėms tendencijoms, lėšų panaudojimo racionalumą.
Bendrojo lavinimo įstaigų tinklo optimizavimas Jurbarko rajone remiasi Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. liepos mėnesio 21 d. sprendimu Nr. T2-181 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo
plano patvirtinimo“.
1.4.2.2. lentelė. Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.

Seniūnija

1.

Jurbarko miesto

2.
3.
4.
5.

Jurbarko miesto
Jurbarko miesto
Eržvilko
Veliuonos

6.

Seredžiaus

7.
8.
9.

Veliuonos
Girdžių
Juodaičių
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Gimnazijos
Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija
Vidurinės mokyklos
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla
Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla
Jurbarko r. Eržvilko vidurinė mokykla
Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla
Pagrindinės mokyklos
Jurbarko r. Armeniškių pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė
mokykla
Jurbarko r. Girdžių pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla
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10.
11.
12.
13.

Seredžiaus
Eržvilko
Raudonės
Seredžiaus

14.

Skirsnemunės

15.
16.
17.

Smalininkų
Šimkaičių
Šimkaičių

18.
19.
20.
21.

Eržvilko
Jurbarkų
Viešvilės
Skirsnemunės

22.
23.

Jurbarko miesto
Jurbarkų

19

Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė
mokykla
Jurbarko r. Pašaltuonio pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Raudonės pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Seredžiaus pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio
pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės
pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Šimkaičių pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus
pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Vertimų pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla
Darželiai-mokyklos
Jurbarko „Ąžuoliuko” darželis – mokykla
Jurbarko r. Jurbarkų darželis – mokykla

Remiantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos mėnesio 21 d.
sprendimu Nr. T2-181 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo
iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybėje planuoja
tokia pagrindinė bendrojo lavinimo mokyklų tinklo reorganizacija: reorganizuojama
Jurbarko r. Vertimų pagrindinė mokykla, prijungiant ją prie Jurbarko Vytauto Didžiojo
vidurinės mokyklos (Jurbarko r. Vertimų pagrindinė mokykla tampa Jurbarko Vytauto
Didžiojo vidurinės mokyklos Vertimų skyriumi), Jurbarko r. Pašaltuonio pagrindinė
mokykla reorganizuojama, prijungiant prie ją Eržvilko gimnazijos arba vidurinės
mokyklos (Pašaltuonio pagrindinė mokykla tampa Eržvilko gimnazijos Pašaltuonio
skyriumi), Jurbarko r. Armeniškių pagrindinė mokykla reorganizuojama, prijungiant
prie Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos (Jurbarko r. Armeniškių
pagrindinė mokykla tampa Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos
Armeniškių skyriumi). Plane numatyta reorganizuoti Veliuonos Antano ir Jono Juškų
vidurinę mokyklą ilguoju laikotarpiu – iki 2010/2011 m. m. mokslo metų reorganizuoti
į Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnaziją, o Jurbarko r. Eržvilko vidurinę
mokyklą iki 2008/2009 m. m. – į Jurbarko r. Eržvilko gimnaziją.
Profesinių mokyklų tinklas
Jurbarko rajono savivaldybėje veiklą vykdo viena profesinė mokykla – Smalininkų
technologijų ir verslo mokykla. Institucija tenkina rajono profesinio mokslo
savivaldybėje paklausą, todėl steigti naujas profesines mokyklas nėra siūloma.
1.4.2.3. lentelė. Profesinių mokyklų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.

Seniūnija
Smalininkų
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Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra
Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros tinklo plėtojimas savivaldybės lygmeniu
susietas su Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategijoje įtvirtintomis nuostatomis – aktyviai investuoti į sveikatinimo
veiklos tobulinimą bei geresnės kokybės ir labiau prieinamas sveikatos priežiūros
paslaugas, didinti sveikatos priežiūros sektoriaus efektyvumą, diegiant šiuolaikines
medicinos technologijas sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinti teikiamų paslaugų
kokybę.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo apimtį ir struktūrą būtina priderinti prie
sveikatos priežiūros paslaugų poreikio ir kokybės reikalavimų, užtikrinant sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą ir kaimo bei atokiose vietovėse.
Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje,
susidedantis iš ligoninių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų, pateiktas
lentelėse „Ligoninių tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje“ ir „Ambulatorinių
sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje“.
Ligoninių tinklas
Ligoninių tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro viena įstaiga – VšĮ Jurbarko
rajono ligoninė.
1.4.2.4. lentelė. Ligoninių tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.

Seniūnija
Jurbarko miesto

Įstaigos pavadinimas
VšĮ Jurbarko ligoninė

2007-2017 metų laikotarpiu ligonių tinklo Jurbarko rajono savivaldybėje plėsti nėra
siūloma.
Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklas
Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro
aštuonios įstaigos: VšĮ Jurbarko pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, VšĮ
Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras, VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros
centras, VšĮ Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Šimkaičių
ambulatorija, VšĮ Viešvilės ambulatorija, VšĮ Seredžiaus ambulatorija ir VšĮ Jurbarko
rajono PSPC Smalininkų ambulatorija. Esamas ambulatorinių sveikatos priežiūros
įstaigų tinklas savivaldybėje tenkina rajono gyventojų poreikius, todėl jo reorganizacija
likviduojant ar steigiant įstaigas nėra siūloma.
1.4.2.5. lentelė. Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Jurbarko rajono
savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.

Seniūnija
Jurbarko miesto
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eržvilko
Veliuonos
Jurbarko miesto
Šimkaičių
Viešvilės
Seredžiaus
Smalininkų
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VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras
VšĮ Šimkaičių ambulatorija
VšĮ Viešvilės ambulatorija
VšĮ Seredžiaus ambulatorija
VšĮ Jurbarko rajono PSPC Smalininkų ambulatorija

Centrinė Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia, kad iki 2008 metų pabaigos ne
mažiau kaip 60 % pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teiktų privačiai dirbantys
šeimos gydytojai, sudarantys sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl teikiamų
paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Mažai
tikėtina, kad ši nuostata Jurbarko rajone iki numatyto termino bus sėkmingai
įgyvendinta.
Socialinė infrastruktūra
Nagrinėjant socialinės infrastruktūros tinklo rajono teritorijoje vystymo galimybes
savivaldybės lygmeniu, apsiribojama stacionariomis įstaigomis. Nestacionarios
socialinės paslaugų infrastruktūros plėtra sprendžiama atskirų savivaldybės miestų
teritorijų bendruosiuose planuose. Europos Sąjungos valstybėse-narėse vykdomas
stacionarių socialinių paslaugų svorio mažinimas, atitinkamai plečiant nestacionarią
socialinę infrastruktūrą. Šio principo įgyvendinimas siūlomas Jurbarko rajono
savivaldybėje.
Šiuo metu stacionarios socialinės infrastruktūros tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje
sudaro VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras, VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų
centro Eržvilko trumpalaikės globos filialas, VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto
jaunuolių darbo centras, Viešvilės vaikų globos namai ir Seredžiaus senelių globos
namai.
1.4.2.6. lentelė. Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklas Jurbarko
rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
Eil.
Nr.
6.
7.
8.

Seniūnija

Įstaigos pavadinimas

Jurbarko miesto
Eržvilko

VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko
trumpalaikės globos filialas
Jurbarko miesto
VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių
darbo centras
Viešvilės
Viešvilės vaikų globos namai
Seredžiaus
Seredžiaus senelių globos namai
Siūlomos steigti naujos stacionarios socialinės įstaigos Jurbarko rajono
savivaldybėje
Seniūnija
Socialinės įstaigos tipas
Jurbarko miesto
Jurbarko miesto
Šimkaičių
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Atsižvelgiant į poreikį socialinei infrastruktūrai, Jurbarko miesto seniūnijoje 2007-2017
metu periodu įsteigti dvi naujas stacionarias socialines įstaigas – vaikų dienos centrą ir
nakvynės namus. Jurbarko rajono strateginiame plėtros plane 2006-2015 metams
numatytos priemonės prie mokyklų arba seniūnijų Eržvilke, Šimkaičiuose ir Viešvilėje
steigti vaikų dienos centrus, tačiau Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame
plane steigti šių įstaigų dėl nerealaus priemonių įgyvendinimo nėra siūloma.
Jurbarko rajono strateginiame plėtros plane 2006-2015 metams numatyta priemonė
Eržvilko ligoninės patalpose teikti trumpalaikes socialines paslaugas tikslinėms
grupėms: vienišiems senyvo amžiaus asmenims, krizes šeimose patyrusioms moterims,
nepilnametėms motinoms su kūdikiais, pilnamečiams našlaičiams, neįsikūrusiems savo
būste ir nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems asmenims. Taip pat Jurbarko
rajono savivaldybėje planuojama steigti Šimkaičių reabilitacijos centrą.
Kultūrinė infrastruktūra
Kultūrinės infrastruktūros tinklo optimizavimas vykdomas remiantis atskiromis rajonų
savivaldybių kultūros plėtros programomis. Rengiant Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinių konkretizavimą, Jurbarko rajono savivaldybės
kultūros plėtros programa nebuvo parengta.
Kultūrinės infrastruktūros tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro Jurbarko kultūros
rūmai su kultūros centrais-filialais, Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka su
filialais ir Jurbarko krašto muziejus su filialais. Esamas kultūrinės infrastruktūros tinklas
savivaldybėje pateikiamas lentelėse „Kultūros rūmų ir centrų tinklas Jurbarko rajono
savivaldybėje“, „Viešųjų bibliotekų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje“ ir „Muziejų
tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje“.
Pagrindiniai sprendimai dėl kultūrinės infrastruktūros tinklo optimizavimo, naikinant
ar reorganizuojant esamus bei steigiant naujus infrastruktūros objektus, yra priimami
centrinės Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybės administracijai platūs
įgaliojimai šioje srityje nėra deleguoti. Šiuo metu kultūrinės infrastruktūros tinklo kaita
2007-2017 metų laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybėje nėra numatyta
nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose.
Ilguoju laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybėje tikslinga sudaryti sąlygas naujo tipo
kultūros centrams, skatinti glaudų tarpinstitucinį rajono kultūros įstaigų
bendradarbiavimą, gerinti sąlygas rajono gyventojams ir jo svečiams gauti reikiamą
kultūrinę informaciją.
Kultūros centrų tinklas
Kultūros centrų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro Jurbarko kultūros centras ir
devyni jo filialai kultūros centrai rajono seniūnijose. Jurbarko kultūros centro filialai yra
ir bendruomenės namai, tačiau jie nėra Jurbarko rajono savivaldybės teritorinio plano
objektu. Remiantis esama būkle, plėtros prognozėmis bei poreikio tokio pobūdžio
kultūrinės infrastruktūros poreikio kaitai Jurbarko rajono savivaldybėje 2007-2017
metų, siūloma išlaikyti esamą kultūros rūmų ir centrų tinklą savivaldybėje. Ilguoju
laikotarpiu yra tikslinga įsteigti naujo tipo kultūros centrus, remiantis Vakarų Europos
valstybių, priklausančių Europos Sąjungai, pavyzdžiu.
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

23

1.4.2.7. lentelė. Kultūros centrų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Seniūnija

Įstaigos pavadinimas

Jurbarko miesto
Jurbarko kultūros centras
Jurbarko kultūros centro filialai – kaimo kultūros centrai
Viešvilės
Viešvilės kultūros centras
Smalininkų
Smalininkų kultūros centras
Girdžių
Girdžių kultūros centras
Eržvilko
Eržvilko kultūros centras
Skirsnemunės
Skirsnemunės kultūros centras
Raudonės
Stakių kultūros centras
Veliuonos
Veliuonos kultūros centras
Šimkaičių
Šimkaičių kultūros centras
Seredžiaus
Klausučių kultūros centras

Viešųjų bibliotekų tinklas
Viešųjų bibliotekų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje sudaro Jurbarko rajono
savivaldybės viešoji biblioteka ir 26 jos filialai. Strateginiuose centrinės Lietuvos
Respublikos Vyriausybės strateginiuose dokumentuose viešųjų bibliotekų tinklo kaita
Jurbarko rajono savivaldybėje nėra numatyta. Šiuo metu esamo tinklo prieinamumas yra
pakankamas, tinklas tenkina pagrindinius rajono gyventojų poreikius. Siūloma išlaikyti
esamą viešųjų bibliotekų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje 2007-2017 metų periodu.
1.4.2.8. lentelė. Viešųjų bibliotekų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Seniūnija

Įstaigos pavadinimas

Jurbarko miesto
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai
Seredžiaus
Armeniškių filialas
Šimkaičių
Baltraitiškės filialas
Eržvilko
Eržvilko filialas
Girdžių
Girdžių filialas
Juodaičių
Gricių filialas
Juodaičių
Juodaičių filialas
Jurbarkų
Jurbarkų filialas
Eržvilko
Kartupių filialas
Seredžiaus
Klausučių filialas
Eržvilko
Lybiškių filialas
Eržvilko
Pašaltuonio filialas
Šimkaičių
Paulių filialas
Girdžių
Pavidaujo filialas
Skirsnemunės
Pilies I filialas
Raudonės
Raudonės filialas
Jurbarkų
Rotulių filialas
Seredžiaus
Seredžiaus filialas
Šimkaičių
Šimkaičių filialas
Skirsnemunės
Skirsnemunės filialas
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Smalininkų
Raudonės
Veliuonos
Šimkaičių
Veliuonos
Viešvilės
Jurbarkų
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Smalininkų filialas
Stakių filialas
Tamošių filialas
Vadžgirio filialas
Veliuonos filialas
Viešvilės filialas
Žindaičių filialas

Muziejų tinklas
Nagrinėjant muziejų tinklo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje vystymo
galimybes, prie esamo muziejų tinklo priskiriami tik viešieji savivaldybių muziejai,
įtraukti į oficialų Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos pateikiamą muziejų
sąrašą. Šiuo metu muziejų tinklą savivaldybėje sudaro Jurbarko krašto muziejus ir
keturi jo filialai - Veliuonos krašto istorijos muziejus, Vinco Grybo memorialinis
muziejus, Konstantino Glinskio sodyba-muziejus ir Obelių istorijos muziejus. Lietuvos
Respublikos strateginiuose dokumentuose muziejų tinklo kaita Jurbarko rajono
savivaldybėje nėra numatyta. Muziejų tinklas rajone yra pakankamas, siūloma 20072017 metų periodu išlaikyti esamą jo apimtį.
1.4.2.9. lentelė. Muziejų tinklas Jurbarko rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Seniūnija

Įstaigos pavadinimas

Jurbarko miesto

Jurbarko krašto muziejus
Jurbarko krašto muziejaus filialai
Veliuonos
Veliuonos krašto istorijos muziejus
Jurbarko miesto
Vinco Grybo memorialinis muziejus
Jurbarko miesto
Konstantino Glinskio sodyba-muziejus
Veliuonos
Petro Cvirkos memorialinis muziejus-sodyba

1.5. Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
Plėtojant miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ryšius būtina atkurti kaimo
gyvenamųjų vietovių sistemas naujomis socialinėmis – ekonominėmis sąlygomis, nes
jos dominuoja rajono teritorijoje. Svarbi grandis būtų seniūnijų centrų, t.y. mažų
miestelių ir kaimo gyvenviečių, kaip žemės ūkio gamybos ir kaimo gyventojų
aptarnavimo, iš dalies miesto gyventojų rekreacijos centrų, plėtojimas.
Siekiant paskatinti urbanistinės sistemos plėtrą ir vystymąsi, racionalų rajono teritorijos
naudojimą numatomi šie urbanistinės sistemos vystymo sprendinių įgyvendinimo
prioritetai:
•

Įgyvendinant rajono teritorijos pagrindinės urbanistinės ašies kryptingo vystymo
ir tolygaus gyvenamųjų vietovių išdėstymo urbanistiniame karkase koncepcijos
sprendinius, bendrasis strateginis prioritetas teikiamas silpnųjų urbanistinio
karkaso dalių aktyvinimui bei stiprinimui;

•

Trečio lygmens (savivaldybės) centro ir I lygmens nacionalinės urbanistinės
integracijos ašies (pagrindinės rajono ašies) plėtojimo prioritetai būtų Jurbarko

UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

25

ir Smalininkų miestų plėtra, Viešvilės ir Skirsnemunės gyvenviečių plėtra, taip pat
Panemunių regioninio parko gyvenamųjų vietovių renovacinė plėtra, inžinerinės ir
rekreacinė infrastruktūros suformavimas;

•

Ketvirto lygmens (seniūnijų) centrų ir II bei III lygmens urbanistinių integracijos
ašių plėtojimo prioritetai būtų: Girdžių, Eržvilko, Šimkaičių, Jurbarkų,
Skirsnemunės, Seredžiaus ir Juodaičių gyvenviečių plėtojimas ir šiuos centrus
jungiančių urbanistinių ašių plėtra bei renovacija, stiprinant inžinerinę ir
rekreacinę infrastruktūrą, gerinant urbanistinės integracijos ašių transporto ir
aptarnavimo infrastruktūrą;

•

Kaimo gyvenviečių kaip Klausučiai, Pašaltuonys, Tamošiai, Stakiai ir Vadžgirys

•

Numatyti priemones pasienio zonoje esančių gyvenamųjų vietovių palaikymui ir
vystymui, jų ryšių su rajono centru ir seniūnijų centrais pagerinimui.

•

Būsto plėtroje prioritetiniai uždaviniai - gyvenamųjų vietovių vidinių rezervų
išnaudojimas jų administracinėse ribose bei racionalios teritorinės būsto plėtros
politikos ir programos parengimas;

•

Rezervuoti teritorijas gyvenamųjų vietovių teritorinei plėtrai, parengiant miestų
ir vystytinų kaimo gyvenviečių bendruosius ar specialiuosius planus, teritorijų
detaliuosius planus, kurie atitiktų įstatymais ir norminiais dokumentais
nustatytus teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo
reikalavimus;

aktyvus palaikymas numatant plėtrą;

Jurbarko rajono švietimo, mokslo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės ir kultūrinės
infrastruktūros tinklo rajono teritorijoje vystymo skyriuje formuluojami tokie bendrieji
įgyvendinimo prioritetai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išplėtoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, stiprinti jų
materialinę bazę;
Padidinti socialinių paslaugų apimtis, išplėsti jų spektrą ir pagerinti
kokybę;
Pagerinti socialinės atskirties grupių (asmenų) integravimosi į visuomenę
sąlygas;
Renovuoti ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas, optimizuoti jų
tinklą;
Užtikrinti tinkamą ir prieinamą sveikatos priežiūrą visiems rajono
gyventojams;
Padidinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų prieinamumą bei
kokybę;
Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas;
Vystyti profesinio mokymo institucijų ir darbdaviu bendradarbiavimą;
Sudaryti geresnes sąlygas ugdymosi ir ugdymo sąlygas vaikams,
turintiems specialiųjų poreikių;
Palaikyti rajono kultūros plėtrai reikalingą infrastruktūrą;
Sudaryti palankesnes sąlygas kultūriniams poreikiams tenkinti;
Renovuoti fizinę kultūrinės infrastruktūros bazę.
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2. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA
2.1. Gamtinio karkaso formavimas
Bendrosios nuostatos
1. Bendroji šalies teritorijos gamtinio karkaso erdvinė koncepcija ir lokalizavimo modelis buvo nustatyti
LR Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Šio modelio sudarymo
principai remiasi 2001 m. priimtame LR Saugomų teritorijų įstatyme įteisinta gamtinio karkaso sampratos
geoekologine koncepcija. Pagal ją - gamtiniu karkasu suprantamas vientisas gamtinio ekologinio
kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius
ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir
gyvūnų migraciją tarp jų.
2. Gamtinio karkaso nustatymą formuoja siekiai:
1) sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį kraštovaizdžio
geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei
įvairovei išsaugoti;
2) sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijai
reikalingas teritorijas;
3) saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
4) didinti šalies miškingumą;
5) optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą.
3.Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius
ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų ūkio, gamtines rekreacines ir ekologiškai
svarbias agrarines teritorijas. Jį sudaro:
1) geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu
pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus,
priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias
gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;
2) migracijos koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi
medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.
3) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus
gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir
grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos
kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms;
Pagal svarbą gali būti skiriamos europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės gamtinio karkaso
dalys.
4. Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos
monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose
sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 2001, Nr.108-3902),
Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, Nr. 22 – 858) bei visa eilė kitų, veiklą saugomose teritorijose
reglamentuojančių dokumentų. Gamtinio karkaso reglamentas teritoriškai diferencijuojamas pagal į jo
sudėtį patenkančių žemės naudmenų ūkines kategorijas. Gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla,
kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, saugomas natūralus kraštovaizdžio pobūdis,
palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai. Jam
priklausančiose rekreacinės, miškų bei žemės ūkio paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės
įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, ir gyvenamuosius
kvartalus. Leidžiama veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą,
atkuria pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus.
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Jurbarko rajono

1. Geoekologinėms takoskyroms Jurbarko rajono savivaldybės gamtiniame karkase
priskiriamos šios teritorijų juostos:
- Regioninės svarbos Nemuno – Jūros geoekologinės takoskyros ruožas JūravosKalniškių - Balandžių – Pavidaujio – Paskynų – Šimkaičių – Gricių atkarpoje.
- Regioninės svarbos Nemuno – Dubysos geoekologinės takoskyros ruožas
Juodaičių – Pakarklio – Žardiškių – Burbiškių – Padubysio - Pieštvėnų
atkarpoje.
2. Migracijos koridoriams Jurbarko rajono savivaldybės
gamtiniame karkase
priskiriami šie slėnių arba dubaklonių teritorijų ruožai:
- Nacionalinę svarbą turintis Nemuno žemupio migracinio koridoriaus ruožas
Seredžiaus - Raudonės – Jurbarko – Viešvilės atkarpoje.
- Regioninę svarbą turintis Dubysos žemupio migracinio koridoriaus ruožas
Padubysio – Seredžiaus atkarpoje.
- Regioninę svarbą turintis Šešuvio migracinio koridoriaus ruožas Užšešuvių Stiegvilų ir Taubučių – Sveisčių atkarpose.
- Rajoninę svarbą turintys: Mituvos, Antvardės, Šaltuonos, Bebirvos, Upės,
Upynos, Upynikės, Armenos, Trišiūkštės, Snietalos, Imsrės, Vidaujos,
Akmenos, Viščiovos, Šlynos, Drūbino, Bebirvyčio, Viešvilės, Alsos Tidiko,
Juodupio, Paukštupio, Gausantės, Juodpjaunio, Kirkučio, Vikšrynės, Raudonės,
Gystaus, Veršupio, Dubinės, Armeniuko, Grivančiupio, Žvėrupio ir kitų
mažesnių
vandentekmių migraciniai koridorių ruožai ar jų atkarpos
savivaldybės teritorijoje.
3. Vidinio stabilizavimo arealams Jurbarko rajono savivaldybės gamtiniame karkase
priskiriamos šios teritorijos:
- Regioninę svarbą turintis Viešvilės vidinio stabilizavimo arealas (dalis).
- Rajoninės svarbos vidinio stabilizavimo arealai: Daugėlių, Pagojo, Leonavo,
Šešuvio – Šaltuonos tarpupio, Lapgirių, Girdžių, Vertimų, Dainių, Rotulių,
Skirsnemuniškių, Pabebirvio (2 plotai), Nemuno – Mituvos tarpupio, Mineigų,
Pagausančio, Armeniškių, Aukštrakio.
4. Gamtinio karkaso teritorijų lokalizacija Jurbarko rajono savivaldybėje pateikiama
brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“, apskaita pagal
nustatytas gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptis - 2.1.1. lentelėje.
Pastaba. Brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“ dėl smulkaus
mastelio (M 1:50000) nurodytų gamtinio karkaso teritorijų ribos yra sąlyginės. Kiekvienu
atveju, rengiant planavimo užduotis žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ar
vykdant jų derinimo ir tikrinimo procedūras, siekiant nustatyti pastarųjų dokumentų atitikimą
bendrojo plano sprendiniams, negalima šias ribas laikyti tiksliomis.
Bendrojo plano brėžinyje nubrėžtos gamtinio karkaso bei jo teritorijų tvarkymo zonų ribos turi
būti tikslinamos bendraisiais ar specialiaisiais savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų
gyvenamųjų vietovių planais.
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5. Nustatytos šios, kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipus
išreiškiančios, gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptys (žiūrėti brėžinyje –
,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“, apskaitą pagal nustatytas
gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptis - 2.1.1. lentelėje):
1) išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (T1, M1, S1);
2) palaikomas ir stiprinamas esamas turimas kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas
(T2, M2, S2);
3) grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (T3,
M3, S3).
6. Pirmasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas
ištisiniais miško masyvais apaugusiose gamtinio karkaso teritorijose - zonose,
išsaugojusiose natūralų (gamtinį) kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio kompensavimo
potencialą. Šios teritorijos – tai turimas rajono gamtinio karkaso funkcionavimo
pagrindas, kurio perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų ūkio tvarkymu,
miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei
nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms teritorijoms.
7. Antrasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas mišrios
naudmenų mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos,
taip pat smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų
tvarkymas yra kur kas sudėtingesnis, reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas,
tiek regeneracinės priemonės ekologinėms kompensacinėms gamtinės struktūros
galioms stiprinti.
8. Trečiasis kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo tipas taikytas žmogaus veiklos,
pirmiausia agrarinės, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos
susiformavo dėl technokratiško nesubalansuoto žemės naudojimo pažeidžiant
ekologinės pusiausvyros sąlygas, nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. Tai
žemės ūkio intensyvinimo politikos rezultatas, palietęs regioninę svarbą turinčias
Nemuno – Jūros ir Nemuno - Dubysos geoekologines takoskyras (apie 27% jų ploto),
rajoninės svarbos vidinio stabilizavimo arealus, o ypač didžiosios dalies migracinių
koridorių teritorijas (apie 68% jų ploto). Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio
formavimo kryptis yra regeneracinė-restauracinė, susijusi su sudėtingų renatūralizacinių
priemonių įgyvendinimu, ekologinių nuostatų stiprinimu ir tausojančio šių teritorijų
naudojimo vystymu.
Pastaba. Brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“ dėl smulkaus
mastelio (M 1:50000) nurodytų gamtinio karkaso teritorijų ir jų apsaugos bei tvarkymo zonų
ribos yra sąlyginės. Kiekvienu atveju, rengiant planavimo užduotis žemesnio lygmens
teritorijų planavimo dokumentams ar vykdant jų derinimo ir tikrinimo procedūras, siekiant
nustatyti pastarųjų dokumentų atitikimą bendrojo plano sprendiniams, negalima šias ribas
laikyti tiksliomis.
Bendrojo plano brėžinyje nubrėžtos gamtinio karkaso bei jo teritorijų tvarkymo zonų ribos turi
būti tikslinamos bendraisiais ar specialiaisiais savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų
gyvenamųjų vietovių planais.
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T1
T2
T3
MIGRACIJOS
KORIDORIAI
M1
M2
M3
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3
638
------3
296
------1
------342
------2
3305
------15
-------1186
-------5
2119
-------10

4
4853
------39
2956
------24
273
------2
1624
------13
1254
------10
-------329
-------3
925
-------7

5
915
------32
38
------1
838
------30
39
------1
277
------10
--------------277
-------10

6
7794
------26
7270
------24
152
------1
372
------1
3152
------11
-------1091
-------4
2061
-------7

7
156
------1
113
------1
------43
------0
2359
------23
-------418
-------14
1941
-------19

8
5229
------37
1276
------9
1382
------10
2571
------18
2418
------17
-------1367
-------10
1051
-------7
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9
------------------------2626
------26
-------715
-------7
1911
-------19

10
------------------------380
------15
-------76
-------13
304
-------12

11
8426
------42
3130
------15
1744
------9
3552
------18
1715
------9
-------388
-------2
1327
-------7

12
3643
------28
2608
------20
------1035
------8
2015
------16
-------354
-------3
1661
-------13

13
3136
------26
3136
------26
------------1542
------13
469
-------4
99
-------1
974
-------8

Jurbarko
miesto sen.
(1306,1 ha)

Viešvilės sen.
(11961,5 ha)

Veliuonos sen.
(12945,6 ha)

Šimkaičių sen.
(20026,1 ha)

Smalininkų sen.
(2490,4 ha)

Skirsnemunės
sen. (10133,8
ha)

Seredžiaus sen.
(14230,7 ha)

Raudonės sen.
(10380,6 ha)

Jurbarkų sen.
(29535,5 ha)

Juodaičių sen.
(2850,5 ha)

2
34790
------23
20823
------14
4389
------3
9578
------6
21623
------14
469
-------0
6287
-------4
14867
-------10

Girdžių sen.
( 12599,4 ha)

1
GEOEKOLOGINĖS
TAKOSKYROS

Eržvilko sen.
(22150,2 ha)

Gamtinio karkaso
sudėtinės dalys

Rajone
(150610,4 ha)

2.1.1 lentelė. Gamtinio karkaso teritorijos (ha / %) Jurbarko rajone

14
-------------------------580
------44
-------264
-------20
316
-------24
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1
VIDINIO
STABILIZAVIMO
AREALAI
S1

2
47300
-------32
26740
-------18
S2
10788
-------7
S3
9772
-------7
VISAS GK 103713
-------69
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3
8510
-------38
3515
-------16
2828
-------12
2167
-------10
12453
-------56

4
1827
-------14
911
-------7
-------916
-------7
7934
-------63

5
589
-------21
-------589
-------21
-------1781
-------63

30

6
10929
-------37
7935
-------27
693
-------2
2301
-------8
21875
-------74

7
3857
--------

8
3014
--------

9
3853
--------

10
1350
--------

11
3292
--------

12
3205
--------

13
6646
--------

14
228
--------

1755
--------

1443
--------

1712
--------

542
--------

1109
--------

1373
--------

6393
--------

52
--------

1331
--------

1485
--------

483
--------

808
--------

1107
--------

1326
--------

138
--------

771
--------

86
--------

1658
--------

1076
--------

506
--------

115
--------

6372
-------61

10661
-------75

6479
-------64

-------1730
-------69

-------176
--------

13433
-------67

8863
-------69

11324
-------95

808
-------62
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9. Gamtinio karkaso teritorijų ekologiniam optimizavimui būtina didinti bendrąjį atskirų
rajono dalių miškingumą, nes rajone yra bemiškių agrarinių zonų (didžiausia Jurbarko –
Girdžių – Skirsnemunės plote), nemaža dalis rajono upių ir upelių pakrančių perimetro
neturi apsauginių miško želdinių juostų. Miškingumo didinimo programa turi būti
orientuojama į labiausiai ekologiškai nuskurdintas trečiajam kraštovaizdžio natūralumo
apsaugos ir formavimo tipui - grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą
atkuriantys elementai, priskirtas zonas, išaiškėjusias gamtinio karkaso konkretizavimo
metu. Dalyje gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami ne dėl
ekonominių faktorių, bet didinant gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį
pilnavertiškumą. (žiūrėti brėžinyje - ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
apsauga“).
10. Pagal patvirtintas LR teritorijos bendrojo plano nuostatas Valstybės (Vyriausybės ir
savivaldybių) politiką gamtinio karkaso formavimo ir palaikymo srityje numatoma
vykdyti šiais būdais:
1) palaikant fizinių bei juridinių asmenų teikiamas gamtinio kraštovaizdžio
natūralumo didinimo iniciatyvas;
2) ieškant bei skatinant gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvas
bei investicijas;
3) gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų aktyvus organizacinis
bei finansinis rėmimas.
11. Konkretus veiklos būdas turi būti pasirenkamas įvertinant šiuos veiksnius:
-

gamtinio karkaso teritorijų santykinę kompensacinę svarbą šalies, regiono ir
rajono kontekste,
realią gamtinio kompensacinio potencialo būklę,
ypač saugomų (konservacinių) gamtinių teritorijų buvimą,
biologinės įvairovės turtingumą,
rekreacinės funkcijos intensyvumą.

