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ĮVADAS
Raudonės pilies galimybių studija (toliau – galimybių studija) parengta Jurbarko rajono savivaldybės užsakymu.
Galimybių studijos rengimo tikslas – išanalizuoti ir
įvertinti Raudonės pilies pritaikymo turizmui galimybes, pasiūlyti galimas veiklos pilyje kryptis bei
investicijų pritraukimo galimybes.
Rengiant galimybių studiją buvo naudojama viešai prieinama Jurbarko rajono savivaldybės ir Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro informacija, remtasi statistiniais valstybinio turizmo
departamento prie LR Ūkio ministerijos duomenimis, Jurbarko rajone atliktais tyrimais ir studijomis, kitais šaltiniais. Analizuojant gerąją Lietuvos
dvarų ir pilių pritaikymo turizmo reikmėms patirtį,
buvo tiesiogiai bendraujama su neseniai atnaujintų ir sėkmingą komercinę bei turistinę veiklą
vykdančių objektų atstovais, užsienio pilių pritaikymo rekreacinei ir turistinei veiklai pavyzdžiai atrinkti remiantis oficialiais šaltiniais bei viešos informacijos kanaluose pateikiamais duomenimis.

Jurbarko rajono savivaldybės vizija – Raudonės pilies kompleksas ateityje taps pagrindiniu regiono
traukos centru, kuriame veiks viešbutis su restoranu ir moderniomis konferencijų salėmis, pilis
bus iš dalies prieinama vietos bendruomenei ir
ekskursijoms, atnaujintas parkas bus laisvai prieinamas vietos gyventojams ir turistams.
Raudonės rezidencinės pilies kompleksas (pilis ir
parkas) yra nacionalinės reikšmės kultūros objektas ir tiesiogiai susijęs su savivaldybės tikslais garsinti Jurbarko regioną, skatinti pasididžiavimą
savo kraštu ir jo istorinėmis bei kultūrinėmis vertybėmis, stiprinti vietos bendruomenę, didinti
Raudonės pilies žinomumą ir kurti pilies, kaip regiono traukos centro įvaizdį, pabrėžiant jos svarbą
ne tik regiono, bet ir Lietuvos mastu.
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I. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ
1.1 Jurbarko rajono apžvalga
Jurbarko rajono savivaldybė priklauso Tauragės
apskričiai ir yra pietvakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje, net 70 km ribojasi su didžiausia Lietuvos upe Nemunu. Lietuvos statistikos departamento duomenimis rajono teritorijos plotas 1 506
km2, t. y. 34,16 proc. Tauragės apskrities teritorijos. Rajono savivaldybėje yra du miestai – Jurbarkas ir Smalininkai, 8 mažesni miesteliai ir 379 kaimai. Jurbarko savivaldybė suskirstyta į 12 seniūnijų: Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, Jurbarko miesto,
Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Smalininkų,
Skirsnemunės, Šimkaičių, Veliuonos, Viešvilės, o
pastarosios skirstomos į 56 seniūnaitijas. 2017 m.
pradžioje Jurbarko rajono savivaldybėje gyveno
26,9 tūkst. gyventojų.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorija infrastruktūriniais, socialiniais, ekonominiais ryšiais yra susijusi su Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijomis. Jurbarko rajono savivaldybė rytuose ribojasi su Kauno rajonu, šiaurės rytuose – su Raseinių
rajonu, šiaurės vakaruose – su Tauragės rajonu,
vakaruose – su Pagėgių savivaldybe, Nemuno upė
žymi bendrą ribą su Šakių rajonu ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Krasnoznamensko rajonu. Jurbarko rajono savivaldybės administracinis centras – Jurbarko miestas, įsikūręs prie kelio
Kaunas–Šilutė.
Jurbarko regionas dar vadinamas Nemuno kraštu,
nes pietiniu savivaldybės kraštu vingiuoja Nemunas, Mituva su intakais, Dubysos žemupys, Šešuvis su intaku Šaltuona. Rajone telkšo 9 ežerai, yra
6 tvenkiniai. Apie 35 proc. savivaldybės teritorijos
užima miškai, iš jų didžiausias – Karšuvos girios
masyvas, Šimkaičių, Birbiliškės, Varnaitynės miškai, Vakarinėje rajono dalyje yra Viešvilės rezervatas, panemune nuo Šilinės į rytus driekiasi Panemunių regioninis parkas. Žemiausia Jurbarko rajono vieta yra prie Nemuno – 8 m, aukščiausia –
90 m, prie Juodaičių kaimo.
Jurbarko krašto gamtinė aplinka ir kraštovaizdis
labai palankūs rekreacijai ir turizmui. Upės, miš-