Gamtinio karkaso teritorijose, veikiant trims ar daugiau iš aukščiau nurodytų veiksnių,
tikslinga taikyti aktyviausią Valstybės politikos gamtinio kraštovaizdžio apsaugoje
vykdymo būdą - kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų realų organizacinį bei
finansinį rėmimą.

2.2. Gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsauga
1. Bendrąją Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gamtinio kraštovaizdžio įvairovės
(jo geogenetinio fondo) apsaugos sistemą užtikrina specialus, pagal LR Saugomų
teritorijų įstatymą įsteigtų instituciškai (turinčių administraciją) ir neinstituciškai
organizuotų konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančių)3 bei kompleksinių4
saugomų teritorijų tinklas.
3

Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba
tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvairovė.
4

Kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu pasižyminčios teritorijos,
kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą sujungiamos įvairių apsaugos krypčių
prioriteto, taip pat rekreacinės ir ūkinės zonos.
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2. Gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos sistemai Jurbarko rajono savivaldybėje
priklauso šios saugomų teritorijų grupės:
1) institucinės saugomos teritorijos
• valstybinis rezervatas
• valstybinis parkas
2) neinstitucinės saugomos teritorijos
• valstybiniai draustiniai
3. Aukščiau minėtų konkrečių gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugą vykdančių
saugomų teritorijų suvestinė pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas
saugomų teritorijų grupes pateikiama lentelėje (2.2.1 lentelė).
2.2.1 lentelė. Gamtinio kraštovaizdžio įvairovę Jurbarko rajono savivaldybėje
išsaugančios saugomos teritorijos
Saugomų teritorijų
grupė

Saugomos teritorijos
pavadinimas

Įsteigimo
data

Plotas
(ha)/dalis

Savivaldybė

rajone

VALSTYBINIAI
REZERVATAI
VALSTYBINIAI
PARKAI

VALSTYBINIAI
DRAUSTINIAI

VISOS ST
SAVIVALDYBĖJE

1.Viešvilės /dalis/

1991

3218 / 671

2. Panemunių
regioninis /dalis/

1992

11563 /
4441,7

3.Kaskalnio
geomorfologinis
4.Mituvos
hidrografinis
5.Lapgirių botaninis

1988

905 / 905

1988

6.Jūros ichtiologinis

1974

148,1 /
148,1
142,9
/142,9
1513/220

7. Dubysos
ichtiologinis

1974

421 / 110

1992

6638,7

Jurbarko r.,
Tauragės r.
Jurbarko r.,
Kauno r.,
Šakių r.
Jurbarko r.
Jurbarko r.
Jurbarko r.
Jurbarko r.,
Tauragės r.,
Pagėgių
Jurbarko r.,
Kauno r.,
Raseinių r.
4,4%

4. Jurbarko rajono savivaldybės gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos sistemos
plėtojimas sietinas su svarbiausiame dabartiniame šalies teritorijų planavimo dokumente
- LR teritorijos bendrajame plane (2002 m.) bei Tauragės apskrities bendrajame plane
numatytais kraštovaizdžio apsaugos užtikrinimo sprendiniais.
Taip pat galimos
tikslingos teritorijų paieškos steigti naujiems valstybiniams ar savivaldybių
draustiniams, ypač biologinio profilio.
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5. Saugomų teritorijų sistema (draustiniai, valstybiniai parkai, ) rajone apima apie
4,4% teritorijos (šalyje apie 15,3 %), integruoja gamtos ir kultūros paveldo apsaugą,
yra funkcionaliai diferencijuota.
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje
saugomų teritorijų tinklo plėtojimas (iki 14-18% krašto teritorijos) išskiriamas kaip
vienas iš ilgalaikių uždavinių, išsaugant kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, todėl
Jurbarko rajono savivaldybėje, įvertinant jos geroką atsilikimą, šio uždavinio
įgyvendinimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Jurbarko rajono savivaldybės
bendrajame plane saugomų teritorijų sistemos tolimesnė plėtra detaliau
neanalizuojama. Tai būtų specialaus aplinkosauginio planavimo dokumentų tikslas.
6. Šiuo metu jau yra atrinktos teritorijos, reikšmingos steigiant saugomas teritorijas,
būtinas Europos Bendrijos ekologiniam tinklui ,,NATURA 2000” įgyvendinti. 2005ųjų metų pabaigoje buvo pradėti rengti naujai steigiamų saugomų teritorijų (buveinių
apsaugai svarbių teritorijų): Balandinės pelkės ir Baužaičių pelkės, o 2007 metų kovo
mėnesį – Laukesos pelkės, Margupio kadagyno ir Šaltuonos upės slėnio draustinių ribų
specialieji planai bei individualūs reglamentai, reikiamas apsaugos statusas bus
nustatomas ir kitoms europinių buveinių apsaugai svarbioms Natura 2000 teritorijoms,
todėl situacija Jurbarko rajono savivaldybės saugomų teritorijų tinklo išvystyme turėtų
keistis.
7. Atkreiptinas dėmesys į vietinio lygmens – savivaldybių saugomų draustinių tinklo
plėtojimą. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje jis nėra suformuotas. Siekiant
išsaugoti aukštu kraštovaizdžio sukultūrinimo laipsniu išsiskiriančiame Jurbarko rajone
dar išlikusius vertingus gamtinio kraštovaizdžio plotus, vietinio lygmens saugomų
teritorijų tinklo plėtojimo procesui turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys.
8. Rajone yra pakankamai gausi valstybės ir savivaldybės saugomų gamtos paveldo
objektų grupė - 18 objektų, iš jų 12 valstybiniai. Visi jie botaniniai, skirti išskirtinio
amžiaus, matmenų formų ar dendrologiniu bei estetiniu požiūriu vertingų medžių
išsaugojimui. Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai: Avietiškių ąžuolas, Ąžuolų
alėja, Baublio ąžuolas, Gediminaičio ąžuolas, Gelgaudų ąžuolas, Globio ąžuolas, Graužėnų
pušis, Juodoji tuopa, Milaičių ąžuolas, Papiškių ąžuolas, Raudonės liepa, Žvirblaukio ąžuolai
(2). Savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai: kadagys Domantų kaime, Domantų

klevas, Domantų ąžuolas, Antkalnės žuolas, Antkalnės liepa, Rūstekonių ąžuolas. Nei
vienas rajono teritorijoje esantis gamtos paveldo objektas nėra paskelbtas gamtos
paminklu. Jurbarko rajono savivaldybės bendrajame plane pasiūlymai dėl naujų
gamtos paveldo objektų neteikiami. Tai būtų specialaus aplinkosauginio planavimo
dokumentų tikslas.
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2.3. Biologinės įvairovės apsauga
2.3.1. Ekologinio tinklo formavimas
Bendrosios nuostatos
1. Bendroji šalies teritorijos ekologinio tinklo erdvinė koncepcija nustatyta LR Seimo patvirtintame
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Šios koncepcijos sudarymo principai remiasi 2001 m.
priimtame LR Saugomų teritorijų įstatyme įteisinta ekologinio tinklo sampratos bioekologine koncepcija.
Pagal ją – ekologiniu tinklu suprantama gamtinio karkaso dalis, jungianti didžiausią bioekologinę svarbą
turinčias buveines1, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. Iš esmės, tai tarpusavyje
sujungta natūralių ir pusiau natūralių ekosistemų, rūšių ir bendrijų su jų buveinėmis kraštovaizdyje
visuma.
2. Ekologinio tinklo pagrindas yra Natura 2000 teritorijų tinklas, susidedantis iš buveinių2 ir paukščių3
apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus ir
gyvūnų bei augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.
3. Saugomoms teritorijoms, turinčioms tarptautinės svarbos saugomos teritorijos statusą ir (ar) įrašytoms į
tarptautinės reikšmės saugomų teritorijų sąrašus, taikomi tarptautinėse konvencijose, sutartyse nustatyti
reikalavimai. Natura 2000 teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla, galinti turėti neigiamą
poveikį saugomoms natūralioms buveinėms, rūšių buveinėms ir saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims.
Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina tinkamą buveinių ir rūšių būklę. Veikla turi būti vykdoma
atsižvelgiant į konkrečius buveinių tipus ar rūšis ir remiantis teritorijų planavimo dokumentais ir
gamtotvarkos planais.
1) Buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos režimas nustatomas subalansuotomis
priemonėmis: išsaugojimo (konservacinėmis), prevencinėmis priemonėmis, teritorijų planavimo
dokumentų bei planų sprendiniais, taip pat vertinimo priemonėmis, nustatančiomis projektų poveikį
buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms. Europos Bendrijos svarbos buveinių ar paukščių apsaugai
svarbių teritorijų tvarkymo ypatumus nustato Vyriausybės patvirtinti Bendrieji buveinių ar paukščių
apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.
2)Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla, galinti
pakenkti saugomoms paukščių rūšims, jų buveinėms, perėjimo, mitybos, šėrimosi, poilsio ir migracijų
susitelkimo vietose. Jose statyti bei rekonstruoti statinius, tiesti ir rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros
tiekimo ir ryšių linijas bei įgyvendinti kitus planus ir projektus, galinčius turėti poveikį paukščių apsaugai
svarbioms teritorijoms, galima tik šiame Įstatyme nustatyta tvarka įvertinus jų poveikį paukščių apsaugai
svarbioms teritorijoms ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus leidimą.
4. Biologinės įvairovės apsaugai svarbių teritorijų rajone sistema identifikuota pagal Europos Tarybos
ekspertų parengtas ekologinių tinklų plėtros rekomendacijas, naudojantis naujausių šalyje atliktų
biologinės įvairovės apsaugos darbų (Ramsaro vietovių, CORINE biotopų, paukščiams svarbių teritorijų,
Lietuvos ekologinio tinklo ir Natura 2000 projektų, kertinių miško buveinių5 inventorizacijos projekto)
medžiaga
1

- Natūrali buveinė - sausumos arba vandens plota su jiems būdingais geografiniais, abiotiniais ir
biotiniais visiškai natūraliais ar pusiau natūraliais požymiais.
2
- Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) – saugomos teritorijos, skirtos apsaugoti ar atkurti
Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipus, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių buveines dėl jų
svarbos gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimui.
3
– Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) – saugomos teritorijos, skirtos laukinių paukščių rūšių
natūralioms populiacijoms jų paplitimo arealuose išsaugoti, taip pat migruojančių paukščių perėjimo,
šėrimosi, mitybos, poilsio ir migracijos susitelkimo vietoms išsaugoti, atsižvelgiant į poreikį konkrečiame
jūros ar sausumos areale.
4
– Kertinės (specifinės) miško buveinės (KMB) – ypatingą apsauginę vertę turintys nepažeisti miško
plotai, kuriuose yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų
rūšių. Tai rūšys priklausomos nuo tam tikros kokybės specifinių (kertinių) miško buveinių ir ilgai
neišgyvenančios ūkiniuose miškuose. Kertinių miško buveinių statusas daugiausiai pripažįstamas mišrių
bei plačialapių, ypač šlapių ir pelkinių miškų bei paežerių ir paupių buveinėms.
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5. Nustatytą ir su šalies gamtiniu karkasu subordinuotą biologinės apsaugos teritorinę sistemą – ekologinį
tinklą – sudaro:
1) europinės ir nacionalinės bei regioninės svarbos bioekologiniai branduoliai (core
areas), kaip nustatytos ar prognozuojamos didžiausios biologinės įvairovės arealai, skirti išsaugoti
vertingas natūralias ar pusiau natūralias ekosistemas, augmenijos, grybijos ir gyvūnijos rūšis ir jų
buveines;
1a) biocentrai, kaip ypatingą europinę ar nacionalinę svarbą bei įteisintą specialią
apsaugos organizaciją turinčios branduolių dalys;
2) ekologiniai koridoriai (bioekologinės jungtys), kaip biomigracijos (gyvūnų judėjimo,
rūšių plitimo, genetinės informacijos tarp atskirų populiacijų keitimosi) ryšius užtikrinančios vientiso
(continous) ar segmentiško (step stones) pobūdžio teritorijos, dažniausiai slėniai, dubakloniai ir
miškingos juostos agrarinėje ar urbanizuotoje aplinkoje;
3) buferinės apsaugos zonos, kaip stabilizuojantį (mažinantį neigiamą antropogeninį
poveikį) ekologinį vaidmenį bioekologinių branduolių ar ekologinių koridorių atžvilgiu atliekančios prie
jų prisišliejusios gretimos teritorijos.
6. Ekologinių tinklų sudėtyje gali būti išskiriama dar viena, paprastai, laikino pobūdžio jo teritorijų
kategorija – atkuriamosios (renatūralizuojamos) zonos, t. y. išnaudoti, bet nesutvarkyti durpynai ir
karjerai, kurie perspektyvoje gali tapti biologiškai reikšmingomis branduolių ar koridorių teritorijomis.

Teikiami šie konkretizuoti sprendiniai ekologiniam tinklui formuoti:
1. Jurbarko rajono savivaldybės ekologiniame tinkle (žiūrėti brėžinyje ,,Gamtinio
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“) nustatyti šie bioekologiniai
branduoliai :
1.1. Europinės svarbos Karšuvos branduolys, išskirtas Viešvilės
valstybinio rezervato ir jo buferinės zonos, Laukesos pelkės, Karšuvos girios, kaip
buveinių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų bei kertinių miško buveinių apsaugai
svarbių teritorijų komplekso pagrindu.
1.1.a. Karšuvos branduolyje esantis Viešvilės rezervatas išskiriamas kaip
europinės svarbos biocentras.
1.2. Regioninės svarbos Pavidaujo, Pamituvio, Birbiliškės, Burbinės
branduoliai, išskirti mišrių miškų ekosistemų bei kertinių (tame tarpe potencialių)
miško buveinių paplitimo pagrindu.
2. Ekologiniams koridoriams Jurbarko rajono savivaldybės
ekologiniame tinkle
(žiūrėti brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“)
priskiriami šie slėnių bei agrarinių ar miškingų teritorijų ruožai:
2.1. Europinės svarbos Nemuno žemupio slėnio ekologinio koridoriaus
ruožas Seredžiaus – Raudonės – Jurbarko – Smalininkų -Viešvilės atkarpoje.
2.2. Europinės svarbos Dubysos žemupio slėnio ekologinio koridoriaus
ruožas Padubysio – Seredžiaus atkarpoje.
2.3. Nacionalinės svarbos Šešuvio ir Upės slėnių bei miškingų ruožų
ekologiniai koridoriai.
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Šimkaičių sen.
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2.5. Regioninės svarbos Mituvos, Vidaujos, Šaltuonos, Upynos –
Upynikės, Bebirvos, Armenos slėnių bei regioninės svarbos bioekologinius branduolius
jungiantys miškingų ruožų ekologiniai koridoriai.
3. Buferinėms apsaugos zonoms Jurbarko rajono savivaldybės ekologiniame
tinkle (žiūrėti brėžinyje ,, Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“)
priskiriamos šios teritorijos:
3.1. Nacionalinės bei regioninės svarbos ekologinių koridorių Šešuvio Upės bei Šaltuonos apsaugai skirtos miškingos struktūros zonos.
Ekologinio tinklo teritorijų Jurbarko rajono savivaldybėje apskaita pateikiama 2.3.1
lentelėje.
2.3.2. Biologinės įvairovės apsauga
1. Bendrąją Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos biologinės įvairovės (genetinio
fondo) apsaugos sistemą užtikrina speciali pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą
įsteigtų saugomų teritorijų sistema bei su ja koordinuojamas ir jai subordinuojamas
pagal Europos Sąjungos paukščių (EEC 79/409) ir buveinių (EEC 92/43) Direktyvas
pradėtas formuoti europinę biologinę svarbą turinčių Natura 2000 teritorijų tinklas.
2. Biologinės įvairovės apsaugos sistemai Jurbarko rajono savivaldybėje priklauso šios
saugomų teritorijų grupės:
1) nacionalinės institucinės saugomos teritorijos
• valstybinis rezervatas
• valstybinis parkas
2) nacionalinės neinstitucinės saugomos teritorijos
• valstybiniai draustiniai
3) nacionalinę ST sistemą perdengiančio Europos ekologinio tinklo Natura 2000
teritorijos
• paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)
• buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)
Aukščiau minėtų konkrečių biologinės įvairovės apsaugą vykdančių saugomų teritorijų
suvestinė pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas nacionalinių
saugomų teritorijų grupes bei pagal Natura 2000 kategorijas pateikiama lentelėse (2.1.1
ir 2.3.2 lentelės).
3. Pažymėtina, kad didelė dalis gamtinio kraštovaizdžio įvairovę saugančių saugomų
teritorijų vykdo ir biologinės įvairovės apsaugą. Pirmiausiai tai valstybinis rezervatas
(Viešvilės) ir valstybinė kompleksinė saugoma teritorija – Panemunių regioninis
parkas. Taip pat šį tikslą savo nuostatuose visada turi kompleksinio pobūdžio draustiniai
– kraštovaizdžio, telmologiniai, o kartais net siauresnio profilio draustiniai, ypač
hidrografiniai. Antra vertus, biologinės įvairovės apsaugai yra steigiami specializuoti
botaniniai, zoologiniai bei botaniniai-zoologiniai draustiniai.
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2.3.2 lentelė. Biologinę įvairovę saugančios Natura 2000 teritorijos Jurbarko rajono
savivaldybėje

Eil.
Nr.
1
1.

2
Dubysos upės slėnis
(Jurbarko r., Kauno r.,
Raseinių r.)

3
PAST

Plotas /
dalis
rajone
(ha)
4
1117/102

2.

Nemuno slėnio pievos ties
Viešvile (Jurbarko r.)

PAST

595/595

3.

Nemuno slėnio pievos tarp
Raudonės ir Gelgaudiškio
(Jurbarko r., Šakių r.)
Nemuno upės pakrantės ir salos
tarp Kulautuvos ir
Smalininkų
(Jurbarko, Kauno ir Šakių r.)
Šešuvies ir Jūros upės slėniai
Jurbarko ir Tauragės r.,
Pagėgių sav.
Armenos atodangos
(Jurbarko r.)

PAST

760/262

PAST

3532/1051

PAST

1352/8

BAST

228/228

BAST

155/155

Paukščių apsaugai svarbi
teritorija užima dalį saugomų
teritorijų
Panemunių regioninis parkas,
Armenos geomorfologinis
draustinis
ST nėra (steigiama)

BAST

202/202

ST nėra (steigiama)

BAST

1054/119

BAST

147/147

BAST

38314/234
26

Dubysos ichtiologinis
draustinis, Dubysos regioninis
parkas
Panemunių regioninis parkas,
Gystaus botaninis draustinis
ST nėra

BAST

31/31

BAST

1899/892

BAST

4/4

BAST

15/15

BAST

70/70

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Teritorijos pavadinimas,
(savivaldybė)

Balandinės pelkė
(Jurbarko r.)
Baužaičių pelkė
(Jurbarko r.)
Dubysos upė žemiau Lyduvėnų
(Jurbarko r., Kauno r.,
Raseinių r.)
Gystaus upės slėnis
( Jurbarko r.)
Karšuvos giria
Jurbarko ir Tauragės r.,
Pagėgių sav.
Klangių pievos
( Jurbarko r.)
Laukesos pelkės
(Jurbarko r., Tauragės r.)
Margupio kadagynas
(Jurbarko r.)
Seredžiaus pievos
(Jurbarko r.)
Šaltuonos upės slėnis
(Jurbarko r.)
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Teritorijos
grupė

Pastabos

5
Paukščių apsaugai svarbi
teritorija užima dalį saugomų
teritorijų – Dubysos
ichtiologinis draustinis,
Panemunių ir Dubysos
regioniniai parkai, Dubysos
apsaugos zonos dalis
Paukščių apsaugai svarbi
teritorija užima dalį saugomos
teritorijos
Paukščių apsaugai svarbi
teritorija užima dalį saugomų
teritorijų
Paukščių apsaugai svarbi
teritorija užima dalį saugomų
teritorijų

Panemunių regioninis parkas,
Klangių botaninis draustinis
ST nėra (steigiama)
ST nėra (steigiama)
Panemunių regioninis parkas,
Dubausio botaninis draustinis
ST nėra (steigiama)
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17.
18.
19.

20.

2
Šilinės apylinkės
(Jurbarko r.)
Viešvilės aukštupio pelkynas
(Jurbarko r., Tauragės r.)
Nemuno upė Panemunių
regioniniame parke
(Jurbarko r., Kauno r., Šakių r.)

3
BAST

4
37/37

BAST

5693/1419

BAST

951/449

Šešuvio upė žemiau Pašešuvio
(Tauragės r., Jurbarko r.)

BAST

560/48

NATURA
2000

29260

VISOS
TERITORIJOS RAJONE
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5
Panemunių regioninis parkas,
Šilinės botaninis draustinis
Viešvilės rezervatas, rezervato
buferinė zona
Panemunių regioninis parkas,
dalis Nemuno kraštovaizdžio
draustinio, parko ekologinės
apsaugos ir rekreacinių zonų
Buveinių apsaugai svarbi
teritorija užima dalį saugomų
teritorijų
19,4%
rajono teritorijos ploto

4. Biologinės įvairovės apsaugos plėtojimo pagrindimas reikalauja gana detalių, rajono
bendrojo plano rengimo užduotims nepriklausančių, teritorijos botaninių bei zoologinių
tyrimų ir jo apimtyje negali būti įvykdomas.
5. 2005-ųjų metų pabaigoje buvo pradėti rengti naujai steigiamų saugomų teritorijų
(buveinių apsaugai svarbių teritorijų) - Balandinės pelkės ir Baužaičių pelkės , o 2007
metų kovo mėnesį – Laukesos pelkės, Margupio kadagyno ir Šaltuonos upės slėnio
draustinių ribų specialieji planai bei individualūs reglamentai.
6. Reikia pažymėti, kad iš visų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje išskirtų
biologinę įvairovę saugančių Natura 2000 teritorijų, tik nedidelė dalis nepatenka į
saugomų teritorijų – valstybinio parko, draustinių, apsaugos zonų ribas. Reikiamą
biologinio profilio saugomų teritorijų statusą dar reikalinga nustatyti buveinių
apsaugai svarbiai teritorijai - Karšuvos giriai (Jurbarko ir Tauragės raj. sav.), visų
Natura 2000 teritorijų tarpe užimančiai patį didžiausią plotą (38314 ha, iš jų 23426
Jurbarko rajono savivaldybėje).
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2.4. Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų (objektų) apsauga ir
naudojimas
Kultūros vertybės yra sudėtinė sukaupto Lietuvos Respublikos nacionalinio turto dalis,
todėl svarbu tinkamai naudoti kultūros paveldo objektus visuomenės poreikiams, sieti
juos su valstybės ekonomine, socialine ir kultūrine plėtote. Kultūros paveldo saugojimas
priklauso nuo to, kiek jis yra ištirtas, vertinamas ir juridiškai įteisintas.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo
sprendinių dalyje detalizuojama Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrajame plane
numatyta kultūros paveldo vertybių teritorijų saugojimo ir naudojimo sistema bei gairės.
Kraštovaizdžio apsaugai reikšmingiausių teritorijos nekilnojamųjų kultūros vertybių
(NKV) sąrašas pateikiamas priede. Atkreipiame dėmesį, kad LR Kultūros vertybių
registras yra sistemingai papildomas naujais kultūros paveldo objektais, todėl
bendrajame plane pateiktas nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas nėra baigtinis ir
todėl, rengiant pagal šio bendrojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus
ar schemas, būtina vadovautis naujausia LR Kultūros vertybių registro informacija.
Reikšmingiausiais laikytini į Lietuvos NKV Registrą įtraukti teritoriniai nekilnojamojo
kultūros paveldo objektai, pasižymintys menine arba ir kraštovaizdine verte. Tai –
urbanistinės, archeologinės vertybės – piliakalniai ir gynybiniai įrenginiai, statinių
kompleksai bei statiniai (išskyrus turinčius tik istorinę vertę). Reikšmingiausių teritorijos
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių sąraše pateikiami šie objektų duomenys:
numeris teritorijos plane, objekto kodas, pavadinimas, adresas ir kultūrinės vertės rūšis.
Svarbiausieji objektai pasižymi ryškiausiu vizualiniu poveikiu kraštovaizdyje, teritorinė
apsauga yra būtina jų kultūrinei vertei išsaugoti.
Visos saugomų objektų vertingosios savybės ir teritorijos bei apsaugos zonų ribos turi
būti nurodomos kultūros paveldo objektų individualiuose apsaugos reglamentuose,
nustatančiuose šių objektų tvarkymo ir naudojimo sąlygas. Kultūros paveldo objektų bei
vietovių teritorijose ir apsaugos zonose planuojama veikla reglamentuojama kultūros
paveldo specialiaisiais planais bei kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės
aktais. Kol individualūs reglamentai nėra sudaryti, kultūros paveldo objektai tvarkomi ir
naudojami pagal tipinius NKV grupių apsaugos reglamentus.
Nekilnojamų kultūros vertybių teritorinė sklaida kraštovaizdyje
Teritorinį nekilnojamąjį kultūros paveldą sudaro vizualiniu požiūriu išraiškingiausios ir
tautos kultūros vystymąsi atspindinčios kultūros paveldo teritorijos.
Urbanistinės kultūros paveldo vietovės. Šiai kategorijai sąlyginai priskiriamos ir senųjų
kaimų gyvenvietės, buvusių dvarų sodybos, miesteliai.
Kraštovaizdžiui reikšmingos urbanizuotos vietovės Jurbarko rajone (Urbanistikos
vertybės) – Eržvilkas (UV11), Jurbarkas (UV16), Veliuona (UV50). Urbanistikos
paveldo objektams, pasižymintiems kultūrine verte (esamiems ir siūlomiems Smalininkai), siūloma suteikti kultūros vertybės kodus, nustatyti teritorijos ribas,
apsaugos zonas ir parengti individualius apsaugos reglamentus arba specialius planus.
Naujai siūlomi objektai: Seredžius, Raudonė, Girdžiai, Skirsnemunė, Smalininkai.
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