kai, parkai – vertingas turtas. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje dėl gamtinės aplinkos yra
išskirtinės sąlygos plėtoti turizmą ir upių laivininkystę. Šiuo metu Jurbarko rajone yra 4 stacionarios ir 3 mobiliosios mažųjų laivų prieplaukos. Jurbarko rajoną kerta tarptautinės reikšmės vidaus
vandens kelias Nemuno upe Kaunas–Klaipėda. Šis
kelias per Klaipėdos uostą sujungia vidurio Lietuvą su tarptautiniais Vakarų Europos vidaus vandenų sistemos maršrutais.
Jurbarko rajono demografinės situacijos analizė
Remiantis statistiniais duomenimis, 2017 m. pradžioje Jurbarko rajono savivaldybėje gyveno 26
800 gyventojai. Savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje stebima gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Per pastaruosius ketverius metus (2013–
2016) gyventojų sumažėjo 2 384 (8,17 proc.).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis
2017 m. iš visų Jurbarko savivaldybės gyventojų
miestuose gyvena 10 826 (40,4 proc.): Jurbarke –
10 356 (38,65 proc.), Smalininkuose – 470 (1,75
proc.). Kaimiškoje savivaldybės dalyje gyvena – 15
974 (59,6 proc.) gyventojų.
2016 m. pradžioje Jurbarko rajono savivaldybėje
gyveno 59,9 proc. darbingo amžiaus gyventojų,
pensinio amžiaus – 25 proc., vaikų 0–15 metų amžiaus – 15,1 proc. 1 tūkst. vyrų teko 1 127 moterys. 2017 m. pradžioje Jurbarko rajono savivaldybėje daugiausia gyveno 47 ir 54 metų amžiaus
gyventojų.
2017 m. iš Jurbarko rajono savivaldybės emigravo
364 nuolatiniai gyventojai. Neto tarptautinė migracija paskutiniuosius trejus metus (2015–
2017 m.) išlieka neigiama – 849 žmonės.
2017 m. Jurbarko rajono savivaldybėje buvo
12 tūkst. užimtų gyventojų. Lyginant su ankstesniais metais, 2016 m. užimtų gyventojų skaičius
buvo toks pat, tuo tarpu lyginant su 2015 m., gyventojų užimtumas padidėjo 3,1 proc.
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1.2 Jurbarko rajono ekonominės būklės analizė

srities (Rusija) – 12 km, iki Baltarusijos sienos –
200 km, iki Latvijos sienos – 190 km.

Įmonių skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje
kaip ir Lietuvoje kiekvienais metais didėja. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017
m. pradžioje buvo įregistruota 378 įmonės (33 įmonėmis daugiau nei prieš metus), jose dirbo 3
905 darbuotojai. Savivaldybėje daugiausia vyrauja labai mažos įmonės (78,8 proc.) ir mažos įmonės (17,46 proc.). Vidutinės ir stambios įmonės tesudaro 3,7 proc., bet jose dirba 47,0 proc.
visų rajono įmonėse dirbančių darbuotojų skaičiaus.

Panemunės pilys yra išsidėsčiusios palei Nemuną
ir nedaug nutolusios nuo Kauno miesto, kuriame
yra tarptautinis oro uostas, susikerta pagrindinės
šalies automagistralės. Kauno rajone esanti Raudondvario pilis nuo Kauno miesto nutolusi 11,6
km, dar dvi pilys priklauso Jurbarko rajonui: Raudonės pilis nuo Kauno nutolusi 62,8 km, o Panemunės – 71,4 km. Lokacijos atžvilgiu, turistams
lengviausiai pasiekiamas yra Raudondvario kompleksas, tačiau remiantis turizmo srities ekspertų
įžvalgomis, objektai, esantys iki 50 km spindulio
atstumu, yra patraukliausi vienos dienos ekskursijoms. Kai atstumas yra nuo 50 iki 100 km, sąlygos vienos dienos ekskursijoms yra vidutiniškai
patrauklios, o kai atstumas viršija 200 km vienos
dienos ekskursijos arba išvykos tampa minimaliai
patrauklios, tačiau yra tinkamas dviejų dienų išvykoms. Vertinant šiuo požiūriu, pirmajai grupei
priklauso Raudondvario kompleksas, o lankant
Raudonės ir Panemunės pilis dažnu atveju reikėtų
pasirūpinti apgyvendinimu.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis
2018 m. pradžioje Jurbarko rajone veikė 535 ūkio
subjektai. Tai trimis ūkio subjektais daugiau nei
2017 m. pradžioje(532 ūkio subjektai) ir beveik 12
proc. daugiau nei 2016 m. pradžioje (472 ūkio
subjektai). 124 ūkio subjektai vykdo didmeninės ir
mažmeninės prekybos veiklą bei teikia variklinių
transporto priemonių ir motociklų remonto paslaugas. Kitas aptarnavimo paslaugas teikia 59
įmonės, transporto ir saugojimo paslaugas – 58,
dar 46 įmonės užsiima menine, pramogine ir poilsio veikla. 2018 m. pradžioje 64 proc. visų veikiančių įmonių (343) turėjo iki keturių darbuotojų,
13,8 proc. veikiančių įmonių (74) – nuo 5 iki 9 darbuotojų. Jurbarko rajone veikė tik dvi įmonės, kuriose darbuotojų skaičius siekė 250.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018
m. antrąjį ketvirtį Jurbarko rajone padidėjo 7,2
proc., lyginant su ankstesniu ketvirčiu.
2017 m. tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Jurbarko rajono savivaldybėje sudarė 1,19 mln. EUR.
Vienam savivaldybės gyventojui teko 46 EUR TUI
(šalyje – 5 275 EUR).