42

Pagrindinę statinių kompleksų dalį sudaro dvarų sodybos ir bažnyčių statinių kompleksai.
Tai Lapgirių, Veliuonos dvarų kompleksai.
Archeologijos objektai. Savivaldybės teritorijoje 15 piliakalnių. Reikšmingi ir turistų
lankomi Seredžiaus, Veliuonos, Jurbarko piliakalniai ir senovės gyvenvietės pagal
atranką paruošiami eksponavimui.
Įvykių ir laidojimo vietos. Savivaldybės seniūnijoje yra vietų, susijusių su žymių
žmonių gyvenimu. Tai dažniausiai jų gimtinės ar laidojimo vietos. Tai ir partizanų
kovos ir žūties vietos, abiejų karų karių kapai, žydų žudynių ir kapų vietos. Gausybė
neveikiančių kapinaičių – archeologijos objektai. Jų teritorijas išėmus iš žemės ūkio
naudmenų, jų žalojimo problema išnyks. Pavieniai kapai, namai ar sodybos bendrajame
plane yra tik sąrašiniai objektai. Jų tvarkymas vykdomas pagal nustatytą reglamentą.
Kultūros paveldo požiūriu vertingo kaimo kraštovaizdžio teritorijos. Šiai grupei
priskiriama kultūros vertybių intensyvios sankaupos arealai bei istoriškai susiklosčiusio
kaimo kraštovaizdžio teritorijos6. Tai kultūrinės raiškos vertybių sklaidos arealai
istoriškai susiklosčiusiose kaimo kraštovaizdžio teritorijose.
Dabartiniame kaimo kraštovaizdyje dar ryškūs istoriškai susiklosčiusio kraštovaizdžio
skirtingų laikotarpių teritoriniai skirtumai, kurie teikia patikimiausias garantijas
išlaikyti tautos kultūrinį identitetą bei krašto savitumą Europos kultūrinio kraštovaizdžio
kontekste.
Kaimo kraštovaizdžio istorinių tipų (iki valakinio, valakinio, vienkieminio, kolūkinio)
teritorijos yra sudėtingiausios ir reikšmingiausios etnokultūrinio paveldo teritorijos.
Dauguma kultūros paveldo objektų išsidėstę Panemunių regioniniame parke. Šioje
teritorijoje kultūros paveldo vertybės integruojasi su gamtos vertybėmis ir sudaro
gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio visumą. Saugomų teritorijų vertingame
kraštovaizdyje esančių kultūros paveldo objektų tvarkymą ir panaudojimą reglamentuoja
LR Saugomų teritorijų įstatymo 5 str. (Žin.2001, Nr. 108 – 3902).
Nekilnojamiems kultūros paveldo objektams, patenkantiems į rekreacinių arealų zoną jų
panaudojimo prioritetas teikiamas rekreacinei funkcijai, nustačius jų apsaugos zonas,
kurias reglamentuoja Kultūros paveldo objektų apsaugos zonas nustatantys planai7.
Saugomose teritorijose (draustiniuose, valstybiniuose parkuose it k.t.) esantiems kultūros
paveldo objektams apsaugos zonos nenustatomos.
LR Bendrojo plano preliminariuose sprendiniuose pateikta kultūros paveldo teritorinio
karkaso planinė versija su netradiciniu požiūriu į kultūros vertybių klasifikaciją bei
erdvinę sklaidą. Visas nekilnojamasis kultūros palikimas padalinamas į dvi skirtingas
grupes:

6

Vertybių teritorijos žymimos žemėtvarkos ar topografiniuose planuose ( M1: 10 000 iki M1: 100),
priklausomai nuo vertybės teritorijos dydžio. Toks planas yra kultūros vertybių apskaitos registro
dokumentų sudėtinė dalis ir jo kopijos siunčiamos savivaldybei ir valstybiniams žemėtvarkos bei
miškotvarkos institutams. Labai svarbu nustatyti ne tik kultūros vertybės teritoriją, bet ir jos apsaugos
zonas.
7

LR Vyriausybės nutarimas Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo
taisyklių patvirtinimo, 2006m. gegužės 29d.
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1. Tautos ir valstybės istoriją fiksuojančius vertingus kultūros paveldo objektus
Jurbarko raj. savivaldybėje – Seredžiaus ir Veliuonos piliakalniai su piliavietėmis,
Jurbarko piliakalniu, Panemunės ir Raudonės pilimis.
2. Bendrąją šalies kultūros raišką fiksuojančius vertingus kultūros paveldo
objektus. Tautos ir Valstybės kultūros raiška fiksuojama Lapgirių, Belvederio buv.
dvaro sodybomis.
Rajono savivaldybėje turime šias vietovių tvarkymo prioritetines zonas:. Archeologijos,
urbanistikos objektų ir statinių prioritetas numatytas panemunės zonai Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijos daliai.
Veiksniai, skatinantys kultūros paveldo objektų apsaugą ir naudojimą :
- didėjantis Europos valstybių domėjimasis dar nepažintu kraštu,
- Valstybės įvaizdžio formavimas
- turizmo verslo ir rekreacijos poreikio plėtotė.
- kultūros vertybių apsauga,
- prisijungimas prie Europos valstybių kultūros plėtros programų bei įsijungimas į kitas
politines bei ekonomines Europos valstybių struktūras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių tvarkymo programos
Svarbiausi kultūros paveldo vietovių ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkymo strategiją formuojantys veiksniai:
• nekilnojamų kultūros vertybių teritorinė sklaida kraštovaizdyje;
• kultūros paveldo rūšių teritoriniai prioritetai;
• istoriškai susiklosčiusių kultūrinio kraštovaizdžio erdvinių struktūrų
išsaugojimas;
• tradicinės architektūros paveldo regioniniai savitumai .
Kultūros paveldo vietovių
ilgalaikės programos:

apsaugą, pritaikymą ir naudojimą užtikrina valstybinės

1) Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, patv. LRV 2003 m. birželio 19 d.
nutarimu Nr. 793.
Tikslas – nustatyti etninės plėtros prioritetines kryptis, sudaryti finansines ir teisines
prielaidas, užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą, pažinimą ir naudojimą , plėtoti
etnografinių regionų savitumą, integruoti etninę kultūrą į švietimo sistemą, gerinti
etninės kultūros subjektams tinkamas veiklos sąlygas, didinti etninės kultūros vaidmenį
bendrame kultūros procese.
2) Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikė programa, patv. LRV 2003 m. rugsėjo
16 d. nutarimu Nr. 1171.
Tikslas – sukurti palankią aplinką ekonominei ir socialinei etnografinių kaimų plėtrai
panaudojant išlikusį kultūros paveldą, vietos tradicijas kaimo verslumui didinti bei
kaimų bendruomenių poreikiams tenkinti. Programa įgyvendinama 2003– 2006 m.
Programos įgyvendinimo priemonė – parengta ir patvirtinta 2004 m. spalio 20 d.
„Saugotinų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo, vertinimo ir atrankos kriterijus“
3) Ilgalaikė dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų ( parkų) tvarkymo darbų
programa, patv. 2005 sausio 10 d. KVAD (KPD) įsakymu Nr. Į-09 Numatomos
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

44

programos formavimo prielaidos, pagrindinės programos nuostatos ir priemonės jų
išsaugojimui.
4) Ilgalaikė medinių dvarų paveldo objektų tvarkymo darbų programa, patv. 2005
sausio 5 d. KVAD (KPD) direktoriaus įsakymu Nr. Į-04. Numatomos metodologinės
apsaugos nuostatos ir juridinės bei informacinės priemonės medinių dvarų paveldo
objektų išsaugojimui.
5) LR Vyriausybės nutarimas: Dėl dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 481)
6) Kultūrinio turizmo plėtros programa. (Vilnius, 1998).
Joje numatytos kultūrinio turizmo plėtros programos tikslai ir uždaviniai, programos
realizavimo priemonės. Priemonių planui įgyvendinti turizmo infrastruktūros plėtrai
numatoma įrengti aukštos klasės ir komforto viešbučius atrinktuose dvaruose , atrinkti
ekspoziciniai objektai pagal temines programas.
7)Kaimo turizmo plėtros programa (Vilnius,1998).
Pagrindinis šios programos tikslas buvo išanalizuoti Lietuvos kaimo turizmo situaciją,
tendencijas ir galimybes. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas problemoms, susijusioms
su šios srities finansavimu ir investicijomis, apmokymu, marketingu ir kaimo turizmo
paslaugas teikiančių organizacijų veikla.
8) Nacionalinė turizmo plėtros programa (Vilnius, 2003)
Programos tikslas - įvertinti turizmo plėtros tendencijas ir, vadovaujantis nacionaliniais
ir turizmo sektoriaus strateginiais dokumentais, numatyti Lietuvos turizmo plėtros
prioritetines kryptis ir priemones joms įgyvendinti.
Laukiami rezultatai įgyvendinant šias programas:
• sudaromos palankesnės sąlygos kultūros paveldo objektų išsaugojimo
užtikrinimui ir integravimui į visuomenės gyvenimą;
• efektyvesnis ES fondų ir kitos tarptautinės paramos panaudojimas;
• sudaromos palankesnės sąlygos pristatyti Europoje Lietuvos kultūros
paveldą;
• sudaromos palankesnės sąlygos valstybės ekonominei, socialinei ir kultūrinei
raidai, geresniems kultūrinės tapatybės elementų, tradicijų ir gyvenimo būdo
ryšiams nacionaliniu, regioniniu bei vietiniu lygiais.
Kultūros paveldo vertybių pritaikymas
Svarbiausi siekiai Jurbarko rajono savivaldybės kultūros paveldo teritorijų sprendiniuose
remiantis pagrindinėmis kultūros paveldo apsaugos nuostatomis:
• išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą etninių regionų savitumą atspindintį kultūros
ir istorinį paveldą
• Stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo
išsaugojimą.
Jurbarko rajono savivaldybės kultūros paveldo apsauga realizuojama pritaikant jį viešam
naudojimui, o kultūros vertybės, esančios saugomose teritorijose – kultūriniam turizmui
plėtoti. Kultūros paveldo objektai – piliakalniai, bažnytkaimiai, urbanistinis ir
etnografinis paveldas kartu su gamtos paminklais yra nacionalinio paveldo ir kartu
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kultūrinio turizmo ištekliai. Svarbu panaudoti kultūros paveldo objektus nacionaliniam
bei tarptautiniam pažintiniam turizmui.
Istorijos ir architektūros paveldo objektai gali būti naudojami tik apžiūrėjimui,
apžiūrėjimui ir infrastruktūros plėtrai arba pažintinio turizmo infrastruktūrai vystyti.
Juose gali vykti kultūriniai renginiai, parodos. Konkretesnis kultūros paveldo objektų
pritaikymas detalizuojamas specialiuosiuose kultūros paveldo objektų teritorijų planuose.
Architektūros paveldas geriausiai išsaugomas jį naudojant. Buvusių dvarų sodyboms
tinkamiausia paskirtis poilsio, administravimo, švietimo įstaigų įkūrimas. Apžiūrėjimui,
viešbučiams ar infrastruktūros plėtrai tinkamiausi nebeveikiantys vienuolynai. Panaudos
paskirtis galima įvairi, užtikrinanti paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimą.
Naudojimo pobūdis nustatomas miestų ir rajonų savivaldybių ar jų teritorijų
bendruosiuose planuose.
Kraštovaizdžio vietovės teritorijos vizualiniam patrauklumui turi įtakos ir kultūros
paveldo objektų būklė. Atsižvelgiant į tai, būtina skirti resursų miestų ir miestelių
kultūros paveldo objektų tvarkymui. Tam tikslinga kiekvienam objektui parengti
specialiuosius teritorijų tvarkymo planus ir individualius apsaugos reglamentus, kurie
reglamentuotų naujas statybas kultūros paveldo teritorijos ir jų apsaugos zonose.
Rengiant apskrities miestų ir rajonų savivaldybių ar jų teritorijų bendruosius planus,
būtina atsižvelgti į kultūros paveldo būklę ypač šiuose miestuose ir miesteliuose.
Urbanistikos paveldo objektams, pasižymintiems kultūrine verte (esamiems ir
siūlomiems), siūloma suteikti kultūros vertybės kodus, nustatyti teritorijos ribas,
apsaugos zonas ir parengti individualius apsaugos reglamentus arba specialius planus.
Naujai siūlomi objektai: Seredžius, Raudonė, Girdžiai, Skirsnemunė, Smalininkai
Efektyvios ir užtikrintos kultūros paveldo apsaugos pagrindas yra teisinės bazės
veiksmingumo užtikrinimas. Kultūros paveldo apsaugai užtikrinti reikalingas teisinių,
informacinių ir finansinių priemonių sureguliavimas.
Ekonomiškai naudinga pritraukti potencialius investuotojus norinčius pritaikyti paveldo
vertybes šiandieniniam naudojimui, aptarnavimo, komercijos, turizmo reikmėms.
Reikalinga atkreipti dėmesį į privačius investuotojus, ketinančius įsigyti, išsinuomoti
ilgesniam laikui ir galinčius restauruoti kultūros paveldo objektus. Tikslinga sukurti
dalinio kompensavimo mechanizmą paveldo objektų restauravimui ir tvarkymui, kurio
imasi fiziniai ir juridiniai savininkai (privatūs asmenys, fondai, draugijos ir kita).
Efektyvus kompensavimo mechanizmas pagreitintų kultūros paveldo atgaivinimą ir
priartinimą prie visuomenės.
Kultūrinis ir pažintinis turizmas yra dažniausias kultūros paveldo panaudojimo pobūdis.
Turizmo plėtra panaudojant kultūros paveldo išteklius pasitarnauja regiono ekonomikos
augimui. Ji tiesiogiai priklauso nuo regiono savivaldos institucijų kryptingo darbo.
Kultūros paveldo išsaugojimui ir tausojančiam naudojimui svarbus informacijos
skleidimas ir kryptingas visuomenės švietimas. Reikalinga užtikrinti žinių prieinamumą,
tinkamą informacijos pateikimą.
Įgyvendinant siekį plėtoti pažintinį ir kultūrinį turizmą reikalinga parengti savivaldybės
kultūrinio turizmo plėtros programą. Tam tikslinga atlikti išsamesnę turizmo išteklių
analizę, įvertinti paveldo vertybių būklę, paruošti lankytinų vietų trasas, steigti turizmo
informacinius centrus.
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Skleidžiant informaciją apie paveldo vertybes svarbu infrastruktūros išvystymas.
Strategiškai patogiose vietose tikslinga išdėstyti informacinės sistemos ženklus. Didinti
informacijos apie kultūros paveldo objektus leidybą ir platinimą.

2.5. Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
2.5.1. Gamtinio kraštovaizdžio apsaugai:
1. Ekologinių kompensacinių funkcijų stiprinimas grąžinant ir gausinant
kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus į labiausiai nuskurdintas
rajono gamtinio karkaso teritorijas – agrarines takoskyras bei migracijos
koridorius.
2. Atsakomybės už nustatytų gamtinio kraštovaizdžio apsaugos nuostatų vykdymą
esamose konservacinio prioriteto saugomose teritorijose bei pakrančių apsaugos
juostose ir zonose realus įgyvendinimas.
3. Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos kriterijų realizavimas vertinant statybos bei
ūkinės veikos projektus.
4. Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos svarbos įtvirtinimas rajono ekologinio
švietimo programose.
2.5.2. Biologinės įvairovės apsaugai:
1. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) tinklo įteisinimo užbaigimas.
2. Numatytų ekologinių koridorių funkcinės biologinės kokybės stiprinimas.
3. Atsakomybės už nustatytų biologinės įvairovės apsaugos nuostatų vykdymą
nacionalinėse saugomose ir Natura 2000 teritorijose realus įgyvendinimas.
4. Miško, pelkių ir natūralių pievų ekosistemų biologinės įvairovės palaikymas ir
degradavimo sustabdymas.
2.5.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai:
Siekiant išsaugoti savivaldybės kultūros paveldą pagrindinis prioritetas, remiantis
Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, teiktinas kultūros paveldo teritorijų
integravimo į krašto gyvenimą užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra. Vystant
kultūros paveldo teritorijų apsaugą ir palaikymą, pirmiausia atsižvelgti į rajonui
būdingiausias paveldo rūšis – etnografinio ir archeologinio kultūros paveldo, pilių,
dvarų objektus ir teritorijas.
1. Išsaugant regionui būdingiausią etnografinį paveldą reikalinga parengti
specialiuosius teritorijų tvarkymo planus, nustatant apsaugos zonas,
saugojimo ir tvarkymo režimus, pritaikant ir panaudojant etnografinį
paveldą, išryškinami objektų tradicinės architektūros bruožai.
2. Archeologinio paveldo išsaugojimas, tvarkymas ir panaudojimas reikalauja
pritaikyti atitinkamą infrastruktūros sistemą, atsižvelgiant į objektų
reprezentatyvumą, būklę, autento išlikimą.
Kultūros paveldo teritorijų tvarkymo sprendinių įgyvendinimas numatomas žemesnio
lygmens teritorijų planuose, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosiuose
kultūros paveldo teritorijų planavimo dokumentuose, kultūros paveldo objektų
tvarkymo darbų projektuose.
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3. REKREACINĖS TERITORIJOS
3.1. Bendrosios nuostatos
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Kauno – Jurbarko rekreacinis arealas
išskirtas kaip nacionalinės svarbos labai didelio rekreacinio potencialo arealas,
užimantis svarbią vietą rekreacijos plėtros teritorinėje sistemoje.
Jurbarko rajono rekreacinį potencialą sudaro turtingi rekreaciniai ištekliai.
Rekreaciniai ištekliai – tai gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės (taip pat ir
rekreacinė infrastruktūra), tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui
organizuoti.
Pagrindinius rekreacinės aplinkos išteklius sudaro:
- gamtinė aplinka, tinkanti poilsiui (vaizdingas gamtovaizdis, miškai, vandens telkiniai,
kiti gamtiniai ištekliai) bei sveikatos ir darbingumo atstatymui (terapinį poveikį
turinčios gamtinės aplinkos klimatinės savybės),
- rekreacijos reikmėms tinkantis kultūros paveldas (vertingą kultūros paveldą turintys
miesteliai ir kaimų gyvenvietės bei vietovės, kultūriniu atžvilgiu vertingi pavieniai
objektai bei gyvosios kultūros reiškiniai ir pavyzdžiai),
- turizmo paslaugų ir specialaus intereso objektai (viešbučiai, moteliai, svečių namai,
reabilitacijos centrai, kempingai, poilsio namai, rekreacinės sodybos, ūkininkų
sodybos, stovyklavietės, kultūros centrai ar objektai, sporto ir pramogų centrai, kiti
turistinės traukos objektai).
- viešoji turizmo infrastruktūra (turistinės bei poilsio trasos, poilsio aikštelės, apžvalgos
aikštelės, informacinė įranga ir kt.).
Jurbarko savivaldybė turi nemažą gamtinį turizmo potencialą, kurį sudaro estetiškai
vertingų vietovių gausa, upės ir jų nuostabūs slėniai, išraiškingumu pasižymintis
Nemuno slėnis, miškai, rajono teritorijoje esantis Panemunių regioninis parkas.
Kaip gamtinės, taip ir kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių poilsiui
organizuoti, yra vienos iš svarbiausių rekreacinių išteklių. Savivaldybės kultūriniai
turizmo ištekliai vertinami dėl savitumo, bet šis potencialas
nepakankamai
panaudojamas turizmui.
Daugelis paveldo objektų nenaudojami turistų lankymui. Kultūros paveldo objektai,
atsižvelgiant į jų atraktyvumą ir būklę, gali būti atkuriami ir restauruojami, pritaikomi
ekspozicinei paskirčiai, paslaugų ir viešajai turizmo infrastruktūrai, juose gali būti
derinama tiek ekspozicinė, tiek infrastruktūros paskirtis.
Svarbią turizmo išteklių dalį sudaro specialaus intereso objektai (muziejai, pramogų,
laisvalaikio, sveikatingumo objektai) ir rekreacinė infrastruktūra – rekreacinei veiklai
organizuoti reikalingi viešosios turizmo infrastruktūros ir kiti aptarnavimo objektai. Šių
turistinės traukos objektų (išskyrus rajono miestus) yra ne tiek daug Jurbarko rajono
potencialiose rekreacinėse zonose.
Svarbiausi uždaviniai plėtojant rekreaciją Jurbarko rajono savivaldybėje yra šie:
•
•

plėsti rekreacijai gamtinėje aplinkoje specializuotų teritorijų tinklą ir kurti jų
infrastruktūrą;
intensyvinti turizmo, ypač pažintinio, kultūrinio plėtrą ir stiprinti jo potencialą;
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nustatyti rekreacijos aptarnavimo centrus bei vietoves, rekreacinio funkcinio
prioriteto zonas;
organizuoti poilsį vaizdingose kaimiškose teritorijose, pritaikyti poilsio reikmėms
kitas rekreacijai naudojamas ir įteisintas teritorijas su natūralia arba kaimiška
aplinka;
sudaryti sąlygas naudoti miško žemę kitiems gyventojų poreikiams tenkinti
(poilsiui, medžioklei, turizmui, šalutiniam miško išteklių naudojimui);
parodyti gyvosios etnokultūros bei moderniosios kultūros židinius, faktus bei
reiškinius;
sudaryti prielaidas pažinti savivaldybės gamtinei įvairovei, eksponuoti
svarbiausias jos vertybes;
demonstruoti saugomo gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo būdus;
sukurti kruizinio turizmo bei turizmą lydinčio pramogų verslo sistemą.

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.
Įvertinus rekreacinių išteklių potencialą Jurbarko rajono teritorijoje, atsižvelgus į kitas
savivaldybės teritorijos naudojimo funkcijas, nustatomi rekreacijos ir turizmo vystymo
prioritetai, formuojama rekreacinių teritorijų sistema, teritorijų rekreacinės veiklos
specializacija (kurortinė, poilsinė, pažintinė, pramoginė, sportinė, kultūrinė, kaimo
turizmas ir kt.), numatomos rekreacinės vietovės.
Rekreacinių teritorijų sistema – tai rekreacinių teritorijų, lankytinų ir turizmo paslaugų
objektų , siejamų turistinėmis trasomis, apibrėžtas teritorinis junginys.
Rekreacinės vietovės – tai rekreacinės teritorijos (žemės sklypų grutės), pasižyminčios
rekreacinių išteklių koncentracija ir didelėmis rekreacinės plėtros galimybėmis, kurioms
nustatytas rekreacinio naudojimo prioritetas.
Pagrindinės rekomenduojamos bei vystytinos rekreacijos rūšys Jurbarko rajone yra
šios:
• poilsis gamtoje (bendroji poilsinė rekreacija),
• pažintinė,
• sportinė,
• pramoginė,
• verslinė
• gydomoji (kurortinė) rekreacija,
• kaimo turizmas.
Bendroji poilsinė rekreacija – tai bendro pobūdžio poilsis gamtoje tikslu atstatyti
žmogaus jėgas.
Pažintinė rekreacija – tai poilsis gamtinėje ar kultūrinėje aplinkoje tikslu pažinti
aplinką, jos istoriją, prigimtį, savybes, praplėsti kultūrinį akiratį, kt.
Sportinė rekreacija – tai poilsiavimas gamtinėje arba dirbtinėje aplinkoje, siekiant
žmogaus fizinės kultūros tikslų, skirtas fiziniam lavinimuisi.
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Pramoginė rekreacija - tai poilsis gamtoje ar tam pritaikytoje dirbtinėje aplinkoje,
dalyvaujant įvairaus pobūdžio pramogose.
Verslinė rekreacija - tai poilsis gamtoje, renkant miško gėrybes, medžiojant, žūklaujant.
Gydomoji rekreacija – tai poilsis kurortinėje aplinkoje tikslu atstatyti ar pagerinti
sveikatą.
Kaimo turizmas - tai poilsis gamtoje, kaimo sodyboje.
Kurortinė teritorija – LR Vyriausybės suteikiamas statusas gyvenamajai vietovei ar jos
daliai, kurioje yra bent vienas iš šių gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių
(mineraliniai vandenys, gydomosios durpės ar purvas, rekreaciniai želdiniai ir vandens
telkiniai, sveikatai palankus mikroklimatas) ir speciali infrastruktūra naudoti šiuos
išteklius sveikatingumo, turizmo ir poilsio reikmėms. Kurortinė teritorija taip pat turi
pasižymėti vaizdingu kraštovaizdžiu ir turėti sutvarkytą (tinkama) rekreacinę aplinką.

3.2. Rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės
Pagrindiniais veiksniais įtakojančiais rekreacinių teritorijų tvarkymo strategijos
formavimą laikomi:
• gamtinės aplinkos išteklių turtingumas,
• kultūros paveldo turtingumas,
• esamos rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis,
• vietos gyventojų ekonominių galimybių,
• aplinkos sveikumas,
• aplinkos ekologinio atsparumas.
Pagal šiuos veiksnius ir remiantis LR teritorijos bendrojo plano sprendiniais, Jurbarko
rajono teritorijoje išskirti 4 rekreaciniai resursinio potencialo arealai (3.2.1.lentelė),
kurių ribas daugiausiai lėmė rekreacinių išteklių pobūdis, gamtinės aplinkos išteklių ir
kultūros paveldo turtingumas. Rekreacijos (turizmo) teritorinės plėtros galimybės
numatytos pagal arealų patrauklumo kategorijas ir rekreacinės plėtros potencialą.
LR teritorijos bendrajame plane pagal arealų patrauklumo kategorijas pietinė Jurbarko
rajono teritorijos dalis priskiriama labai didelio potencialo Kauno - Jurbarko
rekreaciniam arealui.
Jurbarko rajono rekreacinių resursinių arealų potencialo svarbiausi ypatumai, lemiantys
jų realaus rekreacinio naudojimo perspektyvą bei galimybes, teikiami 3.2.1. lentelėje.
Jurbarko rajono rekreacinių resursinių arealų potencialo pobūdis
3.2.1. lentelė
Arealo
Nr.

Resursinio arealo
zonų pavadinimas

I
I
I
II
III
IV

Seredžiaus ir Dubysos
Veliuonos-Raudonės
Jurbarko- Smalininkų
Viešvilės-Girdžių
Eržvilko-Pašaltuonio
Stakių-Vadžgirio
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Gamtinės
aplinkos
išteklių
turtingumas
G1
G1
G1
G1
G2
G3

Kultūros
Rekreacinės Rekreacinės
paveldo
aplinkos
aplinkos
turtingumas sveikumas atsparumas
K2
K1
K1
K2
K2
K3

A1
A2
A2
A1
A1
A1

E3
E3
E1
E2
E2
E1
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Indeksų reikšmės:
Gamtinės aplinkos rekreacinių išteklių turtingumas:
• turtingi (didelis rekreacijai tinkamų akvatorijų ir miškų plotų kiekis, didelis vietovių
vaizdingumas) – G1;
• vidutiniškai turtingi (vidutiniškas rekreacijai tinkamų miškų plotų ir akvatorijų
kiekis, vidutinis vietovių vaizdingumas) – G2;
• neturtingi (rekreacijai tinkamų miškų ir akvatorijų stoka, vietovių vaizdingumas
nedidelis) – G3.
Kultūrinės aplinkos turtingumas:
• turtingi (gausu pripažintų nacionaliniu mastu kultūros paminklų ir vertybių sankaupų
arba yra išlikę raiškūs etnokultūriniai bruožai bei ženklai, arba yra daug labai
reikšmingų valstybės istorijos faktų ir juos liudijantis labai vertingas paveldas) – K1;
• vidutiniškai turtingi (yra pavienių reikšmingų nacionaliniu mastu kultūros paminklų,
taip pat kultūros vertybių sankaupų, yra išlikę kultūrinį identitetą liudijančių
etnokultūrinių bruožų, yra pavienių reikšmingų istorinių faktų ir juos liudijančių
paminklų) – K2;
• neturtingi (yra nedaug dispersiškai išsidėsčiusių kultūros vertybių, nykstantys
etnokultūriniai bruožai, išlikę pavieniai istoriniai faktai) – K3.
Rekreacinės aplinkos sveikumas:
• geras (nėra išreikštos taršos, sausa) – A1;
• vidutiniškas (yra silpnos oro ar vandenų taršos židinių, nemažai drėgnų vietų) – A2;
• prastas (yra stiprios oro ar vandenų taršos židinių, gausu drėgnų vietų) – A3.
Rekreacinės aplinkos ekologinis atsparumas:
• didelis (tinkama intensyviam masiniam rekreaciniam naudojimui) – E1;
• vidutiniškas (tinkama vidutinio intensyvumo masiniam rekreaciniam naudojimui) – E2;
• mažas (tinkama nedidelio intensyvumo masiniam rekreaciniam naudojimui) – E3.
Gana svarbus rekreacijos vystymo elementas – išskirtų arealų rekreacinė specializacija,
kuri yra nustatoma pagal rekomenduotinas prioritetines bei kitas galimas vystyti
rekreacijos rūšis. Nustatyti Rajono teritorijos rekreacinių resursinių arealų vystymo
galimybės pateiktos 3.2.2 lentelėje.
3.2.2. lentelė Jurbarko rajono rekreacinių resursinių arealų vystymo galimybės
Rekreacinio
resursinio
arealo Nr.
I
II
III
IV

Arealo
potencialas
labai didelis
didelis
vidutinis
mažas

Perspektyvinės
plėtros
lygmuo

Rekreacinės
infrastruktūros
išvystymo lygis

Vystytinos
rekreacijos
Rūšys

P1
P2
P3
P3

R2
R2
R3
R3

tg pkvs
gpt vs
vg t
tg v

Indeksų reikšmės:
Rekreacijos perspektyvinės plėtros lygmuo:
P1 – aukštas (galimybė plėtoti nacionalinės reikšmės rekreacines sistemas);
P2 – vidutinis (galimybė plėtoti regioninės reikšmės rekreacines sistemas);
P3 – žemas (galimybė formuoti lokalinės reikšmės rekreacines sistemas);
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Esamas rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis:
R1- aukštas (suformuota kokybiška infrastruktūra);
R2- vidutinis (tobulintina infrastruktūra);
R3- žemas (neišvystyta infrastruktūra);
Vystytinos rekreacijos rūšys:
g – poilsis gamtoje, s – sportinė rekreacija, v – verslinė rekreacija, t – pažintinė
rekreacija, p – pramoginė rekreacija, k – kurortinė rekreacija;
(Prioritetinės rekreacijos plėtros indeksai pažymėti paryškintu šriftu).

3.3. Plėtotini rekreacijos aptarnavimo centrai ir vietovės
Pagal aukščiau nurodytus veiksnius rekreacinės sistemos plėtojimo brėžinyje
Jurbarko rajono teritorijoje išskiriama 15 rekreacijos aptarnavimo centrų ir rekreacinio
prioriteto vietovių (funkcinio rekreacinio naudojimo prioriteto zonos, kurių ribas lemia
rekreacinis gamtinės bei kultūrinės aplinkos turtingumas).
Rekreacijos (turizmo) teritorinės plėtros galimybės numatytos pagal šių centrų ir
vietovių patrauklumo kategorijas ir jų rekreacinės plėtros potencialą.
Svarbią vietą rekreacijos plėtros teritorinėje sistemoje užima rekreacijos aptarnavimo
centrų suskirstymas pagal reikšmę:
•
•
•

regioninės svarbos rekreacinio vystymo centrai,
rajoninės svarbos rekreacinio vystymo centrai,
lokalinės rekreacinio vystymo vietovės.

Rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinyje išskirti:
•

•
•

•

labai didelio potencialo rekreaciniai vienetai, priskiriami regioninės reikšmės
rekreacijos aptarnavimo centrams. Tokie centrai rajone yra septyni – tai
Jurbarko ir Smalininkų miestai, Seredžiaus, Veliuonos, Raudonės ir Viešvilės
miesteliai bei Pilies I kaimas;
didelio potencialo rekreaciniai vienetai, sudarantys rajoninės reikšmės
rekreacinius centrus, yra trys – Skirsnemunės, Girdžių ir Klangių kaimai;
vidutinio potencialo rekreacinės teritorijos, sudarančios lokalinės reikšmės
rekreacines vietoves. Tokių kaimo gyvenamųjų vietovių yra penkios Klausučių, Jurbarkų, Pašaltuonio, Eržvilko ir Stakių kaimai;
Vietovės, pasižyminčios
rekreaciniais ištekliais ir rekreacinės plėtros
galimybėmis. Rajono teritorijos rekreacijos plėtojimo brėžinyje jos išskiriamos
kaip rekreacinio funkcinio prioriteto zonos. Tai poilsio zona prie Jurbarkų
tvenkinio, į ją patenka Užkalnių ir Vertimų kaimų dalis teritorijų.. Didelė
rekreacinio žemės naudojimo prioriteto zona išskirta rajono rytinėje dalyje prie
Dubysos upės. Šioje zonoje galima paminėti Padubysio, Burbiškių ir Daujotų
kaimus. Panemunėje esančios poilsio vietovės – Kazikėnų, Greičių, Kalnėnų ir
Šilinės kaimo gyvenamosios vietovės.

Būdinga, kad didžioji dalis savivaldybėje numatytų rekreacinio aptarnavimo centrų ir
vietovių yra polifunkcinio pobūdžio, apjungiantys 2-3 rekreacinės specializacijos
kryptis.
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Kitas svarbus rekreacijos vystymo elementas – išskirtų centrų ir vietovių rekreacinė
specializacija - buvo nustatytas pagal rekomenduotinas rekreacijos rūšis (žiūr.
rekreacijos plėtojimo brėž. ir 3.2.1. lentelė).
Rekreacinių centrų ir vietovių suskirstymas pagal specializaciją Jurbarko rajone:
1- bendras turizmas, 2 – poilsis gamtoje, 3 – pažintinis turizmas, 4 – pramoginė ir
sportinė rekreacija, 5 – kurortinis gydymas, 6 – kaimo turizmas.
(Rekomenduojamos rekreacijos rūšys 3.3.1. lentelėje surašytos į eilę pagal užimamą
reikšmę rekreaciniame centre ar vietovėje).
Jurbarko rajono rekreacinių centrų vystymo galimybės
3.3.1.lentelė
Rekreacinių centrų
Rekreacinio centro, vietovės pavadinimas
ir vietovių
Nr.
Regioninės svarbos
1.
Jurbarko miestas
2.
Smalininkų miestas
3.
Seredžiaus miestelis
4.
Veliuonos miestelis
5.
Raudonės miestelis
6.
Viešvilės miestelis
7.
Pilies I kaimas
Rajoninės svarbos
8.
Skirsnemunės kaimas
9.
Girdžių kaimas
10.
Klangių kaimas
Lokalinio rekreacinio prioriteto vietovės
11.
Klausučių kaimas
12.
Jurbarkų kaimas
13.
Pašaltuonio kaimas
14.
Eržvilko kaimas
15.
Stakių kaimas

Vystytinos rekreacijos
rūšys
1, 3, 4, 2
3, 5, 2, 4
3, 2
3, 2
3, 4, 2
3, 2, 4
3, 2
3, 2
3, 4
3, 2
4, 2
2
2
3,2
2

Jurbarko rajono teritorijoje planuojant rekreacijos ir turizmo vystymo sistemą buvo
sprendžiami šie uždaviniai:
• įvertintas bendras rekreacinis rajono teritorijos vystymo potencialas;
• įvertinti galimi rekreaciniai poreikiai;
• nustatyta rajono teritorijos rekreacinio naudojimo koncepcija, vystymo kryptys;
• nustatytos reikalingos vystyti žemesnio lygmens rekreacinės teritorijos,
rekreacinio
funkcinio prioriteto vietovės bei zonos;
• nustatyta rekreacinių centrų ir vietovių specializacija;
• siūloma galimų turistinių trasų sistema;
• nustatyti rekreacinio prioriteto zonų žemės naudojimo reglamentai.

UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

53

3.4. Rekreacinių vietovių (zonų) naudojimas, tvarkymas ir apsauga
Bendrojo plano sprendiniuose išskirtų rekreacinio funkcinio prioriteto zonų ribos yra
santykinės, šį reliatyvumą lemia rajoninio planavimo lygmuo, atitinkamai plano
mastelis. Šios ribos turi būti tikslinamos rengiant teritorijų specialiuosius ar detaliuosius
planus. Kiekvienu atveju, rengiant planavimo užduotis žemesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentams ar vykdant jų derinimo ir tikrinimo procedūras, siekiant
nustatyti pastarųjų dokumentų atitikimą bendrojo plano sprendiniams, negalima šias
ribas laikyti tiksliomis.
Planuojant buvo laikomasi šių nuostatų:
• kraštovaizdžio tvarkymo zonos išskiriamos atsižvelgiant į esamų vietovių
patrauklumo kategorijas ir jų rekreacinės plėtros potencialą, teritorijos apsaugos
ir naudojimo pobūdį;
• rekreacinės teritorijos gali būti nustatomos žemės ūkio (Z), miškų ūkio (M),
vandenų ūkio (H) ir kitos tikslinės paskirties žemėje (K), išskyrus konservacinės
paskirties teritorijas (valstybinius rezervatus ir draustinius), taip pat sklypus,
skirtus krašto apsaugai bei teritorijas, kuriose rekreacinė veikla draudžiama
įstatymų ir kitų teisės aktų;
• nustatomas
kraštovaizdžio tvarkymo pobūdis nepriklauso nuo žemės
nuosavybės formos, rekreacinio prioriteto zonos gali būti tiek valstybės, tiek
privačios nuosavybės žemėje;
• rekreacinėse teritorijose, esančiose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose,
nerengiant detaliųjų planų ir nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties, gali būti statomi bei eksploatuojami kaimo turizmo ir turistinės
stovyklos paslaugoms teikti reikalingi statiniai;
• vandens telkiniams nustatomas rekreacinio naudojimo prioritetas.
Remiantis šiomis nuostatomis ir konkretizuojant sprendinius, numatytus patvirtintoje
rajono teritorijos koncepcijoje, buvo išskirtos šios rekreacinio funkcinio prioriteto
zonos :
•

•

R1 – intensyvi rekreacija (prioritetas teikiamas visų rekreacijos formų plėtrai,
galima ilgalaikio ir trumpalaikio poilsio statinių statyba, keičiant žemės
naudojimo paskirtį į kitą.);
R2 – ekstensyvi rekreacija (prioritetas teikiamas kaimo turizmui žemės ūkio
paskirties žemėje, kitos paskirties žemėje galima trumpalaikio poilsio statinių
statyba, numatant įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, paplūdimiu ir kt..);

Intensyvi rekreacija – tai poilsio organizavimas, žemei suteikiant kitą paskirtį,
rekreacinio žemės naudojimo prioritetą, turint tikslą įrengti ilgalaikio (stacionaraus)
poilsio statinius (motelius, viešbučius, poilsio namus, kempingus, sveikatingumo
kompleksus, turizmo bazes ir kt.), gamtinę aplinką pritaikant intensyviam lankytojų
srautui, įrengiant pėsčiųjų, dviratininkų ar žirginio turizmo takų, poilsio bei apžvalgos
aikštelių sistemą, pagal specialius reikalavimus tvarkant miškus (įrengiant parkus bei
miško parkus), vandens telkinių pakrantes, kitus gamtinius kompleksus, kuriant
reikalingą rekreacinės infrastruktūros sistemą.
Ekstensyvi rekreacija – tai poilsio organizavimas, turint tikslą sudaryti sąlygas
lankytis gamtoje pažintiniais (pažintinio turizmo) ar kitais (grybavimas, uogavimas ir
kt.) tikslais, įrengiant trumpalaikio poilsio vietas (poilsiavietes, stovyklavietes,
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paplūdimius, regyklas ir kt.), pažintinius pėsčiųjų, dviratininkų ar žirginio turizmo takus
ar vandens turizmo trasas, pagal specialius reikalavimus tvarkant miškus (kuriant
miško parkus), vandens telkinių pakrantes, kitus gamtinius kompleksus, kuriant
minimalią rekreacinės infrastruktūros sistemą. Ekstensyviai rekreacijai priskiriamos ir
kaimo turizmo sodybos žemės ūkio paskirties žemėje. Planuojant teritorijas būtina
įvertinti esamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonas.
Kaimo turizmas (poilsis kaime) – tai ramaus individualaus bei šeimyninio poilsio
organizavimas privačiame sektoriuje, daugiausia kaimo sodybose, sudarant sąlygas
pabuvoti kaimo aplinkoje, susipažinti su tradicine gyvensena, gamtos ir kultūros
paveldo vertybėmis.
Rekreacinio funkcinio prioriteto zonų apsaugos, naudojimo ir tvarkymo būtinosios
sąlygos (reikalavimai) turi būti detalizuojami pagal konkrečios vietos sąlygas ir
ypatumus sekančiose teritorinio planavimo stadijose – konkrečios teritorijos
specialiajame ar detaliajame plane. Gamtos paveldo objektai saugomi ir tvarkomi
vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymu, Saugomų gamtinių kraštovaizdžio
objektų nuostatais ir Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Kultūros
paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės) ir jų teritorijos saugomi ir
tvarkomi vadovaujantis LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu ir kitais
teisės aktais. O šių objektų ir teritorijų apsaugą nuo fizinio ir vizualinio poveikio
(vizualinės taršos) reglamentuoja „Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai“.
Jurbarko rajono teritorijos rekreacinio funkcinio prioriteto zonų naudojimas, tvarkymas
ir apribojimai pateikti 3.4.1. lentelėje.
3.4.1. lentelė. Rekreacinio prioriteto zonų žemės naudojimo reglamentavimas
Zonos
indeksas

R1

Zonos apibūdinimas

Intensyvi rekreacija
(intensyvaus vystymo
rekreacinio funkcinio
prioriteto zonos)

UAB „Urbanistika“

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

• Prioritetas teikiamas visų rekreacijos rūšių
plėtrai;
• prioritetas teikiamas rekreaciniam žemės
naudojimui kitos paskirties žemėje;
• galima ilgalaikio (stacionaraus) poilsio
pastatų statyba.;
gali
būti
statomi
stovyklaviečių, kempingų, turizmo centrų,
poilsio namų ar kitokių stacionarių
rekreacinių statinių kompleksai;
• kuriama intensyviai lankyti pritaikyta
aplinka, rekreacinė inžinerinė infrastruktūra.
• rekreaciniais interesais gali būti keičiamas
gamtinės aplinkos pobūdis
• naujos statybos ir tvarkymo priemonės turi iš
esmės gerinti turistinės ir poilsio aplinkos
kokybę.
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.
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Ekstensyvi rekreacija
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• Prioritetas teikiamas rekreaciniam žemės
naudojimui;
• draudžiama statyti ilgalaikio poilsio pastatus,
išskyrus kaimo turizmo sodybas žemės ūkio
paskirties žemėje;
• leidžiama įrengti poilsiavietes, sustojimo
aikšteles ir maudykles; kitos paskirties
žemėje galima trumpalaikio poilsio statinių
statyba;
• leidžiama formuoti tik minimalią rekreacinę
infrastruktūrą, išsaugant gamtinę aplinką,
natūralų kraštovaizdį.
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
• planuojant teritorijas būtina įvertinti esamos
ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonas;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.

3.5. Rekreacinės ir turizmo infrastruktūros (turizmo trasų) vystymas
Rekreacijos plėtojimas sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su Jurbarko savivaldybės
gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, padeda tenkinti gyventojų poreikius poilsiui
gamtoje. Didžiosios dalies dabartinių ir naujų poilsiui gamtoje galimų panaudoti rajono
vietovių perspektyva labai priklauso nuo jų rekreacinės aplinkos kokybės esminio
pagerinimo.
3.5.1. Rajono rekreacinės infrastruktūros plėtojimas
Rekreacinėms teritorijoms priskiriamos teritorijos, kurios pasižymi ne tik rekreaciniais
ištekliais, bet ir teritorijos, turinčios turizmo paslaugų arba poilsio infrastruktūrą.
Turizmo paslaugų infrastruktūra yra svarbi siekiant pritraukti lankytojus ir gerai
išnaudoti rajono kultūrinius ir gamtinius išteklius. Turizmo paslaugos skirstomos į
pagrindines ir papildomas. Pagrindinės turizmo paslaugos rajone būtų apgyvendinimo,
maitinimo, pramogų, turizmo informacijos paslaugos ir Smalininkų rekreacinėje
vietovėje - kurortinio gydymo paslauga. Papildomos turizmo paslaugos – kelionės
organizavimo paslaugos, transporto, inventoriaus nuomos, žvejybos, grybavimo,
kultūrinių renginių, konferencijų ir kt.
Kad suaktyvėtų turistų srautai į Jurbarko rajono savivaldybę, reikia steigti traukos
centrus, plėtoti itin plataus spektro rekreacines paslaugas, sukurti puikios kokybės
paslaugas teikiančią turistų aptarnavimo infrastruktūrą, galinčią aptarnauti tiek Lietuvos,
tiek užsienio turistus.
Kurortinio statuso teritorijų perspektyva rajone sietina su Smalininkų miesto bei
Viešvilės kaimo gyvenvietės galimybėmis siekti kurortinės teritorijos statuso. Šios
gyvenvietė, ypač Smalininkų miestas, iš esmės, atitikdamos LR Vyriausybės 2006 m.
patvirtintus reikalavimus gamtiniams ištekliams, turėtų tikslingai kurti jiems naudoti
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reikalingą specialią turizmo bei poilsio infrastruktūrą ir daugiau dėmesio skirti
rekreacinės aplinkos tvarkymui. Tolimesnėje perspektyvoje galimas abiejų gyvenviečių
rekreacinio kurortinio potencialų apjungimas ir naujo nacionalinės svarbos kurorto
formavimas. Tokiose kurortinėse vietovėse kaip Smalininkai ir Viešvilė, bei jų artimoje
aplinkoje tikslingas yra paplūdimio, želdynų, miško parkų, viešbučių, svečių namų,
turizmo informacijos centrų, turizmo kompleksų, motelių, kempingų, jaunimo nakvynės
namų, sporto aikštynų, golfo laukų ir kitų panašaus pobūdžio rekreacinės infrastruktūros
objektų kūrimas pagal regiono, savivaldybės ar rekreacinių teritorijų strateginiuose,
specialiuosiuose ir detaliuosiuose planuose numatytas vystymo kryptis ir sprendinius.
Jurbarko rajone didelis dėmesys tenka pažintinio turizmo plėtrai, nes būtent ši
rekreacijos forma vaidina svarbiausią vaidmenį reprezentuojant rajoną šalies ar užsienio
turistams, ugdant gyventojų supratimą apie gimtąjį kraštą. Todėl būtina apgalvotai ir
racionaliai panaudoti esamus pažintinio turizmo išteklius, formuojant turistinių trasų bei
maršrutų tinklą, įrengiant kokybišką rekreacinę infrastruktūrą. Rajone pažintinio
turizmo sistema numatyta plėtoti siekiant eksponuoti gamtinį bei kultūrinį rajono
savitumą, jo kraštovaizdžio vertybes. Turi būti tvarkomi ir eksponuojami pažintinę vertę
turintys gamtiniai bei kultūriniai objektai, jų grupės ir kompleksai.
Panemunių regioninis parkas, dalinai Viešvilės gamtinis rezervatas, pagal specialius
tvarkymo planus planuoja saugomų teritorijų detalizuotas rekreacijos ir pažintinio bei
mokomojo turizmo, jų infrastruktūros vystymo sprendinius.
Rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniuose išskirti tinkamiausi poilsiauti
paplūdimiai ir maudyklos (žiūr. rekreacijos plėtojimo brėžinį).
Rajono teritorijoje planuojami paplūdimiai:
Jurbarkų seniūnija ir Jurbarko miestas:
1. Mituvos upės Jurbarkų tvenkinys;
2. Greičių karjeras;
Raudonės seniūnija:
3. Raudonėje paplūdimys prie Nemuno;
Seredžiaus seniūnija:
4. Seredžiuje paplūdimys prie Nemuno;
5. Klausučių tvenkinys;
Viešvilės seniūnija:
6. Viešvilės tvenkinys;
Veliuonos seniūnija:
7. Veliuonoje paplūdimys prie Nemuno;
Skirsnemunės seniūnija:
8. Paplūdimys prie Nemuno ties Skirsnemune;
Girdžių seniūnija
9. Mituvos upės Girdžių tvenkinys;
Eržvilko seniūnija:
10. Pašaltuonio gyvenvietėje paplūdimys prie Šaltuonos upės;
11. Kūlvertiškėse paplūdimys prie Šaltuonos;
12. Eržvilke paplūdimys prie Šaltuonos;
13. Rutkiškiuose paplūdimys prie Šaltuonos.
Planuojamuose rekreacijos ir turizmo centruose bei jų artimojoje aplinkoje,
atsižvelgiant į šių centrų santykinę svarbą, tikslinga yra kurti turizmo informacijos
centrus, turizmo kompleksus, viešbučius, motelius, restoranus-svetaines, kempingus,
jaunimo nakvynės namus ir kitus panašius rekreacinės infrastruktūros objektus.
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Planuojamose rekreacinio prioriteto vietovėse racionalus yra maudyklų ir paplūdimių,
miško parkų, svečių namų, poilsio namų, kaimo turizmo sodybų, maitinimo įstaigų,
kempingų, stovyklaviečių, sporto aikštelių ar panašių rekreacinės infrastruktūros
objektų kūrimas ir palaikymas pagal savivaldybės strateginiuose bei specialiuosiuose,
detaliuosiuose planuose šioms teritorijoms numatytas rekreacijos vystymo programas ir
vystymo sprendinius.
Stovyklavietės ir kaimo turizmo sodybos rajono teritorijoje galėtų būti kuriamos
rekreacinėse zonose prie Dubysos upės, Klausučių gyvenvietės gretimoje aplinkoje,
teritorijoje prie Jurbarkų tvenkinio nuo Jurbarkų iki Vertimų gyvenvietės. Šiose zonose
poilsiui numatytos vietos gali būti skirtos iškylauti, pritaikytos aktyviam ir pasyviam
poilsiui, grybauti, uogauti ir žvejoti. Planuojamose stovyklavietėse privalo būti
nustatytos vietos palapinėms statyti ir įranga maistui ruošti, higienos poreikiams
tenkinti, aktyviam poilsiui organizuoti.
3.5.2. Svarbiausios turistų judėjimo trasos
Jurbarko rajono gamtos ir kultūros paveldo ištekliai, gamtinis potencialas, teritorijoje
esantis Panemunių regioninis parkas bei vis didėjantis šio potencialo panaudojimo –
įsisavinimo poreikis sąlygoja būtinybę plėtoti turistinę infrastruktūrą rajone. Visų pirma
yra būtinas turizmo trasų – automobilių, dviračių ir pėsčiųjų, vandens turizmo – tinklo
atnaujinimas, plėtojimas bei įjungimas į bendrą Lietuvos bei tarptautinių maršrutų
tinklą. Turizmo trasos – tai lankymo maršrutai, apjungiantys kultūrinio turizmo
objektus, numatyti per pačias gražiausias ir įdomiausias turistų lankymui vietas. Pagal
reikšmę turizmo trasos yra:
• tarptautinės;
• nacionalinės;
• vietinės.
Pagal maršrutus turizmo trasos gali būt: linijinės, žiedinės bei spindulinės.
Pagal keliavimo priemones Jurbarko rajone turizmo trasos skirstomos į autoturizmo,
dviratininkų - pėsčiųjų bei vandens turizmo trasas. Galima būtų pagalvoti apie žirgų
turizmo trasų įrengimo galimybes.
Automobilių turizmo trasos
Jurbarko rajono rekreacinių teritorijų plėtojimo brėžinyje pažymėtos svarbiausios
autoturistų judėjimo trasos sutampa su atitinkančiomis svarbiausiomis savivaldybės
teritorijos transporto magistralėmis, transporto keliais.
Pagal kelių reikšmę, jų būklę, kultūros ir gamtos išteklių pakelėse patrauklumą ir gausą
išskirtos nacionalinės ir regioninės autoturizmo trasos, kurios jungia svarbiausius rajono
ir regiono rekreacijos aptarnavimo centrus bei rekreacines vietoves. Automobilių trasų
sukuriamas turizmo produktas yra automobilių turizmo maršrutai (žiūr. Rekreacijos ir
turizmo plėtojimo brėžinį).
Rekomenduojama rajono teritorinė autoturizmo sistema susideda iš dviejų skirtingo
ilgio, formos ir turinio maršrutų:
• Nacionalinis Panemunių autoturizmo maršrutas;
• Regioninis „Karšuvos žiedo“ autoturizmo maršrutas.
Maršrutų trasoms gali būti panaudojamos atsikartojančios, kitiems maršrutams
tarnaujančios trasų atkarpos, o atskirų maršrutų trasos gali būti apjungiamos.
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Sprendiniuose pažymėtas nacionalinis Panemunių autoturizmo maršrutas atitinka LR
bendrajame plane rekomenduojamo nacionalinio reprezentacinio kultūrinio turizmo
maršruto - “Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys” atkarpą Jurbarko rajone.
Automobilių turizmo maršrutas „Karšuvos žiedas“ – tai Tauragės apskrities bendrajame
plane naujai siūloma turizmo trasa, sudaryta tikslingai apjungus Tauragės regionui LR
teritorijos bendrajame plane rekomenduotų Vidurio Lietuvos ir Pajūrio parkų žiedų
dalis. Šis maršrutas: „ Tauragė – Šilalė – Upyna – Bijotai – Skaudvilė – Eržvilkas –
Stakiai – Veliuona – Jurbarkas – Viešvilė - Bitėnai – Pagėgiai – Žygaičiai – Balskai –
Tauragė“ apjungia visus regiono savivaldybių bei svarbiausius turizmo centrus ir leidžia
susipažinti su vaizdingiausiomis bei gamtos ir kultūros vertybėmis išsiskiriančiomis
istorinio Karšuvos regiono teritorijomis, pirmiausiai regioniniais parkais.
Dviračių - pėsčiųjų turizmo trasos
Dviračių turizmo, o tuo pačiu ir dviračių, kaip ekologiško transporto populiarinimas yra
aktualus kaip visoje Europoje, taip ir Lietuvoje. Pagrindiniai plėtros principai, kurie
taikomi dviračių trasoms ir visai dviratininkų infrastruktūrai:
• Saugumas. Dviračių trasa, turi užtikrinti maksimalų dviratininkų, pėsčiųjų ir kitų
trasos naudotojų saugumą, ir minimaliai sumažinti visas grėsmes;
• Vientisumas. Dviračių trasos, turi būti vientisos ir nepertraukiamos, integruotos į
bendrą, tame tarpe ir vietinių dviračių trasų tinklą;
• Tiesumas. Dviračių trasose vengiama nereikalingų apvažiavimų ir lankų, bet jie
galimi siekiant parodyti ypatingo grožio kraštovaizdžius ir kitus svarbius
turistinius objektus;
• Patrauklumas. Dviračių trasa turi natūraliai įsilieti į aplinką ir papildyti ją
siekiant sukurti patrauklias keliavimo dviračiais sąlygas;
• Komfortas. Dviračių trasa turi užtikrinti patogų dviratininkų eismą.
Pagrindinės numatomos dviračių trasos Jurbarko rajono teritorijoje:
• Nacionalinės svarbos dviračių turizmo trasa „Nemuno dviračių kelias“. Jurbarko
rajone šis maršrutas jungia pagrindinius rajono rekreacijos aptarnavimo centrus:
Seredžių – Klausučius – Veliuoną – Raudonę – Pilies I gyvenvietę –
Skirsnemunę – Jurbarką – Smalininkus – Viešvilę.
• Regioninės reikšmės veloturizmo dviračių trasa „Karšuvos dviračių žiedas“.
Šios dviračių trasos maršrutai numatyti per pačias gražiausias ir įdomiausias
turistų lankymui Lietuvos vietas. Šios trasos maršrutas: „Tauragė – Pagramantis
– Balskai – Pajūris – Šilalė – Upyna – Bijotai – Skaudvilė – Batakiai - Eržvilkas
– Girdžiai – Jurbarkas – Viešvilė – Bitėnai – Pagėgiai – Žygaičiai – Būdviečiai –
Tauragė“ apjungia visus Tauragės regiono savivaldybių bei svarbiausius
rekreacijos aptarnavimo centrus. Šis maršrutas leidžia susipažinti su
vaizdingiausiomis gamtos ir kultūros vertybėmis, išsiskiriančiomis Karšuvos
krašto teritorijomis, pirmiausiai regioniniais parkais.
• Dviračių turizmo trasa „Vidurio Lietuvos parkų žiedas“. Ši trasa buvo
rekomenduojama LR bendrojo plano sprendiniuose. Jos maršrutas: Jurbarkas –
Raseiniai – Tytuvėnai – Šiauliai – Žagarė.
Dviračių trasos apjungia rekreacinius centrus, apjungia į bendrą tinklą esamas ilgo
nuotolio dviračių trasas ir surenka dviratininkų srautus iš kitų trasų. Prisideda prie
esamų dviračių trasų išvystymo. Paprastai susiejamos su geografinėmis, gamtinėmis ar
kultūrinėmis ypatybėmis. Pritaikytos vietinių žmonių poreikiams ir skatinančios juos
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važinėti dviračiais. Praeina per pačias gražiausias ir įdomiausias vietas, kur įmanoma,
siekiama išvengti neįdomių ir monotoniškų trasos atkarpų.
Rengiant konkrečių trasų specialiuosius, detaliuosius, techninius projektus turi būti
numatytos priemonės užtikrinti trasos naudotojų eismo saugumą, trasos turi būti
paženklintos atitinkamais dviračių trasos ženklais, reguliariai tam tikru atstumu privalo
turėti išdėstytas poilsio, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas su išvystyta
infrastruktūra.
Vandens turizmo trasos
Vandens turizmo ašis Jurbarko rajono teritorijoje yra Nemunas. Nemuno vandens kelias
buvo plačiai naudojamas nuo senų laikų iki pat mūsų amžiaus vidurio, kai
autotransportas ir išplėtotas autokelių tinklas nukonkuravo vandens transportą.
Pastaraisiais metais, plėtojant turizmą kaip svarbią ūkio šaką, turistinėms trasoms, jų
tinklo įvairovei bei plėtrai tenka svarbus vaidmuo. Šiuo atžvilgiu Nemuno upė yra labai
svarbi, naudojama ir tinkanti visų rūšių vandens turizmui. Nacionaliniame lygmenyje
Nemuno slėnis yra unikalus, išvysčius Nemuno linijinę rekreacinę sistemą „Gardinas –
Druskininkai – Kaunas – Jurbarkas - Kuršių marios“ Nemuno vandens turizmo trasa
taptų tarptautinės reikšmės Nemuno vandens keliu.
Svarbiausi uždaviniai plėtojant Nemuno upės, kaip tarptautinio vandens turizmo kelio
panaudojimą pažintiniam bei sportiniam turizmui yra šie:
• stacionarių prieplaukų tinklo plėtimas (garlaiviams);
• mažųjų (arba laikinų) prieplaukų tinklo plėtimas;
• stovyklaviečių vandens turistams pakrantėse įrengimas;
• trūkstamų
informacinių ženklų keliaujantiems vandeniu apie lankytinus
turistinius objektus pakrantėse įrengimas.
Sprendiniuose pažymėtos šios vandens turizmo trasos rajono teritorijoje:
• Nacionalinę svarbą turinti svarbiausioji vandens turizmo trasa – „Nemuno
vandens kelias“, kurios turistinio panaudojimo intensyvinimo perspektyvos
siejamos su prieplaukų infrastruktūros kūrimu, numatant rajono teritorijoje 2
stacionarias – Raudonės ir Jurbarko bei 4 mobilias - Seredžiaus, Veliuonos,
Pilies ir Panemunės prieplaukas. Įvertinant numatomą Smalininkų-Viešvilės
kurortinio vystymo perspektyvą būtų tikslingas siūlyti įrengti dar keletą
papildomų prieplaukų šioje Panemunių atkarpoje.
• Regioninės svarbos „Dubysos vandens kelias“, skirtas vandens turizmui
baidarėmis arba valtimis.
• Rajoninės svarbos „Šešuvio vandens kelias“ prie Varlaukio gyvenvietės ir
„Šaltuonos vandens kelias“ tarp Eržvilko ir Pašaltuonio gyvenviečių. Šias upes
yra galima panaudoti vandens turizmui baidarėmis arba lengvomis valtimis.
Pagrindiniai vandens turizmo maršrutai yra esami, siūlomi nauji rajoninės svarbos
maršrutai. Numatomos tokios vandens maršrutų vystymo kryptys:
• populiarinti esamus ir mažiau žinomus vandens turizmo maršrutus;
• gerinti vandens turizmo maršrutų infrastruktūrą, t.y. įrengti daugiau
stovyklaviečių, sutvarkant jų infrastruktūrą, ženklinti vandens turizmo
maršrutus.
Šių nuostatų būtina laikytis rengiant konkrečių vandens turizmo trasų specialiuosius,
detaliuosius, techninius projektus.
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3.6. Įgyvendinimo prioritetai
Bendrasis prioritetas Jurbarko rajono rekreacinės sistemos raidoje teiktinas pažintinio
turizmo ir bendrojo poilsio gamtoje, tarp jų kaimiškoje aplinkoje, vystymui.
Rekreacinių teritorijų tvarkymo nuostatoms įgyvendinti nustatomi šie prioritetai:
• Plėtoti Jurbarko miestą kaip regioninės svarbos rekreacinį centrą, kuriant
vidutinio ir aukšto lygio turizmo infrastruktūrą bei poilsio ir pramogų bazę,
nepriklausančią nuo sezonų ir didinančią trauką.
• Kurortinės vietovės statuso Smalininkų miestui ir jo aplinkai įgyvendinimas, kur
pagrindinė kurorto veiklos sritis būtų gydomoji rekreacija - tai poilsis
kurortinėje aplinkoje tikslu atstatyti ar pagerinti sveikatą.
• Stiprinti regioninės svarbos rajono rekreacinius centrus - Seredžiaus, Veliuonos,
Raudonės ir Viešvilė miestelius, bei Pilies I kaimo gyvenvietę, sukuriant
puikios kokybės paslaugas teikiančią turistų aptarnavimo infrastruktūrą,
plėtojant poilsio ir pramogų paslaugas.
• Vystyti rajoninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrus – Skirsnemunės,
Girdžių ir Klangių kaimo gyvenvietes, plėtojant turizmo paslaugų pasirinkimą,
sukuriant rekreacinę infrastruktūrą poilsiui ir pramogoms bei įvairiems
renginiams.
• Vystyti pažintinį turizmą ir poilsį tam palankias sąlygas turinčiuose nedideliuose
rekreacinėse teritorijose - Klausučių, Jurbarkų, Pašaltuonio, Eržvilko ir Stakių
kaimo gyvenvietėse.
• Vystyti numatytas turizmo ir poilsio vietoves (rekreacines zonas), gerinant
rekreacinės aplinkos kokybę, plėtojant poilsį. kaimo turizmo sodybose. Tai
poilsio zona prie Jurbarkų tvenkinio ir rekreacinio prioriteto zona rajono
rytinėje dalyje prie Dubysos upės.
• Plėtoti rekreacinę infrastruktūrą nacionalinio kultūrinio turizmo maršruto –
„Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ Jurbarko rajono teritorijos atkarpoje nuo
Seredžiaus iki Viešvilės.
Kuriant konkrečiose rekreacinėse teritorijose reikalingą rekreacijos plėtros sistemą,
keliami šie uždaviniai:
• reguliuoti rekreacinių išteklių naudojimą;
• parengti lankymui gamtos ir kultūros objektus, ieškant investicijų vertingam
gamtos ir kultūros paveldui bei vertingam gamtiniam kraštovaizdžiui
eksponuoti;
• numatyti sportinio turizmo plėtrą;
• įrengti turistinių trasų atkarpas ir rekreacinę infrastruktūrą;
• nustatyti valstybės paramos, investicijų pritraukimo prioritetus;
• poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimas numatytose rekreacinėse
vietovėse;
• Nemuno vandens kelio trasos įsisavinimas, reikalingos rekreacinės
infrastruktūros sukūrimas.
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4. BIOPRODUKCINIO ŪKIO IR KITOS TERITORIJOS
4.1. Žemės ūkio teritorijos
4.1.1. Žemės ūkio veiklai naudotinų teritorijų ypatumai
1. Jurbarko raj. savivaldybės teritorija patenka į: Vidurio Lietuvos ir Žemaitijos
plynaukščių zonas, šios zonos buvo suformuotos Tauragės apskrities teritorijos
generaliniame plane ir atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame (
generaliniame) plane nustatytas zonas:
1) Vidurio Lietuvos zona, į kurią įeina didesnioji Jurbarko rajono savivaldybės
dalis apibūdinama dideliu teritorijos įsavinimo žemės ūkiui laipsniu ir našiomis
žemėmis bei palankiomis sąlygomis suformuoti stambius ūkininkų ir žemės ūkio
įmonių ūkius. Rekomenduojamos žemės ūkio gamybos pagrindinės specializuotos
šakos – kviečių, linų, rapsų auginimas, pienininkystė ir kiaulių auginimas;
2) Žemaitijos plynaukščių zona, į kurią įeina miškingiausia rajono savivaldybės
dalis tai Viešvilės, Smalininkų, Jurbarkų seniūnijos ir dalis Eržvilko seniūnijos. Zona
pasižymi vidutinio našumo žemėmis. Rekomenduojamos žemės ūkio gamybos
pagrindinės specializuotos šakos – bulvių ir javų auginimas bei kiaulininkystė,
pagalbinės šakos – mėsinių galvijų auginimas ir pienininkystė.
2. Visose zonose į atskirus pozonius išskirta žemė, įeinanti į gamtinio karkaso
teritorijas. Šiose teritorijose žemės naudojimas reglamentuojamas įvertinant:
1) rekomenduojamą ekologinę įvairovę užtikrinančių žemės naudmenų sudėtį.
Jeigu ekologinė įvairovė nepakankama, leistinas didesnis esamos padėties
keitimas: miškų ir laukų bei vandens telkinių apsauginių želdinių įveisimas,
tvenkinių įrengimas, daugiamečių žolynų užimtų plotų išdėstymo įvairovės
didinimas;
2) gamtinio karkaso teritorijose rekomenduojama vystyti tik tausojamąjį arba
ekologinį ūkininkavimą.
4.1.2. Žemės ūkio teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų zonos
3. Analizės pagrindu Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje suformuotos agrarinių
teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų (specializuotos žemės ūkio plėtros) zonos,
kurios atitinka apskrities teritorijos generaliniame plane nustatytas zonas. Žemės
naudojimo zonos suformuotos derinant jų ribas su numatomais rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendiniais plėtoti urbanistinį karkasą ir formuoti gamtinį
karkasą.
4. Jurbarko raj. sav. bendrajame plane, planuojant detalesnį teritorijos tvarkymą,
siekiama geresnio žemės gamtinių ir ūkinių, taip pat natūralių, savybių panaudojimo
kraštovaizdžio apsaugos pagrindais. Teritorijos funkcinio zonavimo pagrindas:
1) esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos
požiūriu;
2) dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė;
3) miškotvarkos duomenų analizė;
4) urbanistinės plėtros poveikio ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės
paskirties statinių racionalaus išdėstymo poreikis;
5) gamtinio karkaso formavimo ypatumų įvertinimas.
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5. Analizės pagrindu Jurbarko raj. sav. teritorijoje suformuotos 8 agrarinių teritorijų
naudojimo funkcinių prioritetų (specializuotos žemės ūkio plėtros) zonos:
1) ZU Intensyvi siaurai specializuotų ūkių veikla urbanizuojamose
teritorijose. Ši zona apima kaimo vietoves urbanizuojamose teritorijose. Šioje
zonoje prioritetinis žemės naudojimas – kitai paskirčiai. Zona skirta koncentruotos
urbanizacijos, turizmo ir konversijos vystymui. Joje būtina pirmiausia rengti
teritorijų planavimo dokumentus, apsprendžiančius infrastruktūros plėtrą,
gyvenamosios, visuomeninės, pramoninės, komercinės paskirties statinių
išdėstymui reikalingų žemės sklypų formavimą. Žemės ūkio gamybą šioje zonoje
rekomenduojama specializuoti, pritaikant miesto gyventojų poreikiams (sodų ir
uogynų įveisimas, daržininkystė, gėlininkystė, kalėdinių eglaičių auginimas,
pienininkystė ir kt.). Atsižvelgiant į didėjančią gyventojų koncentraciją,
rekomenduojamas tankus smulkių specializuotų intensyvios veiklos ūkių tinklas,
derinant jų sodybų (ūkinių centrų) vietą ir planuojamas statybas su miestų plėtrą
numatančiais bendraisiais ar specialiaisiais planais.
Šioje zonoje esantys miškai turėtų būti priskiriami IIB miškų grupei
(rekreaciniams miškams). Naujų miškų įveisimas turėtų būti leidžiamas tik
suformavus jų ribas pagal specialiuosius ir detaliuosius planus.
Dalis zonai priskirtų teritorijų įeina į gamtinio karkaso ribas. Šiame plote,
vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu (22 straipsnis) negali būti planuojami
gyvenamieji kvartalai ir stambios pramonės įmonės at kiti žymesnės neigiamos
įtakos gamtinei aplinkai turintys objektai.
2) ZIG Intensyvi žemės ūkio veikla labai gerose ir gerose žemėse zona. Šiai
zonai priskirta: beveik visa Jurbarko rajono sav. teritorija, išskyrus Viešvilės ir
Smalininkų seniūnijas.
Zonoje vyraujantis reljefas – stambiai banguotoji arba slėniuotoji lyguma.
Vyraujantys dirvožemiai – giliai karbonatingi sekliai glėjiški rudžemiai, tipingi
pasotintieji rudžemiai ir karbonatingieji bei paprastieji išplautžemiai, kurių
granuliometrinė sudėtis – lengvi priemoliai, vietomis – vidutinio sunkumo ir
sunkūs priemoliai. Dėl vertingų dirvožemių, galimybės panaudoti ariamajai žemei
(vienmečiams augalams) ir artimos neutraliai reakcijos ši teritorija tinkamiausia
naudoti pagal tradiciškai vystomą ūkių specializaciją. Tai – dirvai reiklių žemės
ūkio augalų auginimas pardavimui (kviečiai, miežiai, linai, rapsai) bei javų
auginimas pašariniams grūdams (daugiausia kiaulininkystės poreikiams tenkinti).
Pagalbinės gamybos šakos (kiaulininkystė, pienininkystė ir kt.) gali būti vystomos
tik dėl sėjomainose būtinų auginti neprekinių žemės ūkio pasėlių ir ūkiuose
išauginamų pašarų pagrindu.
Gamtinio karkaso teritorijose rekomenduojamas tausojamasis ir ekologinis
ūkininkavimas, laikantis teisės aktais nustatytų žemės naudojimo ir teritorijos
tvarkymo reikalavimų. Panaudojant šiuos dokumentus, turi būti nustatomi ir
valdymo institucijų sprendimais įteisinami konkretūs žemės naudojimo ir
teritorijos tvarkymo reglamentai.
Įvertinant našių dirvožemių apsaugos reikalavimus, visuose zonos žemės ūkio
naudmenų plotuose rekomenduojama planuoti subalansuotą tręšimą organinėmis
ir mineralinėmis trąšomis, pirmaeilį apleistų žemių grąžinimą žemės ūkio veiklai
ir reikiamą sausinimo sistemų rekonstrukciją. Planuojant žemės naudmenų
sudėties pakeitimą, gamtinės įvairovės padidinimas spręstinas būdais, kurie tik
minimaliai sumažintų patogių mechanizuotam dirbimui nusausintų žemės ūkio
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naudmenų plotus. Naujų teritorijų iš miškų ūkio paskirties žemės ir kitos paskirties
žemės įsavinti žemės ūkio veiklai nenumatoma.
3) ZIV Intensyvi žemės ūkio veikla vidutinės ūkinės vertės žemėse zona. Šiai
zonai priskirta: Jurbarko rajono sav. Viešvilės ir Smalininkų seniūnijų teritorijos.
Zonoje vyrauja nepasotintieji sekliai glėjiški balkšvažemiai, vietomis, Nemuno ir
Jūros upių slėniuose – paprastieji bei giliau glėjiški smėlžemiai ir tipingi giliau
glėjiški jauražemiai. Dirvožemių granuliometrinė sudėtis - priesmėliai ir smėliai.
Jų ūkinė vertė vidutiniška, dalis dirvų reikalinga kalkinti. Teritorijos reljefo
formos įvairios, upių slėniuose ir įlomėse daugiau pievų ir ganyklų.
Rekomenduojamos ūkininkavimo sistemos susietos su geresniu dirvožemių
panaudojimu: laikant pievas ir ganyklas bei auginant daugiametes žoles, dalis
augalininkystės produkcijos turi būti skirta pieno – mėsos galvijininkystei,
avininkystei bei kiaulininkystei vystyti. Specializuotos augalininkystės šakos –
bulvių ir žieminių rugių auginimas. Dalis pašarinių grūdų turėtų būti panaudota
kiaulininkystei vystyti, o ūkiai su didesniais pievų plotais - specializuotis pieno
gamybai. Gamtinio karkaso teritorijose ir regioninio parko bei draustinio
teritorijose rekomenduojamas ekologinis ir tausojamasis ūkininkavimas. Miškais
tikslinga sodinti didesnius apleistų, toliau nuo kelių esančių žemių plotus.
Žemės ūkio produkcijos gamybos šakų proporcijas turėtų reglamentuoti kaimo
plėtros žemėtvarkos projektai; juos tikslinga rengti kartu su ūkių verslo planais.
4) ZR Intensyvios rekreacijos zona apima rekreacinio vystymo arealus. Jie
išsidėstę Mituvos ir Armenos upių slėniuose, prie Viešvilės miesto. Šiuose
arealuose, be tradicinės žemės ūkio veiklos, rekomenduotina vystyti rekreaciją
rengti turizmo infrastruktūros plėtrai reikalingus teritorijų planavimo dokumentus.
Į šias vietoves įeina vertingiausiais estetiniais ištekliais pasižyminčios teritorijos
už valstybinių parkų ribų. Šios zonos arealuose galima rengti specialiuosius
planus, kurie numatytų rekreacinių objektų išdėstymo tankumą, žemės ūkio
veiklai naudotinų teritorijų, miškų ir natūralių žemės naudmenų (medžių - krūmų
želdinių, pelkių) išdėstymą, vadovaujantis kraštovaizdžio formavimo principais ir
aplinkosaugos institucijų išduotomis sąlygomis. Rekreacinė
infrastruktūra
sprendžiama specialiuosiuose planuose, o jų pagrindu vietose, kuriose numatyta
rekreacinės paskirties pastatų ir gyvenamųjų namų statybos zonos, turi būti
rengiami detalieji planai. Rekreacinių vietovių zonų planavimas ir tvarkymas turi
būti vykdomas vadovaujantis Aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr.
D1-35 patvirtintais Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos
nuostatais. Zonose tikslinga statyti (savivaldybės ir žemės savininkų lėšomis)
poilsio namus, turizmo ir sporto šakų statinius, stovyklavietes, prekybos įmones,
kitus paslaugų ir pramogų statinius. Rekreacinė infrastruktūra ir poilsio objektai
turi būti planuojami jau pradėtose urbanizuoti teritorijose arba formuojant
teritoriškai atskiras rekreacines sistemas, siekiant, kad poilsiautojų ir turistų
nakvynės vietų susitelkimas atitiktų kraštovaizdžio sukultūrinimo ir užstatymo
laipsnį. Gyvenamoji statyba galima tik esamose sodybose ir detaliajame plane
nurodytose vietose. Savivaldybės lėšomis inžinerinė infrastruktūra įrengiama tik
visuomeninės paskirties statinių aptarnavimui. Likusi teritorija, nesuplanuota
rekreaciniams statiniams, turi būti naudojama žemės ūkio arba miškų ūkio veiklai.
Rekomenduotina ūkius specializuoti kaimo turizmui ir poilsiautojų aptarnavimui,
užtikrinant racionalų žemės ūkio paskirties žemės ir miškų ūkio paskirties žemės
naudojimą.
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5) ZPRP Panemunių regioninio parko (Žemės ūkio paskirties žemės esančios
ūkinio prioriteto funkcinėse zonose). Tai teritorijos, įeinančios į Panemunių
regioninį parką. Jose žemės ūkio veikla turi būti vystoma vadovaujantis šių parkų
nuostatais, planavimo schemomis ir tvarkymo planais. Valstybinių parkų ūkinio
prioriteto zonose galima ekstensyvi miškų ūkio ir žemės ūkio veikla.
6) ZVR Viešvilės valstybinio rezervato. Jokia žemės ūkio veikla nevystoma.
7) ZS Žemės ūkio paskirties žemė esanti draustiniuose, Natura 2000
teritorijose. Veiklą reglamentuoja saugomų teritorijų planavimo dokumentai.
Šiai zonai priskirtos saugomos teritorijos, kuriose ūkinę veiklą reglamentuoja
draustinių nuostatai bei kiti teisės akai. Zonos pagrindinės funkcijos – vertingų
gamtinių kompleksų ir objektų apsauga ir tausojantis naudojimas. Joje numatomas
statybų ribojimas bei
atitinkamas tvarkymo režimas pagal specialiojo
(gamtosauginio) planavimo dokumentus bei kitus ūkinę veiklą reglamentuojančius
teisės aktus.
8) ZE Ekstensyvaus ūkininkavimo zona gamtiniame karkase. Ji apima
gamtiniam karkasui priskirtas teritorijas, kuriose rekomenduojamas tausojamasis
bei ekologinis ūkininkavimas. Zonose esančiose gamtinio karkaso teritorijose
rekomenduojamas detalesnis žemės naudojimo reglamentavimas, susijęs su
kraštovaizdžio natūralumo apsauga (išlaikymu, saugojimu, palaikymu, stiprinimu,
kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimu ir gausinimu) gali būti
realizuojamas pagal saugomų teritorijų planavimo dokumentus arba kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus.
Agrarinių teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų zonų pasiskirstymas Jurbarko rajono
savivaldybės seniūnijose pateikta lentelėje 4.1.2.1 Savivaldybėje vyrauja intensyvi
žemės ūkio veikla labai gerose ir gerose žemėse, kuri sudarys 54,6% žemės ūkio
paskirties žemės, ekstensyvi ūkininkavimo zona gamtiniame karkase užima 30,7%
žemės ūkio paskirties žemės.
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4.1.2.1 lentelė. Žemės ūkio teritorijų naudojimo prioritetai.

ZIG
ZIV
ZR
ZPRP

Panemunių regioninio
parko
(žemės ūkio paskirties
žemės esančios ūkinio
prioriteto funkcinėse
zonose)
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2,1

4,7
12,5

3,9

U-0654

5,8

2,5

1,9

51,0
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44,2

Šimkaičių

Smalininkų

Skirsnemunės

Seredžiaus

Raudonės

Jurbarkų

Intensyvi siaurai
3,4
specializuotų ūkių
veikla urbanizuojamose
teritorijose
Intensyvi žemės ūkio
67,0
veikla labai gerose ir
gerose žemėse
Intensyvi žemės ūkio
veikla vidutinės ūkinės
vertės žemėse
Intensyvios rekreacijos
1,6
zona

Juodaičių

ZU

Eržvilko

Zonų apibūdinimas

Girdžių

Užimamas plotas seniūnijose (%)

Pažymėta
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Viešvilės
valstybinio
rezervato žemė
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paskirties žemė
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6. Nustatytos rekomenduojamos žemės ūkio veiklos zonos (funkcinės zonos),
atsižvelgiant į geriausių dirvožemių savybių panaudojimą, žemės ūkio gamybos
efektyvumą ir gamtos išteklių apsaugą. Rekomenduojama intensyvios žemės ūkio
veiklos zonose plėtoti prekinę žemės ūkio gamyba ir siekti ūkio dydžio, ne mažesnio nei
numatyta žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.3D-269 patvirtintose
rekomendacijose. Rekomenduojami minimalūs racionalios žemėvaldos plotai tam tikros
specializacijos ūkiams: tradicinio ūkininkavimo mišrios augalininkystės –
gyvulininkystės specializacijos ūkiuose – 40 ha žemės ūkio naudmenų, kiaulininkystės
specializacijos arba vien augalininkystės specializacijos ūkiuose – 100 ha žemės ūkio
naudmenų. Rekomenduojama tobulinti norminius teisės aktus ir juose numatyti žemės
naudojimą skatinant: visų pirma – valstybės paramos priemonėmis, jas diferencijuojant
taip, kad prioritetas teikti paramą būtų teikiamas veiklai, atitinkančiai zonos ypatumams
arba žemėtvarkos planavimo dokumentus (jeigu to nedraudžia ES reglamentai ir
direktyvos). Prioritetinės valstybės paramos priemonės turėtų būti:
1) priemiestinėse teritorijose bei rekreacijai ir kaimo turizmui galimose panaudoti
teritorijose - ekologinis ūkininkavimas, standartų laikymasis, pusiau natūrinių
restruktūrizuojamų ūkių rėmimas;
2) labai geros ir geros ūkinės vertės žemėse – investicijos į žemės ūkio valdas,
jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio
gamybos, žemės ūkio vandentvarka, žemės sklypų perskirstymas;
3) vidutinės ūkinės vertės žemėse – investicijos į žemės ūkio valdas, jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas, standartų laikymasis, pusiau natūrinių restruktūrizuojamų
ūkių rėmimas, žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas,
kaimo turizmo ir amatų skatinimas, žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku;
4) žemėse, įeinančiose į saugomų teritorijų ribas, priklausomai nuo jų naudojimo
intensyvumo: ekologinio ūkininkavimo programa, kraštovaizdžio tvarkymo
programa, vietovės su aplinkosaugos apribojimais, standartų laikymasis (Nitratų
direktyva).
4.1.3. Agrarinių teritorijų naudojimo reglamentai
7. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai negali tiesiogiai reglamentuoti
žemės naudojimo ir teritorijos tvarkymo sąlygų, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka turi
poveikį specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui.
8. Žmogaus ūkinės ir kitos veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu
reglamentavimas pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu
specialiesiems ir detaliesiems planams. Išduodamas planavimo sąlygas, bendrojo plano
organizatorius (savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius) gali
nustatyti sąlygas derinti teritorijų planavimo dokumentą su bendrojo plano sprendiniais,
užfiksuotais savivaldybės tarybos nutarime dėl bendrojo plano patvirtinimo. Be to, turi
būti vadovaujamasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatomis.
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Svarbiausios iš jų:
1) Teritorija gyvenamosios ir kitos paskirties objektų statybai (urbanizuotų
teritorijų plėtrai, naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimui, tvenkinių
įrengimui, pramonės ir ūkinių objektų statybai) gali būti parinkta ir projektuojama
tik vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais.
2) Žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenos ir žemė, su
veikiančiais melioracijos įrenginiais, turi būti saugoma nuo jų ploto sumažėjimo,
vadovaujantis Žemės įstatymo 22 straipsnio nuostata: ,,Ariamoji žemė, kurios
dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje taip pat žemė, kurioje yra
eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų
jų plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir
nepablogėtų dirvožemio savybės“. Gamtinio karkaso teritorijos pažymėtos žemės
naudojimo ir reglamentų brėžinyje, tačiau kurios iš jų yra ekologiškai
nuskurdintos, gali būti nustatyta tik pagal Aplinkos ministerijos parengtus teisės
aktus, atitinkamais skaičiavimais įrodžius, jog šiose teritorijose miškų ir kitų
natūralių biocenozių plotas neužtikrina vietovės ekologinio stabilumo.
3) Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama vadovaujantis Saugomų
teritorijų įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis: ,,Gamtinio karkaso
rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti
pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas
ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus“.
4) Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklas turi atitikti bendrojo plano sprendinius –
jo brėžiniuose suprojektuotą valstybinių ir vietinės reikšmės kelių išdėstymą.
9. Brėžinyje „Žemės ūkio teritorijų vystymas“ nustatyta žemės ūkio paskirties žemėse
reglamentuojama veikla pateikta 4.1.3.1 lentelėje.
4.1.3.1 lentelė. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai.
Teritorijos
reglamentų
indeksas

Trumpa reglamentuojamos
teritorijos charakteristika

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

ZU

Intensyvi siaurai specializuotų
ūkių veikla priemiestinėse
teritorijose bei urbanizuotinų ir
kitai paskirčiai naudotinų
teritorijų plėtra
Intensyvi žemės ūkio veikla labai
gerose ir gerose žemėse

Skatinama miestų gyventojų poreikius tenkinanti
veikla; leidžiama rengti detaliuosius planus bei
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo
paskirtį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
Skatinama prekinės augalininkystės produkcijos
gamyba

Intensyvi žemės ūkio veikla
vidutinės ūkinės vertės žemėse

Skatinama
mišrios
specializacijos
ūkiai,
derinantys gyvulių auginimą su prekinės
augalininkystės produkcijos gamyba.

ZIG
ZIV

UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

ZR

ZPRP

Intensyvios rekreacijos zona

Galima rekreacinės paskirties pastatų ir
gyvenamųjų namų statyba pagal detaliuosius
planus. Skatinama kaimo turizmas ir kita
alternatyvi žemės ūkiui veikla

Panemunių regioninio parko

Veiklą reglamentuoja valstybinių parkų nuostatai
ir jų teritorijų planavimo dokumentai. Skatinamas
specializuotas ūkininkavimas, arba panaudojimas
rekreacijai bei kitai alternatyviai žemės ūkio
veiklai.
Veiklą reglamentuoja Viešvilės valstybinio
rezervato nuostatai ir jo planavimo dokumentai.

(Žemės ūkio paskirties žemės
esančios ūkinio prioriteto
funkcinėse zonose)

ZVR

Viešvilės valstybinio
rezervato žemė

ZS

Žemės ūkio paskirties žemė
esanti draustiniuose, natura
2000 teritorijose
Ekstensyvaus ūkininkavimo
zona gamtiniame karkase.

ZE
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Veiklą reglamentuoja saugomų teritorijų
planavimo dokumentai.
Skatinamas miško įveisimas.

10. Žemės panaudojimas pastatų statybai reglamentuojamas vadovaujantis teisės aktų
reikalavimais. Savivaldybių teritorijų bendruosiuose planuose numatytose teritorijose
gyvenamųjų vietovių plėtrai turi būti leidžiama gyvenamoji statyba.
11. Ūkininkų ūkių registre įregistruotų asmenų žemėvaldose galima statyti ūkininko
ūkio sodybą (su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais), teisės aktų nustatyta tvarka
parinkus vietą statybai ir parengus statinių projektus. Statyba galima privačios žemės
ūkio paskirties žemės sklypuose, nerengiant detaliojo plano. Minimalų ūkio dydį,
kuriam esant leidžiama statyba, nustato teisės aktai.
12. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui žemės ūkio paskirties žemėje reikalinga
rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (jų atmainą – atskirų
seniūnijų
kompleksinius žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus) ir žemės konsolidacijos projektus.
Pagrindiniai šių žemėtvarkos teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, turintys
ilgalaikes pasekmes ir būtini spręsti įvertinant svarbiausius žemės ūkio gamybos plėtrą
bei kaimo kraštovaizdžio formavimą įtakojančius veiksnius:
1) vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas;
2) stambiųjų ūkių centrų išdėstymas bei gamybos apimčių juose nustatymas;
3) sausinimo sistemų remonto ar rekonstrukcijos poreikio nustatymas;
4) miško želdinių detalesnio išdėstymo ir jų funkcijų nustatymas;
5) žemės ūkio naudmenų laukų masyvų, tinkamų naudoti tam tikroms augalų
grupėms, formavimas;
6) žemės gerinimo priemonių suplanavimas;
7) natūralių kraštovaizdžių, dirvožemio ir vandens apsaugos priemonių
suplanavimas.
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4.2. Miškų ūkio teritorijos
4.2.1. Rajono savivaldybės miškų potencialo teritoriniai ypatumai
1. Jurbarko rajono savivaldybės teritorija, pagal numatytas Lietuvos Respublikos
bendrajame plane ir patikslintas Tauragės apskrities teritorijos generaliniame plane
strategines miškininkystės plėtros zonas bei pozones, patenka į Vidurio Lietuvos mišrių
lapuočių - spygliuočių zonos du miškų plėtros pozonius.
1) Vakarų Aukštaitijos našių mišrių lapuočių - eglės miškų pozonis. Pozonyje
vyrauja ūkiniai miškai – 81% visų miškų ploto, tuo tarpu rezervatiniai ir
specialios paskirties miškai sudaro tik 9%. Miško augaviečių našumas artimas
šalies vidutiniam – 5,8 m3/ha. Miško naudojimas gali būti kiek didesnis už
šalies vidurkį - 4,9–5,2 m3/ha likvidinės medienos per metus. Nors pozonio
žemės yra vienos tinkamiausių žemdirbystei, miškų plotus reiktų padidinti
bent minimaliai – 2%. Svarbiausias miško plotų plėtimo uždavinys yra
apsodinti miškų tarpumiškes, užmirkusias, mažiausiai žemdirbystei tinkamas
vietas regioninės svarbos Nemuno - Dubysos takoskyros ruože Pieštvėnų Pagenaičių atkarpoje. Pozonyje svarbiausios yra kietųjų lapuočių – ąžuolo,
uosio augavietės. Jų atkūrimui reikėtų skirti daugiausiai dėmesio. Palaikant ar
net didinant eglynų plotus miškuose, didesnį dėmesį reiktų skirti labai
vertingos beržo medienos auginimui.
2) Suvalkijos našių ir labai našių spygliuočių - lapuočių miškų pozonis. Šio
pozonio dalies miško augavietės yra labai palankios našių spygliuočių medynų
auginimui. Pasiekiamas ypač didelis grynų pušynų, taip pat pušies ir eglės
medynų našumas – 6,3 m3/ha. Valstybinės svarbos miškuose, kurie čia sudaro
73%, gali būti pasiektas vienas didžiausių miško naudojimo intensyvumas –
5,35 m3/ha likvidinės medienos per metus. Pozonio miškai svarbaus
ekologinio vaidmens neatlieka – rezervatai ir specialios paskirties miškai
sudaro 9%, bet yra labai reikšmingi ūkiniu atžvilgiu. Ūkiniai miškai sudaro
79% visų miškų ploto. Pozonio augavietės itin tinkamos intensyviam našių
spygliuočių medynų auginimui, specializuotam juodalksnio ūkiui. Šiame
pozonyje pirmoje eilėje apželdinti mišku siūlome regioninės svarbos Nemuno
- Dubysos takoskyros ruožą Pieštvėnų - Pagenaičių atkarpoje.
2. Lietuvos miškingumo didinimo programoje numatyta pirmiausia želdytini plotai,
kuriuose miško želdiniai atliktų priešerozines ar defliacines funkcijas, toliau –
biologinės įvairovės išsaugojimo, gamtinio karkaso kompensacijos ir laukų apsaugos
(geoekologines) funkcijas atliekantys plotai, taip pat plotai, esantys ūkinės veiklos
poveikiams jautriose zonose. Jurbarko rajono sav. ne miško žemėje miško įveisiamas
numatomas pirmiausia – gamtinio karkaso teritorijose ir rekreacinėse teritorijose, po to
– nusausintose apleistose ir dirvonuojančiose žemėse su mažos ūkinės vertės
dirvožemiais. Regiono bendrąją erdvinę koncepciją formuojančioms svarbiausioms
tokioms ekologinio stabilizavimo teritorijoms, turinčioms kompensuoti urbanistinio ūkinio vystymo poveikį, paprastai priskiriamos geoekologinės takoskyros bei labiausiai
išreikšti migraciniai koridoriai.
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3. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje miškų plotus pirmoje eilėje siūlome
padidinti:
1) Regioninę svarbą turinčiame Nemuno – Dubysos takoskyros ruože Pieštvėnų Pagenaičių atkarpoje;
2) naujai projektuojamose rekreacinio naudojimo teritorijose.
4. Numatomi naujai įveisti miškai pagal savo funkcijas priskirtini tai zonai ar miškų
grupei, kuriai priskirti greta esantys miškai. Rekomenduotina, kad pirmaeilis miško
sodinimas būtų planuojamas formuojant priešeroziniuose miškuose, laukų
apsauginiuose miškuose ir vandens telkinių apsaugos zonų miškuose, gamtinio karkaso
ir rekreacinio naudojimo teritorijose.
5. Siekiant įgyvendinti Lietuvos miškų ūkio politikos įgyvendinimo strategiją ir
padidinti šalies miškingumą 3% ir pagerinti šalies ekonominį tvarumą ir užtikrinti
miškų bendrojoje kaimo plėtroje (pajamos, darbo vietos, socialinis ir ekonominis
stabilumas), taip pat ekonomiškai racionalų dirvonuojančių ir menkaverčių žemių
panaudojimą, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio formavimo, kultūros
paveldo išsaugojimo, turizmo plėtros ir kitus veiksnius. Jurbarko rajono savivaldybėje
2007-2020m laikotarpyje numatyta želdinti mišku apie 462 ha žemės ūkiui ir kitiems
tikslams naudotų žemių, t. y kasmet miškas turi būti įveisiamas 27 ha plote (Žin. 2003,
Nr.1-100). Numatomas miškų įveisimas žemės ūkio paskirties žemėje leis padidinti
ekosistemų apsaugos (draustinių, priešerozinių) tiek apsauginių miškų (draustinių,
valstybinių parkų apsaugos zonų, laukų apsauginių, vandens telkinių apsaugos zonų)
miškų plotus.
4.2.1.1 lentelė. Galimas miškų plotų padidėjimas Jurbarko raj. sav. 2007 – 2017 m.
Nr.
1.

Rodikliai

tūkst. ha
Jurbarko raj. sav. Tauragės apskrityje

Miškų plotas 2007 m. sausio 1 d.
57,5

145,5

2.

Miškų plotų pokyčiai:

3.

1) dėl miškų įveisimo žemės ūkio
paskirties ir kitose žemėse

0,5

3,5

2) dėl savaiminio apaugimo mišku
žemės ūkio naudmenose ir kitose
žemės naudmenose
Iš viso:

0,4
0,9

1,5
5,0

4.

Jurbarko raj. sav. teritorijoje miškų plotas gali padidėti apie 0.9 tūkst. ha ir sudarys 58,4
tūkst. ha.
Miškų ūkio paskirties žemę Jurbarko rajono savivaldybėje valdo: 26,1% privatūs miškų savininkai, 73,9%
visų rajono savivaldybės miškų valstybiniai. Žemės reformos metu dalis žemės ūkio veiklai grąžinamoje
žemėje įsiterpusių miškų priskiriami žemės ūkio paskirties žemei (šiuo metu miškai privačioje žemės ūkio
paskirties žemėje rajono savivaldybės teritorijoje sudaro – 2070,3ha šie plotai gali būti priskiriami miškų
ūkio paskirties žemei. Atsižvelgiant į žemės reformos įstatymu sudarytas sąlygas miškų privatizavimui, taip
pat į galimybes žemės ūkiui netinkamas naudoti žemes apsodinti mišku iki žemės reformos pabaigos išliks
privačių miškų didėjimo tendencijos.
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4.2.2. Miškų teritorijų naudojimo kryptys
6. Helsinkio tvaraus miškų ūkio ir Lisabonos rezoliucijose nurodytos pagrindinės
kryptys miškotvarkiniam planavimui, iš kurių svarbiausios rajono savivaldybės
teritorijos bendrajame plane:
1) miško žemės tikslinės paskirties išlaikymas ir geresnis jos išnaudojimas;
2) daugiatikslio miško naudojimo skatinimas siekiant reikiamo balanso tarp įvairių
visuomenės poreikių;
3) ypatingas dėmesys ekologiškai jautrių vietų, retų saugomų, reprezentatyvių
ekosistemų, kertinių buveinių, natūralių medynų su endeminėmis ir
nykstančiomis rūšimis išskyrimas;
4) miško apsauginių funkcijų, ypač dirvožemio ir vandens apsaugos plėtojimas;
5) projektuojant miško atkūrimo priemones pirmenybę teikti natūraliam žėlimui,
vietinėmis medžių rūšimis.
7. Miškų ūkis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje turi būti plėtojamas laikantis
pagrindinių Lietuvos miškų ūkio politikos tikslų, numatytų Lietuvos Respublikos
bendrajame plane. Šiems tikslams priskiriami:
1) daugiatikslės ir miško išteklius tausojančios miškų ūkio veiklos užtikrinimas
subalansuojant ekonomines, socialines ir ekologines miškų funkcijas;
2) teritorijos miškingumo didinimas;
3) biologinės įvairovės miškuose išsaugojimas ir miškų rekreacinio potencialo
didinimas;
4) pramonės ir gyventojų aprūpinimas mediena;
5) miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas;
6) racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų
produktyvumo didinimas, ir auginamos medienos kokybės gerinimas;
7) miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas;
8) miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas.
8. Visų nuosavybės formų miškai turi būti tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir
subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą.
9. Bendrojo plano sprendinių, įgyvendinančių miškų ūkio paskirties žemės ir miškų
tvarkymą, planuojantys dokumentai yra miškų išdėstymo schemos ir vidinės
miškotvarkos projektai. Jų rengimas, tikslinimas ir įgyvendinimas numatomas teisės
aktų nustatyta tvarka.
10. Miško žemės naudojimo perspektyvos atitinka miškotvarkos planavimo
dokumentuose iškeltus uždavinius: miškų plotų padidinimas, daugiatikslio miškų
naudojimo skatinimas, miškų stabilumo išsaugojimas, miško funkcijų, saugant vandenį
ir dirvožemį, užtikrinimas, iškirstų miškų atkūrimas, miškų rūšinės įvairovės
išlaikymas.
4.2.3. Miškų teritorijų naudojimo būdai
11. Miškų išsaugojimas, naujų tvarių miškų veisimas ir subalansuotas, tausojantis jų
naudojimas yra tarptautiniu mastu pripažinta prioritetinė miško ūkio plėtros strateginė
nuostata. Miškų ir miško žemės priežiūra bei naudojimas turi būti tvarus turi palaikyti
biologinę įvairovę, produktyvumą, gebėjimą atsikurti, gyvybingumą ir jų pajėgumą
išpildyti dabar ir ateityje atitinkamas ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas
lokaliniu, nacionaliniu ir globaliniu lygiais ir nedaryti žalos kitoms ekosistemoms.
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Miškų ypač trūksta erdvinėje koncepcijoje numatytose rekreacinėse zonose prie
Mituvos upės virš Jurbarko m. ir teritorijoje prie Armenos upės virš Panemunių
regioninio parko iki Klausučių.
12. Atlikus kertinių miško buveinių inventorizaciją, atsirado geresnės teisinės ir
praktinės prielaidos miškus tvarkyti pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus,
užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą ir kraštovaizdžio stabilumą dabar ir
ateityje. Miškas yra vienas iš svarbiausių kraštovaizdžio komponentų, lemiančių
biologinės įvairovės, tvarių ekosistemų, kraštovaizdžio formavimą ir išsaugojimą.
Miškai su itin laidžiais vandeniui dirvožemiais, taupiu drėgmės naudojimu garantuoja
stabilią gruntinių ir požeminių vandenų mitybą, išsaugo šių vandenų gerą kokybę,
reguliuoja upių nuotėkį ir oro sudėtį.
13. Miško konservacinės, apsauginės, rekreacinės ir įvairios socialinės - kultūrinės
funkcijos pastaruoju metu dažniausiai vertinamos labiau nei iš jo gaunama mediena.
Tačiau ir medienos poreikiai nuolat didėja.
14. Jurbarko raj. sav. teritorijoje miškų teritorijų naudojimo būdai numatomi
atsižvelgiant į:
1) gamtinį žemių bei miškų našumą;
2) esamą miškingumą ir jo didinimo potencialą;
3) miškų apsauginę ir rekreacinę svarbą kraštovaizdžio formavimui;
4) miškotvarkos duomenų analizę.
15. Vyraujantys miškų teritorijų naudojimo būdai Jurbarko rajono savivaldybėje pateikti
4.2.3.1 lentelėje. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje vyraus ūkinių miškų sklypai
negamtiniame karkase ir užims 53% raj. sav. teritorijos, ūkiniai miškai gamtiniame
karkase užims 31,8% raj. sav miško žemės.
4.2.3.1 lentelė. Vyraujantys miškų teritorijų naudojimo būdai Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje 2007-2017m.

Seniūnijos

Eržvilko
Girdžių
Juodaičių
Jurbarkų
Raudonės
Seredžiaus
Skirsnemunės
Smalininkų
Šimkaičių
Veliuonos
Viešvilės
Jurbarko raj.
sav.

rezervatų
miškai
C1

vyrauja ekosistemų
apsaugos ir
apsauginių miškų
sklypai
M1, M3

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

0,1
0,4
0,2
0,2
1,2
0,3
1,5
3,2

4,4
66,9
58,3
42,0
2,8
36,5

6,6
1,1

11,2
12,9
6,1
6,2
21,9
16,3
14,6
11,3
21,7
9,4
22,3
13,2

0,8

50,8
52,1
16,0

84,3
19,8
35,4
51,6
74,1
46,9
83,9
85,5
27,5
38,5
54,3

0,9

31,8

53,0
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16. Suprojektuotas tausojantis ir daugiatikslis miško naudojimas užtikrina teigiamą
miškų plotų didėjimo pakilimą, miško ekosistemų stabilumą, esamą gamtinių ir
kultūrinių vertybių išsaugojimą, biologinės įvairovės palaikymą, ekonominių klausimų
sprendimą.
17. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatyti šie pagrindiniai
miškų ūkio paskirties žemės naudojimo būdai (žiūrėti brėžinyje „Miškų ūkio teritorijų
vystymas“).
1. C1 - rezervatų miškai. Šiai tvarkymo krypčiai priskiriami rezervatiniai miškai,
tai I grupės miškai. Rezervatiniai miškai Jurbarko rajono savivaldybėje užima
1,1% miškų ūkio paskirties žemės. Jiems priskirti Viešvilės valstybinio rezervato
miškai. Ūkininkavimo tikslas - palikti miškus natūraliai augti. Galimi miško
kirtimai tik Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatyme ir rezervato
nuostatuose numatytais atvejais. Šios grupės miškai turėtų padidėti nežymiai.
2. M2 – vyrauja rekreacinių miškų sklypai. Šis miškų naudojimo būdas numatytas
projektuojamose rekreacinio prioriteto teritorijose ir rekreaciniuose IIB grupės
miškuose (miško parkų miškuose kurių paskirtis tenkinti visuomenės rekreacines
reikmes, sudaryti sąlygas, palankias poilsiui, turizmui, pasivaikščiojimui, sportui,
kultūrinei ir kitai veiklai gamtoje, kartu mažinti šios veiklos žalingą poveikį
aplinkai ir išsaugoti šių miškų stabilumą; miestų miškuose kurių paskirtis tenkinti
miesto gyventojų rekreacines, sanitarijos ir higienos reikmes, sudaryti sąlygas,
palankias rekreacijai, masiniams renginiams gamtoje, gryninti miestų orą, gerinti
jų estetinį vaizdą, formuoti ir palaikyti tam tinkamiausius medynus; bei
rekreaciniuose miško sklypuose kurių paskirtis tenkinti visuomenės poreikius
trumpam poilsiavimui gamtoje, pasivaikščiojimas, sportui, stovyklavimui ir
panašiai, pritaikyti miškus šioms funkcijoms atlikti ir kiti miškai naudojami
gyventojų poilsiui). Šių miškų plotus siūlome didinti palei vandens telkinius ir
projektuojamose rekreacinio naudojimo teritorijose. Miestų miestelių fizinės
plėtros teritorijose. Rekreacinių miškų naudojimo būdas vyraus Smalininkų,
Skirsnemunės ir Raudonės seniūnijų miško žemėse, kur sudarys atitinkamai 3,2%,
1,5 % ir 1,2 % miško žemės.
3. M1, M3 – vyrauja ekosistemų apsaugos ir apsauginių miškų sklypai. Šis
miškų naudojimo būdas numatytas miškuose kur vyrauja ekosistemų apsaugos II
A grupės (draustinių miškai kurių paskirtis užtikrinti telmologinių, pedologinių,
botaninių, zoologinių, botaninių- zoologinių, miško genetinių draustinių,
kraštovaizdžio ir kitų draustinių dalių, kuriose saugomos biologinės vertybės,
išsaugojimą, palaikant jų miškus tokios būklės, kad šią funkciją jie galėtų
geriausiai atlikti; saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir
gamtos išteklių sklypų miškai paskirtis išsaugoti saugomus gamtinio
kraštovaizdžio objektus, saugomas buveines, saugomus gamtos išteklių sklypus,
palaikant jų miškus tokios būklės, kad šią funkciją jie galėtų geriau atlikti,
priešeroziniai miškai kurių paskirtis apsaugoti dirvožemį nuo vandens ir vėjo
erozijos labiausiai tikėtinos jos atsiradimo vietose. ir kt.,) ir III grupės
apsauginiai miškai (kiti draustiniuose esantys miškai) kurių paskirtis užtikrinti
geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių draustinių, taip pat
kraštovaizdžio draustinių dalių, kur nėra biologinių vertybių, apsaugą, palaikant
miškus tokios būklės, kad jie galėtų atlikti šias funkcijas, kartu produkuodami
medieną, valstybinių parkų apsauginių zonų miškai paskirtis sumažinti
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neigiamą žmogaus veiklos ir infrastruktūros objektų poveikį valstybinių parkų
rezervatų, draustinių, vandenų aplinkai ir produkuoti medieną, gamyklų
sanitarinių zonų miškai, kurių paskirtis gerinti aplinkos sąlygas ją teršiančių
gamyklų poveikio zonose, produkuoti medieną; kelių apsauginės ir estetinės
reikšmės miškų paskirtis išsaugoti estetiniu požiūriu vertingiausius medynus ir
pakelių kraštovaizdį intensyvaus eismo kelių aplinkoje, produkuoti medieną;
laukų apsauginiai miškai kurių paskirtis sudaryti palankias žemės ūkiui vietines
klimato sąlygas, saugoti laukus nuo vėjo ir vandens erozijos, produkuoti medieną;
vandens telkinių apsaugos zonų miškai kurių paskirtis palaikyti vandens telkinių
lygio režimą, mažinti jo svyravimus (saugoti nuo potvynių), saugoti vandens
telkinius nuo taršos ir produkuoti medieną ir kt.). Šiuose miškuose užtikrinama
ekosistemų apsauga ir biologinės įvairovės išsaugojimas bei gausinimas. Jie
sudarys 13,2 % rajono savivaldybės miškų žemės teritorijų. Ši miškų tvarkymo
kryptis vyraus: Viešvilės seniūnijoje užims 22,3%, Raudonės seniūnijoje – 21,9%
miško žemės.
4. M4g – ūkinių miškų sklypai (gamtinio karkaso teritorijose). Šis miškų
naudojimo būdas numatytas, gamtinio karkaso teritorijose, čia vyraus ūkiniai
miškai (IV miškų grupė). Kurių funkcija nepertraukiamai tiekti šalies ūkiui ir
gyventojų reikmėms medieną laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir gamtinio
karkaso nuostatų ir nenualinant miškų, valyti orą, palaikyti gruntinio vandens lygį.
Ji užims 31,8% rajono savivaldybės miškų žemės teritorijos. Ūkinių miškų sklypai
(gamtinio karkaso teritorijose) vyraus Girdžių sen. kur sudarys 66,9% miško
žemės, Juodaičių sen. užims - 58,3% miško žemės.
5. M4 - ūkinių miškų sklypai (ne gamtinio karkaso teritorijose). Šis miškų
naudojimo būdas numatoma teritorijose, kur vyrauja eksploataciniai (IV grupės)
miškų plotai, nepatenkantys į jautriausias gamtines teritorijas, šiuose miškuose
būtina užtikrinti racionalų, tolygų ir nepertraukiamą miško išteklių naudojimą bei
miškų produktyvumo didinimą, auginamos medienos kokybės gerinimą. Kurių
funkcija nepertraukiamai tiekti šalies ūkiui ir gyventojų reikmėms medieną
laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir nenualinant miškų, valyti orą, palaikyti
gruntinio vandens lygį. Didžiausius plotus ūkinių miškų sklypai užims Smalininkų
seniūnijoje - 85,5% ir Eržvilko seniūnijoje 84,3% miško žemės.
18. Saugomų teritorijų miškuose ūkininkavimo reglamentavimas vykdomas
atsižvelgiant į Saugomų teritorijų įstatymą, esamus saugomų teritorijų nuostatus,
funkcinį zonavimą, apribojimus numatytus atitinkamuose ūkinės veiklos
reglamentavimo dokumentuose (Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose ir
kt.).
19. Miškai tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus8.

8

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo įstatymas. 2001-07-01, Nr.IX-240
(Žin., 2001, Nr.35-1161).
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4.2.4. Miškų ūkio teritorijų naudojimo reglamentai
4.2.4.1 lentelė. Miškų ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai.
Teritorijos
reglamentų
indeksas
C1

Trumpa
reglamentuojamos
teritorijos charakteristika

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

rezervatiniai miškai, tai
I grupės miškai

Ūkininkavimo tikslas - palikti miškus natūraliai augti.
Galimi miško kirtimai tik Lietuvos Respublikos
Saugomų teritorijų įstatyme ir rezervato nuostatuose
numatytais atvejais. Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą
(Miškų įstatymas str.)

M2

vyrauja rekreacinių miškų
sklypai

Šis
miškų
naudojimo
būdas
numatytas
projektuojamose rekreacinio prioriteto teritorijose ir
rekreaciniuose IIB grupės miškuose (miško parkų
miškuose; miestų miškuose bei rekreaciniuose miško
sklypuose). Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir
atkuriami pagal miškotvarkos projektą (Miškų
įstatymas str.)

M1, M3

vyrauja ekosistemų
apsaugos ir apsauginių
miškų sklypai

Šis miškų naudojimo būdas numatytas miškuose kur
vyrauja ekosistemų apsaugos II A grupės (draustinių
miškai; saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų,
buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai )ir III grupės
apsauginiai miškai (kiti draustiniuose esantys miškai,
valstybinių parkų apsauginių zonų miškai, gamyklų
sanitarinių zonų miškai,; kelių apsauginės ir estetinės
reikšmės miškų; laukų apsauginiai miškai; vandens
telkinių apsaugos zonų miškai). Miškai turi būti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas str.)

M4g

vyrauja - ūkinių miškų Šis miškų naudojimo būdas numatytas, gamtinio
sklypai (gamtinio karkaso karkaso teritorijose, čia vyraus ūkiniai miškai (IV
teritorijose).
miškų grupė). Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir

atkuriami pagal
įstatymas str.)
M4

vyrauja - ūkinių miškų
sklypai (ne gamtinio
karkaso teritorijose).

UAB „Urbanistika“

miškotvarkos

projektą

(Miškų

Šis miškų naudojimo būdas numatoma teritorijose, kur
vyrauja eksploataciniai (IV grupės) miškų plotai,
nepatenkantys į jautriausias gamtines teritorijas,
šiuose miškuose būtina užtikrinti racionalų, tolygų ir
nepertraukiamą miško išteklių naudojimą bei miškų
produktyvumo didinimą, auginamos medienos
kokybės gerinimą. Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą
(Miškų įstatymas str.)
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4.3. Pramoninių, verslo ir kasybos pramonės teritorijų plėtojimas
4.3.1. Pramoninės ir verslo teritorijos
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių konkretizavimas
apima 2007-2017 metų laikotarpį. Pramoninių, verslo ir kasybos pramonės teritorijų
plėtojimo galimybių nustatymas Jurbarko rajono savivaldybės atliktas remiantis
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ir Jurbarko rajono strateginio plėtros
plano 2006-2015 metams nuostatomis. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame
plane Jurbarko rajono savivaldybės administracinis centras Jurbarko miestas yra
priskirtas prie esamų palaikomų pagrindinių lokalinių, arba a, centrų kategorijos.
Pramonės ir verslo perspektyvų atžvilgiu Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame
plane Jurbarko miestas nėra priskirtas prie jokio pramonės koncentravimo arealo.
Jurbarko mieste turi būti sudaromos palankios teritorinės ir infrastruktūrinės sąlygos
gamybai vystyti, išlaikant rezervuotas teritorijas bei tobulinant jose inžinerinę ir
techninę infrastruktūrą. Tačiau pats Jurbarko miestas yra orientuojamas ne į pramoninę,
o labiau rekreacinę strateginio vystymo kryptį.
4.3.1.1. lentelė. Esamos ir perspektyvinės pramoninės teritorijos Jurbarko rajono
savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.

Vietovė
Jurbarkas

Esama pramonės
teritorija, ha

Siūloma pramonės
teritorijos plėtra, ha

153,8

-

Esanti pramonės teritorija pateikta lentelėje „Esamos ir perspektyvinės pramoninės
teritorijos Jurbarko rajono savivaldybėje“. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje yra
įsteigta viena pramoninė teritorija Jurbarko mieste, užimanti 153,8 ha teritoriją.
Atsižvelgiant į pramonės poreikius savivaldybėje bei į tai, kad šiuo metu realiai
įsisavinta tik apie trečdalis pramonės teritorijos Jurbarko mieste, esamos pramoninės
teritorijos plėtra ar naujų pramonių teritorijų steigimas nėra siūlomas.
Jurbarko rajono savivaldybėje esamą pramonės teritoriją, kurioje šiuo metu nevykdoma
gamyba, siūloma rezervuoti perspektyviniam laikotarpiui gamybinei veiklai, smulkiam
ir vidutiniam verslui bei komercijai vystyti.
4.3.2. Kasybos pramonės teritorijos
Jurbarko savivaldybėje šiuo metu eksploatuojami devyni karjerai, užimantys bendrą
1243,1 ha kasybos pramonės teritoriją. Eksploatuojamų karjerų sąrašas ir jų teritorinis
išsidėstymas pateikiamas lentelėje „Kasybos pramonės karjerų teritorijos Jurbarko
rajono savivaldybėje“. Jurbarko rajono naudingų iškasenų potencialas pateikiamas
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano esamos būklės analizėje,
brėžinyje „Jurbarko rajono savivaldybės naudingųjų iškasenų telkiniai“.
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4.3.2.1. lentelė. Kasybos pramonės karjerų teritorijos Jurbarko rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.

Vietovė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Teritorija, ha

Naudinga iškasena

Kasybos pramonės karjerų teritorijos
Greičiai
21,1
Žvyras
Kalnėnai (I sklypas)
302,9
Žvyras
Kalnėnai (II sklypas)
325,3
Žvyras
Kalnėnai (III
349,1
Smėlis ir žvyras
sklypas)
Užtilčiai (I sklypas)
12,5
Žvyras
Užtilčiai (II sklypas)
20,6
Smėlis ir žvyras
Vencloviškiai
2,7
Molis
Vilkdaubė
33,3
Smėlis
Laukesa
175,6
Durpės
Siūlomos eksploatuoti naujos kasybos pramonės karjerų teritorijos
Varnaičiai
18,9
Molis

Šiuo metu eksploatuojamus kasybos pramonės karjerus, patenkančius į gamtinį karkasą
ar saugomas teritorijas, siūloma eksploatuoti iki pilno išteklių įsisavinimo ir rekultivuoti
teritorijas.
Atsižvelgiant į esamus naudingų iškasenų telkinius, gamtinę situaciją bei iškasenų
telkinių eksploatavimo galimybes, Jurbarko rajono savivaldybėje siūloma 2007-2017
metų periodu detaliai išžvalgyti ir eksploatuoti 18,9 ha dydžio molio karjerą
Varnaičiuose.

4.4. Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
1. Žemės ūkio teritorijų tvarkymo prioritetai:
1) teritorijos, kurių perspektyvinis panaudojimas – ilgalaikė žemės ūkio veikla, turi
būti planuojamos gerinti ir tvarkyti taip, kad jų naudojimas būtų intensyvus,
užtikrinantis efektyvią gamybą;
2) teritorijų, kuriose planuojamas tausojamasis ir ekologinis ūkininkavimas,
naudojimo skatinimą valstybės rėmimo priemonėmis ir naudojimo kontrolę
būtina susieti su specialiųjų planų rengimu, numatant reikiamas aplinkosaugos
priemones;
3) prioritetiniai darbai turėtų būti atliekami vystant perspektyvias kaimo
gyvenamąsias vietoves, intensyviai rekreacinei veiklai skirtas teritorijas
(rekreacinius arealus), taip pat žemės ūkio paskirties teritorijose su našiais
dirvožemiais, kuriose rekomenduojamą specializaciją atitinkantis ūkininkavimas
duos didžiausią ekonominį efektą;
4) visose ekologiškai jautriose teritorijose teikti prioritetą tausojamajam ir
ekologiniam ūkininkavimui. Šią rekomendaciją diegti panaudojant valstybės
ekonominio reguliavimo priemones;
5) į gamtinį karkasą įeinančiose ekologiškai jautriose teritorijose teikti prioritetą ir
paramą ekologinio ir tausojamojo ūkininkavimo sistemas diegiantiems ūkiams.
6) rajono žemėtvarkos schemos parengimas. Atsižvelgiant į bendrojo plano
sprendinius (gyvenamųjų vietovių sistemą, diferencijuotą žemės naudojimą) ir
vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymu (2004 09 15,
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Nr. 3D-518/D1-490) patvirtintomis žemėtvarkos schemos rengimo taisyklėmis,
reikia išspręsti vietinės reikšmės kelių tinklo sutvarkymą, stambiųjų ūkių centrų
išdėstymą.
2. Miškų ūkio teritorijų tvarkymo prioritetai:
1) miškų ūkio veiklą diferencijuoti pagal nustatytą miškų naudojimo būdą
užtikrinant optimalesnį miško naudojimą;
2) sudaryti sąlygas naudoti miško žemę kitiems gyventojų poreikiams tenkinti
(medžioklei, turizmui, šalutiniam miško išteklių naudojimui). Skatintų efektyvų
ir racionalų miško išteklių naudojimą, biologinės įvairovės miškuose
išsaugojimą, rekreacinio miškų potencialo didinimą;
3) padidinti miško plotus Regioninės svarbos Nemuno-Dubysos takoskyros ruože
(Pieštvėnų - Pagenaičių atkarpoje) ir rekreacinėse teritorijose. Remiantis
numatomu teritorinio žemėnaudų pertvarkymu miškų ūkio paskirties žemės
plote teritorijos naudojimą ir naujų miškų sodinimą spręsti miškotvarkos
projektuose. Įveisiant bei ugdant miškus, užtikrinti poreikius eksportui bei
vidaus poreikius medienos ištekliams;
4) teritorijos, kurių perspektyvinis panaudojimas – miškų ūkio veiklai, turi būti
planuojamos ir tvarkomos skatinant miško įveisimą bei kitas miškotvarkos
priemones;
5) siekti privačių miškų ūkių stambėjimo privačių miškų tvarkymui pagerinti
paremti miškų valdytojų kooperatyvų steigimą ir veiklą.
3. Jurbarko rajono savivaldybės pramoninių, verslo ir kasybos pramonės teritorijų
plėtojimo bendrieji įgyvendinimo prioritetai:
1) Efektyviau įsisavinti esamą pramoninę zoną;
2) Pritraukti tiesioginių užsienio investicijų srautus į pramoninę zoną;
3) Esamas pramonines teritorijas rezervuoti perspektyvinei gamybos, komercijos ir
verslo plėtrai;
4) Sukurti racionalią naudingųjų iškasenų naudojimo sistemą;
5) Parengti karjerų eksploatacijos projektus, steigti naujus smėlio, žvyro, durpių ir
molio kasybos karjerus.
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5. TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOS
5.1. Transporto infrastruktūros vystymas
Moderni ir saugi susisiekimo infrastruktūra yra viena iš pagrindinių sėkmingo regionų
ekonomikos, pramonės, ūkio šakų vystymo veiksnių bei socialinių ir visuomeninių
poreikių tenkinimo sąlygų. Lietuvai tapus ES nare, atsiradus naujoms ekonomikos
plėtojimo galimybėms, stebimas ir ateityje prognozuojamas didėjantis automobilizacijos
lygis bei pervežamų keleivių bei krovinių skaičius. Augantis transportinis aktyvumas,
motorizacijos bei automobilizacijos lygis formuos susisiekimo infrastruktūros plėtros
poreikį. Jurbarko rajono susisiekimo sistema turi tenkinti ne tik savivaldybės gyventojų
bei įmonių poreikius, bet ir užtikrinti gerus viso regiono transportinius ryšius su
Lietuvos ir Europos Sąjungos susisiekimo tinklu,
prisidėti prie savivaldybės
ekonominio ir socialinio patrauklumo stiprinimo. Todėl Jurbarko savivaldybės
susisiekimo sistemos vystymo nuostatos turi būti orientuotos į visų susisiekimo
lygmenų (nacionalinės, regioninės, vietinės reikšmės) infrastruktūros tobulinimą.
Jurbarko rajono teritorijos bendrojo plano transporto infrastruktūros vystymo
sprendiniai rengiami įvertinus esamą savivaldybės susisiekimo sistemos būklę,
pagrindinių jos vystymą skatinančių veiksnių tendencijas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijos bendruoju planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2002
metų spalio 29 d. nutarimu Nr.IX-1154), taip pat vadovaujantis Ilgalaike (iki 2025
metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija (patvirtinta 2005 metų birželio 23
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.692) bei „2002-2015 metų patikslintą
Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa“.
5.1.1. Automobilių keliai
5.1.1.1. Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais,
numatoma krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo JurbarkasKlaipėda reikšmę kelti iki magistralinio kelio reikšmės;
5.1.1.2. Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais,
numatoma krašto kelio Nr.147 Tauragė-Jurbarkas reikšmę kelti iki magistralinio kelio
reikšmės;
5.1.1.3. Plečiantis Jurbarko miesto teritorijai, numatoma formuoti Jurbarko miesto
šiaurės-rytų aplinkkelį. Šis aplinkkelis numatomas įgyvendinti dviem etapais. Jurbarko
rajono bendrojo plano sprendinių galiojimo laikotarpiu (iki 2017 metų) planuojama
nutiesti šiaurinę Jurbarko miesto gatvę. Po sprendinių galiojimo laikotarpio (po 2017
metų), atsiradus poreikiui plėsti miesto teritoriją rytų kryptimi, numatoma rytinė
aplinkkelio dalis, kuri būtų sujungta su šiaurine miesto gatve.
5.1.1.4. Mažinant tranzitinio transporto poveikį, numatomas Viešvilės miestelio šiaurėsrytų aplinkkelis (krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda trasoj);
5.1.1.5. Numatoma rekonstruoti labiausiai apkrautus, avaringiausius krašto bei rajoninių
kelių ruožus. Gerinant susisiekimo kokybę tarp savivaldybės centro bei seniūnijų
centrų, mažinant žvyrkelių dalį savivaldybės susisiekimo sistemoje, numatomas
rajoninių bei vietinių kelių ruožų asfaltavimas (žr. lentelę Nr.5.1.1.1);
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Konkretizuojant Jurbarko rajono savivaldybės automobilių kelių sistemos plėtros
sprendinius, jų modernizavimo ir plėtros priemonės pateikiamos 5.1.1.1. lentelėje.
5.1.1.1.lentelė. Automobilių kelių plėtros ir modernizavimo sprendiniai
Eil.
Nr.

Kelio (kelio ruožo) numeris ir pavadinimas

1

Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda,
ruožas Jurbarkas-Klaipėda

2

Nr.147 Tauragė-Jurbarkas

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jurbarko miesto šiaurės-rytų aplinkkelis
Viešvilės šiaurės-rytų aplinkkelis
198 Jurbarkas-Skaudvilė
1702 Šimkaičiai–Graužėnai
1703 Eržvilkas–Nemakščiai
1704 Jurbarkas–Butkaičiai–Rutkiškiai
1705 Žindaičiai–Vertimai
1706 Raudonėnai-Stakiai
1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai
1708 Eimučiai–Vozbutai–Butkiškė–Putriai
1709 Seredžius–Juodaičiai–Mankūnai–Keryvai

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1710 Požėrai–Girdžiai
1711 Stakiai–Baltraitiškė
1712 Žibintai–Armėniškiai
1713 Varlaukis-Kartupiai
1714 Pauliai-Pamituvys-Stakiai
1715 Žindaičiai–Pavidaujys
1716 Pilis–Vencloviškiai–Raudonėnai
1717 Armeniškiai–Vozbutai
1718 Petkaičiai–Mosteikiai
1719 Belvederis-Klausučiai-Girkai
1720 Rutkiškiai-Paviščionys
1723Priv. Prie Paskynų, nuo kelio Nr. 4501
1727 Priv. Prie Žindaičių nuo kelio Nr. 198
1730 Lančiai-Pikeliai-Paupys
1731 Klausučiai-Pavambaliai
3510 Kalnujai–Volungiškė–Birbiliškė
3511 Nemakščiai-Taubučiai-Pratvalkai
3512 Raseiniai–Paupys–Eržvilkas
3513 Padubysys–Juodaičiai–Griciai
4501 Tauragė–Eržvilkas–Šimkaičiai

Įgyvendinimo priemonės

Trasa

Reikšmės keitimas į magistralinio
kelio reikšmę
Reikšmės keitimas į magistralinio
kelio reikšmę
Kelio (gatvės) tiesimas
Kelio tiesimas
Kelio ruožų rekonstrukcija
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas
Kelio ruožų asfaltavimas

Esama
Esama
Nauja
Nauja
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama
Esama

Pastaba: Bendrojo plano sprendinių galiojimo laikotarpiu, valstybinių automobilių
kelių plėtros sprendiniai numatomi, atsižvelgiant į 2006 m patvirtintą „2002-2015 metų
patikslintą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros
programą“. Valstybinių automobilių kelių plėtros sprendiniai, kurie nėra numatyti šioje
programoje, gali būti realizuojami patikslinus minėtą programą bei finansavimą, po
2015 metų.
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Atižvelgiant į susisiekimo sistemos raidos tendencijas, vadovaujantis parengtu Lietuvos
Respublikos teritorijos bendruoju planu, 2002-2015 metų atnaujinta kelių priežiūros ir
plėtros programa, 5.1.1.2. lentelėje pateikiamas rekomenduojamas Jurbarko rajono
automobilių kelių plėtros etapiškumas.
5.1.1.2.lentelė. Rekomenduojamas automobilių kelių asfaltavimo, rekonstrukcijos ir
tiesimo etapiškumas.
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kelio (kelio ruožo) numeris ir pavadinimas

Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, ruožas
Jurbarkas-Klaipėda
Nr.147 Tauragė-Jurbarkas
Jurbarko miesto šiaurės-rytų aplinkkelis
Viešvilės šiaurės-rytų aplinkkelis
198 Jurbarkas-Skaudvilė
1702 Šimkaičiai–Graužėnai
1703 Eržvilkas–Nemakščiai
1704 Jurbarkas–Butkaičiai–Rutkiškiai
1705 Žindaičiai–Vertimai
1706 Raudonėnai-Stakiai
1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai
1708 Eimučiai–Vozbutai–Butkiškė–Putriai
1709 Seredžius–Juodaičiai–Mankūnai–Keryvai
1710 Požėrai–Girdžiai
1711 Stakiai–Baltraitiškė
1712 Žibintai–Armėniškiai
1713 Varlaukis-Kartupiai
1714 Pauliai-Pamituvys-Stakiai
1715 Žindaičiai–Pavidaujys
1716 Pilis–Vencloviškiai–Raudonėnai
1717 Armeniškiai–Vozbutai
1718 Petkaičiai–Mosteikiai
1719 Belvederis-Klausučiai-Girkai
1720 Rutkiškiai-Paviščionys
1723Priv. Prie Paskynų, nuo kelio Nr 4501
1727 Priv. Prie Žindaičių nuo kelio Nr. 198
1730 Lančiai-Pikeliai-Paupys
1731 Klausučiai-Pavambaliai
3510 Kalnujai–Volungiškė–Birbiliškė
3511 Nemakščiai-Taubučiai-Pratvalkai
3512 Raseiniai–Paupys–Eržvilkas
3513 Padubysys–Juodaičiai–Griciai
4501 Tauragė–Eržvilkas–Šimkaičiai

20072010

Įgyvendinimo metai
2010Po 2015
2015
m.
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

5.1.2. Pakelės aptarnavimo infrastruktūra
Vienas svarbiausių pakelės aptarnavimo infrastruktūros objektų yra degalinės,
pritaikytos automobilių ir keleivių aptarnavimui. Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijoje degalinių tinklas yra gana retas ir netolygus. Atsižvelgiant į prognozuojamą
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eismo intensyvumo augimą keliuose bei kasmet augantį automobilizacijos lygį,
Jurbarko rajono savivaldybėje numatoma tankinti degalinių tinklą tolygiai išdėstant jas
šalia svarbiausių valstybinės reikšmės automobilių kelių. Pagal parengtą degalinių
išdėstymo savivaldybės teritorijoje specialųjį planą, Jurbarko rajono savivaldybėje
numatomos naujos degalinės prie Veliuonos, Raudonės, Skirsnemunės, Jurbarko,
Smalininkų, Viešvilės, Eržvilko, Šimkaičių, Juodaičių (žiūrėti Techninės infrastruktūros
ir susisiekimo brėžinį).
5.1.3. Geležinkelių infrastruktūra
5.1.3.1. Numatoma Jurbarko rajono savivaldybės teritoriją kertančios IA koridoriaus
geležinkelio linijos Radviliškis-Pagėgiai
rekonstrukcija bei modernizavimas,
susisiekimo greičio padidinimui iki 120 km/h.
5.1.3.2. Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais,
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje perspektyvoje (po 2017 metų) numatoma nauja
geležinkelio linijos Pilviškiai-Tauragė trasa. Jurbarko miestas yra prie Tauragės ir
Marijampolės apskričių ribos, todėl tiesiant šią trasą reikės įvertinti ne tik Jurbarko
miesto poreikius ir galimybes šią trasą tiesti bei sujungti ją su miesto pramonine zona,
bet ir suderinti kelių apskričių bei savivaldybių interesus. Todėl trasos parinkimui turės
būti atliekamas specialusis planas, apimantis kelių savivaldybių bei apskričių teritorijas.
Parenkant trasą Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje siūlome nagrinėti planuojamo
perspektyvinio geležinkelio Jurbarkas – Eržvilkas – Lybiškiai iki ten esančios
geležinkelio atkarpos variantą.
Kadangi šios geležinkelio linijos tiesimas nėra įtrauktas į Susisiekimo ministerijos bei
AB „Lietuvos geležinkeliai“ perspektyvinių planų sąrašą, prognozuojama, kad linija
bus tiesiama po Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių
galiojimo laikotarpio (po 2017 metų).
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5.1.4. Vidaus vandenų transportas
5.1.4.1. Pagal Ilgalaikę (iki 2025 metų) transporto sistemos plėtros strategiją, iki 2015
metų ketinama sukurti infrastruktūrą Nemuno trasoje Kaunas-Klaipėda, sukurti uostų
infrastruktūrą (pastatyti, rekonstruoti uostus), pasiekti reikiamą 1,5 m gylį tarptautinėje
trasoje Kaunas-Klaipėda ir užtikrinti IV klasės vidaus vandenų kelių standartus
atitinkančius parametrus šioje trasoje.
Jurbarko rajono savivaldybėje numatomas infrastruktūros atnaujinimas Jurbarko,
Smalininkų, Kalnėnų uostuose bei esančių prieplaukų infrastruktūros vystymas.
5.1.5. Pasienio kontrolės punktai
Remiantis 2006 metų gegužės 29 d. Vyriausybės nutarimu Nr.477, atnaujintu pasienio
kontrolės punktų plėtros strateginiu planu, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje
numatomas Jurbarko upių pasienio kontrolės punktas, kurio vieta ir įrengimo terminai
bus nustatomi tarptautiniais susitarimais.
5.1.6. Oro transportas
Lietuvos prisijungimas prie Šengeno erdvės turės įtakos visų rūšių susisiekimo kokybei,
taip pat paskatins ir aviacijos bei aviacinio turizmo plėtrą. Lietuvoje pamažu daugėja
licencijuotų pilotų bei privačių orlaivių, tačiau aerodromų infrastruktūra yra ribota.
Jurbarko rajonas neturi įregistruoto aerodromo, tačiau Jurbarko mieste vykdoma
aviacinio sporto veikla sudaro prielaidas tolimesniam oro transporto vystymui.
Jurbarkas yra patrauklus ir turi daug privalumų visų rūšių turizmo plėtrai, taip pat ir
aviacinio turizmo. Aerodromas galėtų būti panaudojamas susisiekimo, aviacijos sporto,
aviacinio turizmo, komerciniais tikslais, tačiau tam reikalinga atitinkama infrastruktūra.
Aviacijos veikla yra susijusi su poveikiu aplinkai bei aplinkos poveikiu skrydžių
saugumui, todėl ateityje vystant šios transporto rūšies infrastruktūrą turėtų būti
numatyta tam tinkama vieta už Jurbarko miesto ribų.

5.2. Energetikos infrastruktūra
5.2.1. Elektros energijos tiekimas
Jurbarko rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, sumažėjus gamybos apimtims, sumažėjo ir
elektros energijos panaudojimas. Augantis BVP akivaizdžiai skatins elektros
sunaudojimą, tačiau esamas aukštos įtampos elektros perdavimo tinklas yra
pakankamas išlaikyti būsimas apkrovas.
•
•

•
•

Numatoma išlaikyti esamą 330 kV, 110 kV, 35 kV elektros perdavimo tinklą,
atnaujinant susidėvėjusius įrengimus.
Numatoma modernizuoti esamą elektros energijos skirstomąjį tinklą (10kV0,4kV), keičiant susidėvėjusius įrengimus ir optimizuojant transformatorinių
galias.
Numatoma plėsti elektros energijos skirstomąjį tinklą, užtikrinant pilną elektros
energijos paslaugos prieinamumą gyventojams ir ūkio subjektams.
Rekonstruoti ir plėsti miestų ir kaimo gyvenviečių gatvių apšvietimą.
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Pagal galimybes maksimaliai kabeliuoti elektros energijos paskirstymo tinklus
miestų ir gyvenviečių teritorijose.
Atlikti galimybių studiją elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių šaltinių .

Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos esamos 330 kV, 110 kV, 35 kV elektros
perdavimo linijos, esamos transformatorinės pastotės. Skirstomasis elektros tinklas
dėl pasirinkto mastelio nėra vaizduojamas. Jo tolimesnis vystymas turi būti
numatytas specialiuoju planu.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos vietovės kurių atžvilgiu tikslinga išnagrinėti
galimybę hidroenergetinių statinių statybai.
5.2.2. Gamtinių dujų tiekimas
Jurbarko rajonas nėra dujofikuotas. Planuojamu periodu numatoma sukurti
magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių tinklą.
• Numatoma nuo Šakių pro Jurbarką iki Tauragės nutiesti magistralinį dujotiekį.
• Numatoma nuo Jurbarko dujų skirstymo stoties plėtoti skirstomąjį dujotiekį į
Jurbarką, Smalininkus ir Skirsnemunę.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamas numatomas magistralinis ir skirstomasis
dujotiekis, dujų skirstymo stotis, dujų skirstymo stoties sanitarinė apsaugos zona.
5.2.3. Centralizuotas šilumos tiekimas
Plečiant dujotiekių tinklą numatoma rekonstruoti centralizuotos šilumos ūkį pritaikant jį
gamtinėms dujoms bei siekiant mažesnių šiluminių nuostolių.
•
•
•
•

Rekonstruoti Jurbarko rajoninę katilinę pritaikant gamtinių dujų kurui ir
numatant rezervinį kurą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
Parengti galimybių studiją kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai
Jurbarko rajoninėje katilinėje.
Rekonstruoti šilumines trasas, panaudojant bekanalius vamzdynus.
Rekonstruoti esamus gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, modernizuojant
šildymo sistemas ir gerinant pastatų šilumines charakteristikas.

5.3. Ekoinžinerinė infrastruktūra
5.3.1. Vandentieka
Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Jurbarko rajono
gyventojų privalo turėti galimybę naudotis viešojo vandens tiekėjo tiekiamu
vandeniu . Tuo tikslu turi būti plečiami esami vandentiekio tinklai ir įrengiamos
naujos modernios vandens tiekimo sistemos.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatoma, kad visas
tiekiamas vanduo atitiks dabar galiojančią higienos normą HN 24:2003
„Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Tuo tikslu turi būti
renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno, rekonstruojami
esami bei statomi nauji vandens gerinimo įrenginiai.
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Norint įgyvendinti šiuos siekius Jurbarko rajono bendrajame plane numatoma :
•

Plėsti vandentiekio sistemas penkiasdešimt šešiose atskirose
gyvenvietėse, rekonstruojant vandenvietes, statant naujus vandens
gerinimo įrenginius, statant naujas vandenvietes, plečiant naujus ir
rekonstruojant esamus tinklus.

5.3.1. lentelė Jurbarko raj. atskirų gyvenviečių vandentiekių plėtra.
Seniūnija

Eržvilkas sen.

Gyvenvietė

Eržvilkas
Petkaičiai
Lybiškiai
Pašaltuonys
Rutkiškiai
Varlaukis
Mosteikiai
Kartupiai
Girdžių sen.
Girdžiai
Gudeliai
Būtrimai
Butkaičiai
Juodaičių sen.
Juodaičiai
Jurbarko miesto Jurbarkas
sen.
Jurbarkų sen.
Jurbarkai
Rotuliai
Dainiai
Žindaičiai
Klišiai
Dainiai II
Gedžiai
Smukučiai
Vilniškiai
Raudonės sen.
Raudonė
Balandžiai
Stakiai
Graužėnai
Pupkaimis
Seredžiaus sen. Klausučiai
Seredžius
Armeniškiai
Vosbutai
Skirsnemunės
Pilis I
sen.
Švendriškiai
Vencloviškiai
UAB „Urbanistika“

Vandenviečių
rekonstrukcija
Nauji gręžiniai
(vnt.)
-

Nauji/rek.
vandens
gerinimo
įrenginiai
(m³/p)
-

2
2
2
2
-

Tinklai
Išplėtimas
(km)
2
2

Renovacij
a
(km)
-

110
50
50
50
50
240

5
4
5
4
2
7

2
1
1
1

50
110
-

3
3
10

2
21

Prijungta prie centralizuoto miesto vandentiekio
Prijungta prie centralizuoto miesto vandentiekio
110
3
2
2
110
3
2
50
3
50
3
1
2
50
3
Prijungti prie centralizuoto miesto vandentiekio
50
3
1
8
1
1
2
-

50
50
50
240
240
50
50
-

4
2
3
5
5
3
3
5

1
1
1
4
1

2

50

3
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Smalininkų sen.
Veliuonos sen.

Viešviles sen.
Šimkaičių sen.

Skirsnemuniš
kiai III
Skirsnemunė
Molinė
Naukaimis
Smalininkai
Vidkiemis
Endriušiai
Veliuona
Tamošiai
Griciai
Klangiai
Pelučiai
Viešvile
Ridelkalnis
Vadžgirys
Pauliai
Paskynai
Šimkaičiai
Kniečiai
Baltraitiškė
Griaužai
Viso
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-

-

5

-

2
-

50
110

2
7

3

2
-

240
110
50
50
50
240

3
4
3
2
3
5

2
2
1
1
2

-

110
50
110
110

4
2
2
6

2
1
1
2

-

50
50
3340

3
2
163

1
1
58

,, -“ nereikia nei rekonstruoti, nei statyti naujų įrengimų.
Bendrai Jurbarko rajono teritorijoje numatomi vandentiekių tvarkymo darbai:
•
•

esamų vandentiekių tinklų rekonstrukcija 58 km,
naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra 163 km,

Šie sprendiniai turi sąsajų su Nemuno - Vidurupio upių baseinų bendruoju
planu. Šių projektų pagrindu finansuojama dalis vandens tiekimo sistemų
plėtros.
•

•

•
•

Numatoma, kad visos Jurbarko rajono vandenvietės bus įrengtos pagal
higienos normos HN 44:2003 „Vandenviečių apsaugos zonų nustatymas ir
priežiūra“arba jį pakeisiančio norminio akto reikalavimus. Tuo tikslu bus
įregistruotos vandenviečių apsauginės sanitarinės zonos, o jose ribojama
ūkinė veikla.
Numatoma, kad visi plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui:
sukurta žiedinė struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti
priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, pagal
priešgaisrinius reikalavimus turi būti įrengti priešgaisriniai rezervuarai,
privažiavimai prie atvirų vandens telkinių.
Numatoma vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą.
Numatoma vykdyti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus
sistemingai informuoti vietinės savivaldos organus bei visuomenę.
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Numatoma vykdyti naudojamų šulinių vandens kokybės stebėseną, išaiškinti
zonas su užterštu gruntiniu vandeniu. Tose zonose įrengti vandens tiekimo
sistemas iš gilesnių horizontų.
Numatoma parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialųjį plėtros planą, kuriame numatyti viešojo vandens tiekimo
teritorijas.

Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatytos rekonstruoti
vandenvietės, bei nustatytos jų sanitarinės apsaugos zonos, esami ir
rekonstruojami vandens gerinimo įrenginiai. Numatytos naujai įrengti
vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginiai vaizduojami tik preliminariai.
Tikslesnė šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma rengiant
specialiuosius ir detaliuosius planus, atlikus reikiamus geologinius tyrimus.
5.3.2. Vandenvala
Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Jurbarko rajono
gyventojų turėtų galimybę naudotis viešojo vandens tiekėjo nuotekų tvarkymo
paslaugos. Tuo tikslu turi būti plečiami esami nuotekų surinkimo tinklai ir
įrengiamos naujos nuotekų surinkimo sistemos.
Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė turi tenkinti ES „Miestų
nuotekų valymo direktyvą“ 91/271/EEC reikalavimus. Tam, kad užsibrėžti
tikslai būtų įgyvendinti, Jurbarko rajone turi būti statomi nauji ir rekonstruojami
esami nuotekų valymo įrenginiai.
Atsižvelgiant į tai, kad direktyva 91/271/EEC įsigalioja Lietuvai nuo 2010 m.,
visi sprendiniai sietini su vandenvala įgauna prioritetinį statusą.
Pertvarkant Jurbarko rajono vandenvalos ūkį numatoma:
•

Plėsti nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą penkiasdešimt šešiose
gyvenvietėse, rekonstruojant ir statant naujas nuotekų valyklas, statant
naujus bei renovuojant senus nuotekų surinkimo tinklus.
5.3.2. lentelė Atskirų gyvenviečių nuotekų surinkimo tinklo plėtra.

Seniūnija

Girdžių sen.
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Gyvenvietė

Eržvilkas
Petkaičiai
Lybiškiai
Pašaltuonys
Rutkiškiai
Varlaukis
Mosteikiai
Girdžiai
Būtrimai
Gudeliai
Butkaičiai

Nuotekų valymo įrenginiai
rekonstrukcija
Nauji
Rekonstruojami
(m³/p)
(m³/p)
240
110
110
50
50
50
50
50

110
110
-

Tinklai
Išplėtimas
(km)
6
3

Renovacija
(km)
1
1

4
3
2
2
3
2
3
2

1
U-0654

JURBARKO RAJONO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

Juodaičių sen.
Jurbarko
miesto sen.
Jurbarkų sen.

Pavidaujys
Juodaičiai
Jurbarkas

Jurbarkai
Rotuliai
Dainiai
Žindaičiai
Klišiai
Dainiai II
Gedžiai
Smukučiai
Vilniškiai
Raudonės sen. Raudonė
Balandžiai
Stakiai
Graužėnai
Pupkaimis
Seredžiaus
Klausučiai
sen.
Seredžius
Armeniškiai
Vosbutai
Skirsnemunės Švendriškiai
sen.
Pilis I
Vencloviškiai
Skirsnemuniš
kiai III
Skirsnemunė
Molinė
Naukaimis
Smalininkų
Smalininkai
sen.
Vidkiemis
Endriušiai
Veliuonos
Veliuona
sen.
Tamošiai
Griciai
Klangiai
Pelučiai
Viešviles sen. Viešvile
Ridelkalnis
Šimkaičių
Vadžgirys
sen.
Pauliai
Paskynai
Šimkaičiai
Kniečiai
Baltraitiškė
Griaužai
Viso
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50
110
-

90

2450

4
3
10

18

Prijungta prie centralizuoto miesto nuotekų tinklų
Prijungta prie centralizuoto miesto nuotekų tinklų
110
4
110
3
50
3
50
2
50
2
Prijungti prie centralizuoto miesto nuotekų tinklų
50
2
240
5
50
3
50
2
50
2
240
2
6
240
50
50
110

-

2
2
2
5

-

50
240

-

2
6

-

50
-

110

2
6

3

50
50
50
50
-

240
240

2
2
2
2
2
4

5

110
-

110
50
160

2
2
2
4

50

50
4280

2
2
138

1
36
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Bendrai Jurbarko rajono teritorijoje numatomi nuotekų ūki tvarkymo darbai:
• esamo nuotekų surinkimo tinklo rekonstrukcija 36 km,
• naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra 138 km,
• trylikos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija,
• trisdešimt vienos naujos NVĮ įrengimas.
Šie sprendiniai turi sąsajų su Nemuno - Vidurupio upių baseinų bendruoju
planu. Šių projektų pagrindu finansuojama dalis nuotekų surinkimo ir valymo
sistemų plėtros.
•

Numatoma vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojami visi esami ir numatomi rekonstruoti
nuotekų valymo įrenginiai. Naujai statomi valymo įrenginiai vaizduojami tik
preliminariai. Tikslesnė šių įrenginių vieta turi būti nustatoma rengiant
specialiuosius ir detaliuosius planus.
5.3.3. Atliekų tvarkymas
Atsižvelgiant į Jurbarko rajono socialinių, ekonominių rodiklių prognozes,
akivaizdu, kad susidarantys atliekų kiekiai augs. Numatomas bendras atliekų
susidarymo kiekio augimas skaičiuojamuoju laikotarpiu 30%-40%. Augančių
atliekų srautų tvarkymui Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame
plane numatomos sekantys sprendiniai:
• Jurbarko rajone numatoma uždaryti esamus sąvartynus;
• Rekultivuoti uždaromus sąvartynus ir atliekomis užterštas teritorijas;
• Mišrias komunalines ir buitines atliekas šalinti regioniniame sąvartyne;
• Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą. Plėsti konteinerinių
atliekų surinkimo aikštelių tinklą;
• Biodegraduojančias(žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių
atliekų srauto. Šalia esamos Jurbarko dumblo sausinimo aikštelės įrengti
biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelę;
• Jurbarke eksploatuoti esamą didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo
aikšteles;
• Kitose savivaldybės gyvenvietėse stambiagabarites atliekas rinkti
apvažiavimo būdu;
• Sukurti specializuotų buityje susidarančių pavojingu atliekų surinkimo
tinklą;
• Išvystyti konteinerinių aikštelių skirtų atliekų rūšiavimui tinklą,
rūšiuojamoms atliekoms naudoti specializuotus konteinerius;
• Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į Kauno ir Tauragės atitinkamas
atliekas perdirbančias įmones.
Projekto grafinėje dalyje yra vaizduojami numatomi rekultivuoti sąvartynai,
numatoma biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelė. Konteinerinių
aikštelių skirtų atliekų rūšiavimui vietos nurodytos nekonkrečiai, o tik nurodomi
miestai ir gyvenvietės kur tokie infrastruktūros objektai būtini. Tikslesnė šių
objektų vieta turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
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5.4. Ryšių infrastruktūra
Ryšių, telekomunikacinių sistemų ir ypač internetinio ryšio tinklo plėtra yra
svarbus uždavinys kuriant informacinę ir žinių visuomenę. Šiuolaikinės
informacinės technologijos leidžia efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti
informaciją. Tai užtikrina labai spartų jų plitimą į visas mokslo, gamybos ir
privataus gyvenimo sritis. Pasiekti, kad šios ryšio priemones butu prieinamos
visiems potencialiems vartotojams būtų pagrindinis ryšių sistemos vystymo
tikslas perspektyvoje.
•
•
•

Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas
mobilaus ryšio operatoriams.
Sukurti kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostį tinklą.
Išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą. Neprastinti pašto skyrių tinklo mažėjant
gyventojams kaimiškose vietovėse.

Rengiant sprendinius yra atsižvelgta į mobilaus ryšio operatorių planus, Lietuvos
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros strategiją, RAIN projektą.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojami esami ir numatomi mobilaus ryšio bokštai ir
stiebai, pašto skyriai, telefonų stotys. Plačiajuosčio greitojo internetinio ryšio
mazgai ir numatomos šviesolaidinės ryšio linijos vaizduojamos schematiškai.

5.5. Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
Ekoinžinerinė infrastruktūra
Vandentiekos ir nuotekų šalinimo srityje Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos
bendrajame plane numatomi šie ilgalaikės perspektyvos prioritetai:
• Nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir rekonstrukcija, naujų valymo įrenginių
statyba. Tai prioritetinė veiklos kryptis, sietina su ES „Miestų nuotekų
valymo direktyva“ 91/271/EEC, kurios vykdymas Lietuvai yra atidėtas iki
2010 m.;
• Vartotojams tiekiamo geriamo vandens kokybės gerinimas, siekiant higienos
normos HN 24:2003 atitikimo;
• Kompleksinių vandentiekos ir vandenvalos projektų rengimas, ieškant
optimalių problemų sprendimų ir lėšų panaudojimo;
Atliekų šalinimo srityje Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane
numatomi šie ilgalaikės perspektyvos prioritetai:
• Esamų sąvartynų uždarymas bei rekultivavimas;
• Konteinerinių aikštelių, skirtų atliekų rūšiavimui, tinklo išvystymas.
Energetikos infrastruktūra
Energetikos srityje Jurbarko rajono bendrajame plane numatomi šie ilgalaikės
perspektyvos prioritetai:
• Gamtinių dujų vamzdynų tinklo plėtra;
• Rekonstruoti Jurbarko rajoninę katilinę;
• Rekonstruoti šilumines trasas, panaudojant bekanalius vamzdynus;
• Renovuoti skirstomąjį elektros tinklą.
UAB „Urbanistika“
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6. TERITORIJŲ (FUNKCINIŲ ZONŲ) NAUDOJIMO, TVARKYMO
IR APSAUGOS REGLAMENTAVIMAS
Patvirtintoje Jurbarko rajono bendrojo plano koncepcijoje buvo numatyti pagrindiniai
rajono teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentavimo principai ir kryptys, buvo
pateikta bendroji teritorinių reglamentų, kaip teritorijų naudojimo, tvarkymo ir
priežiūros sąlygų, nustatomų juridiniais bei planavimo dokumentais, formavimo
metodologija. Šiais principais ir metodologija vadovaujamasi ir sprendinių
konkretizavimo stadijoje.
Žmogaus ūkinės ir kitos veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu
reglamentavimas pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu
specialiesiems ir detaliesiems planams. Išduodamas planavimo sąlygas, bendrojo plano
organizatorius (savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius) gali
nustatyti sąlygas derinti teritorijų planavimo dokumentą su bendrojo plano sprendiniais,
užfiksuotais savivaldybės tarybos nutarime dėl bendrojo plano patvirtinimo. Be to, turi
būti vadovaujamasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatomis.
Savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai negali tiesiogiai reglamentuoti
žemės naudojimo ir teritorijos tvarkymo sąlygų, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka turi
poveikį specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui.
Detalizuojant Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius
analizės pagrindu visoje savivaldybės teritorijoje buvo suformuotos teritorijų naudojimo
funkcinių prioritetų zonos, kurios atitinka apskrities teritorijos generaliniame plane, o
taip pat Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtintoje koncepcijoje
nustatytas zonas. Žemės naudojimo zonos, išskirtos pagal tikslinę žemės naudojimo
paskirtį (dalis konkretizuota ir pagal žemės naudojimo būdą), suformuotos derinant jų
ribas su numatomais rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais plėtoti
urbanistinį karkasą ir formuoti gamtinį karkasą.
Jurbarko rajono savivaldybės bendrajame plane, planuojant detalesnį teritorijos
tvarkymą, siekiama geresnio žemės gamtinių ir ūkinių, taip pat natūralių, savybių
panaudojimo kraštovaizdžio apsaugos pagrindais. Teritorijos funkcinio zonavimo
pagrindas:
1) esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos
požiūriu;
2) dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė;
3) miškotvarkos duomenų analizė;
4) urbanistinės plėtros poveikio ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės paskirties
teritorijų racionalaus išdėstymo poreikis;
5) gamtinio karkaso formavimo ypatumų įvertinimas.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos funkcinių prioritetų - tvarkymo - zonoms
nurodoma pagrindinė (vyraujanti) tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir specialieji
tvarkymo, naudojimo bei apsaugos reglamentai. Konkretūs reglamentai pateikiami
pagrindiniame žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų brėžinyje, detalūs
specialieji reglamentai, šifruoti raidiniais ir skaitiniais ženklais, pateikiami
specializuotuose brėžiniuose.
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TVARKYMO (FUNKCINIO PRIORITETO) ZONŲ REGLAMENTŲ LENTELĖ

Tvarkymo
zonos Nr.

Pagrindinė
(vyraujanti)
tikslinė
žemės
naudojimo
paskirtis

Specialieji reglamentai

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

ZE, ZIV, A1, A2, gS3, gM3
ZIV, R2, N1, A2, gS3, gM3
ZS, R2, gM2, gM3
ZS, R2, gM3
ZE, N2, gS3
ZE, gS3
ZIG, ZE, M1, M3, M4, N1, gS3, gM3
ZE, M1, M3, M4g, gS3, gM2, gM3
ZIG, ZS, M1, M3, M4, C2, gS3, gM2, gM3
ZIG, M1, M3, gM3
ZIG, M1, M3, gM3
ZE, M1, M3, M4, gS2, gS3
ZIG, ZE, M1, M3, M4, gS2, gM3
ZIG, ZE, M1, M2, M4, gS1, gS2, gS3, gM2, gM3
ZIG, ZS, M1, M3, M4, C2, N1, gS1, gS3, gM2, gM3
ZE, M1, M3, M4g, gT3
ZE, M4g, gT3
ZE, M4g, gT2, gT3

MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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M
M
M
M
M
M
M
M
M

M1, M3, N2, A2, gT1, gS1, gM1
M4, M4g, A1, A2, gT1, gS1
ZIV, M4, M4g, R2, A1, A2, gS1, gS2, gS3, gM2
M4g, gT1, gT2, gT3
ZE, ZS, M1, M3, M4g, gT1, gT2, gT3, gS1, gS3, gM2
ZE, M4, gS1, gS2, gS3
ZE, M1, M3, M4, gS2, gS3, gM2
ZE, M4gS1, gS2, gM3
ZE, M1, M3, M4, gS2
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11
12
13

M
M
M
M
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ZE, M1, M3, M4, gS1, gS2, gS3, gM2, gM3
ZE, M1, M3, M4g, C2, gT1, gT2, gT3, gM2
ZE, ZS, M1, M3, M4g, gS1, gS2, gS3, gM2, gM3
ZIV, M2, R2, gS2, gM3

KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖ

1

C

C1, gT1, gS1, gM1

KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ

1

K

2

K

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

ZU, M2, C2, H2, U1, U2, U3, U4, R1, R2, N1, N2, gS3, gM2,
gM3
ZIV, M2, C2, U1, U3, U4, R1, N1, N2, A1, A2, gS2, gM2,
gM3
M2, C2, U2, R1, A2, gM1
ZU, ZR, M2, H2, U2, R1, gM3
ZU, U3, gM3
ZU, M2, C2, U2, U3, R1, gM3
ZU, ZR, M2, U2, R1, gM3
ZU, M2, U2, U3, gM2, gM3
ZR, M2, R1, gM2
ZU, M2, U2
ZU, U2, U3, U4, gM3
ZU, M2, U3, gM3
ZU, U4, gM3
ZU, M2, U2, gM3
ZU, M2, U3, gM3
ZU, M2, U2, U3, gS3
ZU, M2, U2, gT3
ZU, ZR, M2, H2, U2, U3, gM3
ZU, U5, gS3
N1, A2, gS3
N1, gS3
N1, gS3
N1, gS3

MIŠRI ŽEMĖS ŪKIO IR KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ

1
2

Z, K
Z, K

UAB „Urbanistika“

ZR, M2, M1, M3, C2, H2, U2, R1, R2, gS2, gM2, gM3
ZR, ZE, ZS, M2, M4g, C2, R1, R2, gT2, gT3, gM2, gM3
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SPECIALIEJI REGLAMENTAI
Agrarinių teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas

ZU

ZIG

ZIV

ZR

Apibūdinimas

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga

Intensyvi siaurai
specializuotų ūkių veikla
priemiestinėse teritorijose
bei urbanizuotinų ir kitai
paskirčiai naudotinų
teritorijų plėtra

Skatinama miestų gyventojų poreikius tenkinanti
veikla; leidžiama rengti detaliuosius planus bei
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo
paskirtį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.

Intensyvi žemės ūkio
veikla labai gerose ir
gerose žemėse

Skatinama prekinės augalininkystės produkcijos
gamyba

Intensyvi žemės ūkio
veikla vidutinės ūkinės
vertės žemėse

Skatinama
mišrios
specializacijos
ūkiai,
derinantys gyvulių auginimą su prekinės
augalininkystės produkcijos gamyba.

Intensyvios rekreacijos
zona

Galima rekreacinės paskirties pastatų ir
gyvenamųjų namų statyba pagal detaliuosius
planus. Skatinama kaimo turizmas ir kita
alternatyvi žemės ūkiui veikla

Panemunių regioninio
parko
(Žemės ūkio paskirties
žemės esančios ūkinio
prioriteto funkcinėse
zonose)

Veiklą reglamentuoja valstybinių parkų nuostatai
ir jų teritorijų planavimo dokumentai. Skatinamas
specializuotas ūkininkavimas, arba panaudojimas
rekreacijai bei kitai alternatyviai žemės ūkio
veiklai.

ZVR

Viešvilės valstybinio
rezervato žemė

Veiklą reglamentuoja Viešvilės valstybinio
rezervato nuostatai ir jo planavimo dokumentai.

ZS

Žemės ūkio paskirties
Veiklą reglamentuoja
saugomų
teritorijų
žemė esanti draustiniuose, planavimo dokumentai bei Specialiosios žemės ir
Natura 2000 teritorijose
miško naudojimo sąlygos.

ZPRP

ZE

Ekstensyvaus
ūkininkavimo zona
gamtiniame karkase

UAB „Urbanistika“

Skatinamas miško įveisimas.
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Miškų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas

C1

M2

M1, M3

M4g

M4

Apibūdinimas

Rezervatiniai miškai - I
grupės miškai

Vyrauja rekreacinių
miškų sklypai

Vyrauja ekosistemų
apsaugos ir apsauginių
miškų sklypai

Vyrauja - ūkinių miškų
sklypai (gamtinio karkaso
teritorijose)

Vyrauja - ūkinių miškų
sklypai (ne gamtinio
karkaso teritorijose)

UAB „Urbanistika“

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga
Ūkininkavimo tikslas - palikti miškus natūraliai
augti. Galimi miško kirtimai tik Lietuvos
Respublikos Saugomų teritorijų įstatyme ir
rezervato nuostatuose numatytais atvejais. Miškai
turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas str.)
Šis miškų naudojimo būdas numatytas
projektuojamose rekreacinio prioriteto teritorijose
ir rekreaciniuose IIB grupės miškuose (miško
parkų miškuose; miestų miškuose bei
rekreaciniuose miško sklypuose). Miškai turi būti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas str.)
Šis miškų naudojimo būdas numatytas miškuose
kur vyrauja ekosistemų apsaugos II A grupės
(draustinių
miškai;
saugomų
gamtinio
kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos
išteklių sklypų miškai )ir III grupės apsauginiai
miškai (kiti draustiniuose esantys miškai,
valstybinių parkų apsauginių zonų miškai,
gamyklų sanitarinių zonų miškai,; kelių
apsauginės ir estetinės reikšmės miškų; laukų
apsauginiai miškai; vandens telkinių apsaugos
zonų miškai). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas str.)
Šis miškų naudojimo būdas numatytas, gamtinio
karkaso teritorijose, čia vyraus ūkiniai miškai (IV
miškų grupė). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas str.)
Šis miškų naudojimo būdas numatoma
teritorijose, kur vyrauja eksploataciniai (IV
grupės) miškų plotai, nepatenkantys į jautriausias
gamtines teritorijas, šiuose miškuose būtina
užtikrinti racionalų, tolygų ir nepertraukiamą
miško
išteklių
naudojimą
bei
miškų
produktyvumo didinimą, auginamos medienos
kokybės gerinimą. Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas str.)
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Urbanizuotų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas
1

Apibūdinimas

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga

2

3
Prioritetas teikiamas kitai žemės naudojimo
paskirčiai;
galimi visi kitos paskirties žemės naudojimo
būdai.;
plėtojamas intensyvus žemės naudojimas;
naujos statybos ir tvarkymo priemonės turi iš
esmės gerinti gyvenimo ir aplinkos kokybę.
gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.

•
•

U1

Tai miestų plėtros zona,
kurioje numatoma
intensyviai
urbanizuojamų teritorijų
plėtra

•
•
•
•

U2

U3

Kaimo gyvenamųjų
vietovių urbanistinės
plėtros teritorija, kurioje
plėtojamas kompaktinis
vidutinio intensyvumo
užstatymas

Urbanistinio karkaso
koncentruojančio
poveikio zona, kurioje
plėtojamas dispersinis
mažo intensyvumo
užstatymas

UAB „Urbanistika“

• Prioritetas teikiamas kitai žemės naudojimo
paskirčiai,
• kitos paskirties žemė vystoma plėtojant ir
renovuojant kaimų gyvenamąsias vietoves;
• galimi visi kitos paskirties žemės naudojimo
būdai ir pobūdžiai. Prioritetas teikiamas
mažaaukščių gyvenamųjų namų, prekybos,
paslaugų ir pramogų bei poilsio objektų
statybai;
• plėtojamas vidutinio intensyvumo žemės
naudojimas;
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.
• Prioritetas teikiamas kitai žemės naudojimo
paskirčiai su apribojimais gyvenamajai ir
rekreacinei teritorijai;
• mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba
plečiama renovuojamuose kaimo
gyvenvietėse;
• plėtojamas mažo intensyvumo žemės
naudojimas;
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.
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1

2

Urbanistinio vystymo
zona gamtiniame karkase
U4

U5

Esamų kaimo
gyvenamųjų vietovių,
kurios patenka į gamtinio
karkaso teritorija, plėtra

Panemunių regioninio
parko
(saugomos teritorijos)
tvarkymo zona

UAB „Urbanistika“
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3
• Kitos paskirties žemė plečiama
renovuojamuose kaimo gyvenamosiose
vietovėse;
• kitos paskirties žemėje prioritetas suteikiamas
mažaaukštei gyvenamajai ir rekreacinei
teritorijai;
• plėtojamas mažo intensyvumo žemės
naudojimas;
• vykdomos priemonės, užtikrinančios
gyvenviečių gyvenamosios aplinkos ekologinę
kokybę ir jos gerinimą, bendrą aplinkos
geoekologinio stabilumo išsaugojimą ir
palaikymą;
• saugomi ir plečiami gyvenviečių ir jų
artimosios aplinkos želdiniai, prioritetas
teikiamas apsauginių želdynų formavimui ir
miškingumo didinimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.
• Veiklą reglamentuoja valstybinių parkų
nuostatai ir jų teritorijų planavimo
dokumentai.;
• siūloma išlaikyti esamą vizualinį gyvenviečių
pobūdį, nekeičiant užstatymo intensyvumo,
nedidinant pastatų aukštingumo, saugant
natūralų reljefą;
• kitos paskirties žemės vystymas ir urbanistinė
plėtra galima renovuojant esamas kaimo
gyvenamąsias vietoves;
• užstatytinų teritorijų prioritetinis naudojimo
būdas – rekreacijos ir mažaaukštės
gyvenamosios teritorijos;
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.
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Naudingųjų iškasenų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo
reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas

Apibūdinimas

N1

Naudingųjų iškasenų
gavybos atvirų kasinių
(karjerų)

N2

Gėlo vandens
vandenviečių teritorijos

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga
Naudingųjų iškasenų naudojimą reglamentuoja
LR įstatymai, LR Vyriausybės priimti nutarimai
ir Aplinkos ministerijos bei Lietuvos Geologijos
tarnybos norminiai aktai.
Leidimus naudoti iškasenų išteklius juridiniams
asmenims, priklausomai nuo naudingųjų iškasenų
rūšies, išduoda LR Vyriausybė arba Lietuvos
Geologijos tarnyba.
Leidimus naudoti iškasenų išteklius Lietuvos ir
užsienio juridiniams asmenims, priklausomai nuo
išteklių kiekio bei galimo poveikio kitos
valstybės žemės gelmių būklei, išduoda LR
Vyriausybė arba Lietuvos Geologijos tarnyba.
Ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos
higienos normos HN 44:2005 „Vandenviečių
sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir
priežiūra“.

Rekreacinių zonų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas

R1

Apibūdinimas

Intensyvios rekreacijos
zonos

UAB „Urbanistika“

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga
• Prioritetas teikiamas visų rekreacijos rūšių
plėtrai;
• prioritetas teikiamas rekreaciniam žemės
naudojimui kitos paskirties žemėje;
• galima ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų
statyba.; gali būti statomi stovyklaviečių,
kempingų, turizmo centrų, poilsio namų ar
kitokių stacionarių rekreacinių statinių
kompleksai;
• kuriama intensyviai lankyti pritaikyta aplinka,
rekreacinė inžinerinė infrastruktūra.
• rekreaciniais interesais gali būti keičiamas
gamtinės aplinkos pobūdis
• naujos statybos ir tvarkymo priemonės turi iš
esmės gerinti turistinės ir poilsio aplinkos
kokybę.
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.
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Ekstensyvios rekreacijos
zonos
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• Prioritetas teikiamas rekreaciniam žemės
naudojimui;
• draudžiama statyti ilgalaikio poilsio pastatus,
išskyrus kaimo turizmo sodybas žemės ūkio
paskirties žemėje;
• leidžiama įrengti poilsiavietes, sustojimo
aikšteles ir maudykles, kitos paskirties žemėje
galima trumpalaikio poilsio statinių statyba;
• leidžiama formuoti tik minimalią rekreacinę
infrastruktūrą, išsaugant gamtinę aplinką,
natūralų kraštovaizdį.
• planuojant teritorijas būtina įvertinti esamos
ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonas;
• gamtinio karkaso teritorijose prioritetas
teikiamas želdynų formavimui;
• konservacinės paskirties žemės naudojimas
taikomas saugomiems gamtos ir kultūros
paveldo objektams.

Rekreacinių vandenų tvarkymo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas
H2

Apibūdinimas
Rekreaciniai vandens
telkiniai

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga
Prioritetas teikiamas visoms galimoms aktyvios
vandens rekreacijos formoms plėtoti. Teritorija
tvarkoma vadovaujantis Specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų reikalavimais.

Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo reglamentai
Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentai
Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose,
biosferos monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose,
atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų
teritorijų įstatymas (Žin. 2001, Nr.108-3902), Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007,
Nr. 22 – 858) bei visa eilė kitų, veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių
dokumentų. Gamtinio karkaso reglamentas teritoriškai diferencijuojamas pagal į jo
sudėtį patenkančių žemės naudmenų ūkines kategorijas. Gamtinio karkaso teritorijose
skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, saugomas
natūralus kraštovaizdžio pobūdis, palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi
rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai. Jam priklausančiose rekreacinės, miškų bei
žemės ūkio paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms
reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, ir gyvenamuosius
kvartalus. Leidžiama veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir
ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma pagal teritorijų
planavimo dokumentus.
UAB „Urbanistika“
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Spec.
reglamento
indeksas
T1

T2

T3

M1

M2

M3

S1

S2

S3

102

Apibūdinimas

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga

Esamo kraštovaizdžio
natūralumo išlaikymas ir
saugojimas
geoekologinėse
takoskyrose
Esamo kraštovaizdžio
natūralumo palaikymas ir
didinimas geoekologinėse
takoskyrose
Esamo kraštovaizdžio
natūralumą atkuriančių
elementų grąžinimas ir
gausinimas
geoekologinėse
takoskyrose

Racionalus subalansuotas miškų ūkio tvarkymas,
miškų regeneracinio potencialo išsaugojimas,
rekreacinio naudojimo reguliavimas bei nustatyto
režimo užtikrinimas šiose zonose įsteigtoms ypač
saugomoms teritorijoms.
Reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas,
tiek regeneracinės priemonės ekologinėms
kompensacinėms gamtinės struktūros galioms
stiprinti.
Gamtinio kraštovaizdžio regeneravimas restauravimas,
susijęs
su
sudėtingų
renatūralizacinių
priemonių
įgyvendinimu,
ekologinių nuostatų stiprinimu ir tausojančio šių
teritorijų naudojimo vystymu.

Esamo kraštovaizdžio
natūralumo išlaikymas ir
saugojimas migraciniuose
koridoriuose
Esamo kraštovaizdžio
natūralumo palaikymas ir
didinimas migraciniuose
koridoriuose
Esamo kraštovaizdžio
natūralumą atkuriančių
elementų grąžinimas ir
gausinimas migraciniuose
koridoriuose
Esamo kraštovaizdžio
natūralumo išlaikymas ir
saugojimas geosistemų
vidinio stabilizavimo
arealuose
Esamo kraštovaizdžio
natūralumo palaikymas ir
didinimas geosistemų
vidinio stabilizavimo
arealuose
Esamo kraštovaizdžio
natūralumą atkuriančių
elementų grąžinimas ir
gausinimas geosistemų
vidinio stabilizavimo
arealuose

UAB „Urbanistika“

Racionalus subalansuotas miškų ūkio tvarkymas,
miškų regeneracinio potencialo išsaugojimas,
rekreacinio naudojimo reguliavimas bei nustatyto
režimo užtikrinimas šiose zonose įsteigtoms ypač
saugomoms teritorijoms.
Reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas,
tiek regeneracinės priemonės ekologinėms
kompensacinėms gamtinės struktūros galioms
stiprinti.
Gamtinio kraštovaizdžio regeneravimas restauravimas,
susijęs
su
sudėtingų
renatūralizacinių
priemonių
įgyvendinimu,
ekologinių nuostatų stiprinimu ir tausojančio šių
teritorijų naudojimo vystymu.
Racionalus subalansuotas miškų ūkio tvarkymas,
miškų regeneracinio potencialo išsaugojimas,
rekreacinio naudojimo reguliavimas bei nustatyto
režimo užtikrinimas šiose zonose įsteigtoms ypač
saugomoms teritorijoms.
Reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas,
tiek regeneracinės priemonės ekologinėms
kompensacinėms gamtinės struktūros galioms
stiprinti.
Gamtinio kraštovaizdžio regeneravimas restauravimas,
susijęs
su
sudėtingų
renatūralizacinių
priemonių
įgyvendinimu,
ekologinių nuostatų stiprinimu ir tausojančio šių
teritorijų naudojimo vystymu.
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Gamtos paveldo objektai saugomi ir tvarkomi vadovaujantis LR saugomų teritorijų
įstatymu, Saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų nuostatais, patvirtintais LR
Vyriausybės 1997m. gruodžio 23d. nutarimu Nr. 1463 (Žin.,1997, Nr.119-3100), ir
Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LRV 1992m.
gegužės 12d. nutarimu Nr.343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43).

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas
C2

Apibūdinimas
Nekilnojamojo kultūros
paveldo teritorijos ir
objektai

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga
Kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijose
ir apsaugos zonose planuojama veikla
reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais
planais bei kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

Valstybės sienos apsaugos reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas

Apibūdinimas

A1

Valstybės sienos apsaugai
skirta teritorija – pasienio
ruožas

A2

Valstybės sienos
apsaugos zona

UAB „Urbanistika“

Teritorijos naudojimas, tvarkymas ir apsauga
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl
pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos
zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų
vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo
patvirtinimo“ teritorija priskirta pasienio ruožui.
Bet kokia veikla pasienio ruože turi būti
planuojama ir vykdoma laikantis Valstybės
sienos ir jos apsaugos įstatymo, jo poįstatyminių
aktų nuostatų bei vadovaujantis Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimais.
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl
pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos
zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų
vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo
patvirtinimo“ teritorija priskirta valstybės sienos
apsaugos zonai. Bet kokia veikla valstybės sienos
apsaugos zonoje turi būti planuojama ir vykdoma
vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų reikalavimais.
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7. TERITORIJŲ REZERVAVIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS
7.1. Teritorijų rezervavimas susisiekimo sistemos plėtrai
Savivaldybės
magistralinių
aplinkkelius.
sanitarinėmis
platinimui.

teritorijos bendrajame plane numatoma formuoti aukštos kategorijos
kelių tinklą, rekonstruojant esamų kelių ruožus, tiesiant naujus
Šių kelių rekonstravimas yra tiesiogiai susijęs su padidėjusiomis
apsaugos zonomis, naujų teritorijų poreikiu aplinkkelių tiesimui bei kelių

7.1.1. lentelė.Teritorijų rezervavimas aplinkkelių tiesimui

Eil.
Nr.

Kelio pavadinimas

1

Jurbarko miesto šiaurės
rytų aplinkkelis

2

Viešvilės šiaurės rytų
aplinkkelis

Orientacinis
Kelio
kelio
Orientacinis
apsaugos
juostos
ilgis, (km)
zonos
plotis, (m)
plotis (m)

Kelio
sanitarinės
apsaugos
zonos
plotis (m)

(1,7+3,2)*

22

50

50

4,5

22

50

50

*-Jurbarko miesto šiaurės rytų aplinkkelis numatomas įgyvendinti dviem etapais. I
etape, sprendinių galiojimo laikotarpiu, numatoma įrengti 1,7 km ilgio gatvės atkarpą
miesto Šiaurinėje dalyje.II etapu, po sprendinių galiojimo laikotarpio, siūloma įrengti
likusią 3,2 km aplinkkelio atkarpą.
Rekonstruojant kelių ruožus į aukštesnės kategorijos kelius, keliant krašto kelių reikšmę
iki magistralinių kelių reikšmės, padidės jų apsaugos ir sanitarinių apsaugos zonų
pločiai. Numatomi perspektyviniai apsaugos ir sanitarinių apsaugos zonų pločiai
pateikti 7.1.2 lentelėje.
7.1.2. lentelė. Perspektyviniai apsaugos ir sanitarinių apsaugos zonų pločiai

Kelio pavadinimas

Eil.Nr.

Kelio
apsaugos
zonos
plotis (m)

Kelio sanitarinės
apsaugos zonos
plotis (m)

1

Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-ŠilutėKlaipėda, ruožas Jurbarkas-Klaipėda

70

70

2

Nr.147 Tauragė-Jurbarkas

70

50

3

198 Jurbarkas-Skaudvilė

50

50
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7.2. Teritorijų rezervavimas numatomiems techninės infrastruktūros
objektams
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane inžinerinės
infrastruktūros sprendiniams įgyvendinti numatomas teritorijų rezervavimas.
Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūrai:
• Naujų vandenviečių įrengimui : Varlaukyje, Musteikiuose,Girdžiuose,
Butkaičiuose,
Žindaičiuose, Klišiuose, Gedžiuose, Vosbutuose,
Vencloviškiuose, Kartupėnuose, Naukaimyje, Pelučiuose;
• Naujų papildomų gręžinių įrengimui Stakiuose ir Pupkaimyje;
• Vandens gerinimo įrenginių statybai Pašaltuonyje, Rutkiškiuose,
Varlaukyje, Mosteikiuose, Petkaičiuose, Girdžiuose, Butkaičiai,
Juodaičiuose, Dainiuose, Žindaičiuose, Klišiuose, Dainiuose II,
Gedžiuose, Vilniškiuose, Stakiuose, Graužėnuose, Pupkaimyje,
Klausučiuose,
Armeniškiuose,
Vosbutuose,
Padubesyse,
Vencloviškiuose, Kartupėnuose, Naukaimyje, Veliuonoje, Tamošiuose,
Griciuose, Klangiuose, Pelučiuose, Vadžgiryje, Pauliuose, Paskynuose,
Baltraitiškėje ir Griaužose. Pagal galimybes vietą vandens gerinimo
įrenginiams parinkti esamų vandenviečių teritorijose.
Teritorijų rezervavimas vandenvalos infrastruktūrai:
• Esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimui Jurbarke,
Lybiškiuose, Pašaltuonyse, Girdžiuose, Klausučiuose ir Viešvilėje.
• Naujų nuotekų valymo įrenginių statybai Rutkiškiuose, Varlaukyje,
Musteikiuose, Būtrimuose, Gudeliuose, Butkaičiuose, Pavydaujyje,
Juodaičiuose, Girdžiuose, Butkaičiuose, Žindaičiuose, Klišiuose,
Dainiuose,
Vilniškiuose,
Gedžiuose
Raudonėje,
Stakiuose,
Graužėnuose, Pupkaimyje, Seredžiuje, Armoniškiuose, Vosbutuose,
PiliesI, Vencloviškiuose, Kartupėnuose, Naukaimyje, Tamošiuose,
Griciuose, Klangiuose, Pelučiuose, Vadžgiryje, Paskynuose,
Griaužuose.
Teritorijų rezervavimas atliekų tvarkymui:
• Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelei .
Teritorijų rezervavimas dujų tiekimui:
• Numatant užstatymą šalia naujai tiesiamo magistralinio dujotiekio,
reikia įvertinti dujotiekio SAZ;
• Numatant užstatymą magistralinio dujotiekio zonose, reikia įvertinti
dujų skirstymo stočių sanitarines apsaugos zonas (500 m.).

7.3. Teritorijų rezervavimas naudingų iškasenų gavybai
Atsižvelgiant į esamus naudingų iškasenų telkinius, gamtinę situaciją bei iškasenų
telkinių eksploatavimo galimybes, Jurbarko rajono savivaldybėje siūloma 2007-2017
metų periodu detaliai išžvalgyti ir eksploatuoti 18,9 ha dydžio molio karjerą
Varnaičiuose.

UAB „Urbanistika“

U-0654