1.3 Jurbarko rajono susisiekimo infrastruktūros situacijos analizė
Susisiekimo būdo parinkimą lemia įvairūs veiksniai: atstumas, laikas, patogumas, saugumas,
geografinė padėtis ir sąlygos, kainų ir siūlomų
paslaugų santykis, pasiūla ir pasirinkimo galimybės.
Atstumas nuo Jurbarko m. iki Vilniaus m. – 190
km, iki Kauno m. – 90 km, iki Klaipėdos m. – 140
km, iki Lenkijos sienos – 130 km, iki Kaliningrado

Kauno miesto ir rajono gyventojai turi galimybę
greičiausiai ir patogiausiai pasiekti visas Panemunės pilis, todėl jiems tikslinga organizuoti vienos
dienos ekskursijas, kurių metu būtų aplankytos visos pilys. Vykstant į Panemunės pilis iš kitų didžiųjų Lietuvos miestų patraukliau organizuoti
dviejų dienų ekskursijas, sudarant sąlygas apsistoti Jurbarko rajone.
Kadangi Jurbarko regionas išsiskiria Nemuno upės
kraštovaizdžiu ir kultūros paveldo objektais, čia
aktualus automobilinis ir dviračių turizmas.
Pagrindiniai transporto srautai Jurbarko rajone
organizuojami sausumos keliais. Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis Jurbarko rajono savivaldybėje siekia 1 033 km, iš jų 90 proc. sudaro
keliai su danga.
Jurbarko mieste ir rajone skatinamas dviračių turizmas. Rajono valdžia siekia sukurti vientisą dviračių turizmo trasą, sujungsiančią visas tris Panemunės pilis. Šiuo metu Panemunės pilių ruože nutiestas 24 km ilgio dviračių takas, o likusius kilometrus reikia važiuoti mišriame transporto sraute
judriu keliu. Užbaigus įgyvendinti dviračių tako
projektą, dviračių taką ruošiamasi pratęsti nuo
Kauno rajono ribų iki Raudonės ir Panemunės pilių.
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Valstybinio turizmo departamento strategijoje
nurodoma, jog prioritetinė Nemuno regiono turizmo rūšis – vandens turizmas. Šiuo metu Jurbarko rajone įrengtos 4 stacionarios ir 3 mobiliosios mažųjų laivų prieplaukos. Viena stacionari
prieplauka pritaikyta statybinėms medžiagoms
pakrauti, kitos – keleiviams vežti.
Laivyba ir susisiekimo Nemuno upe skatinimas
vyksta vangiai: prieplaukos įrengtos neatsižvelgiant į turistų poreikius ir galimus jų srautus, neapgalvotas infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems. Buvo apsiribota mažųjų prieplaukų statyba, o kitos rekreacinės veiklos plėtojimui reikalingos infrastruktūros – kempingų, stovyklaviečių
ir poilsiaviečių – nebuvo įrengta. Visos šios įvardintos priežastys mažina turistinį Nemuno žemupio patrauklumą, trumpina lankymosi trukmę, turistai priversti apsiriboti vienos dienos išvykomis.

turistų srautai ne tik iš ES šalių, bet ir Azijos bei
JAV. Siekiant ir toliau skatinti turistų srautus vykdomos tęstinės turizmo rinkodaros priemonės 21
prioritetinėje atvykstamojo turizmo rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant srautų iš Europos Sąjungos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Azijos šalių didinimui.
2017 metais Valstybinis turizmo departamentas
skaičiavo, kad 2018 m. turistų skaičius augs ne
mažiau nei 8-9 proc.
Toliau lentelėje (1) pateikiamos vietinių turistų
kelionių Lietuvoje skaičius ir išlaidos.

1.4 Turizmo situacijos analizė
Lietuvos miestai savo svečiams parduoda įvairių
rūšių turizmo paslaugų ir turistinės paklausos prekių, siekiant patenkinti tam tikros teritorijos vietos ir užsienio turistų poreikius. Pagrindinės turistams teikiamos paslaugos – aktyvaus laisvalaikio
pramogos, kultūriniai ir edukaciniai užsiėmimai,
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos. Turizmo
paslaugos vartotojas gali būti apibūdintas kaip ne
nuolatinėje savo gyvenamoje vietoje daugiau nei
vieną dieną, bet trumpiau nei vienerius kalendorinius metus praleidžiantis asmuo, perkantis siūlomas turizmo paslaugas ir patiriantis išlaidas.
Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje nurodoma, jog tikslinės (svarbiausios) atvykstamojo turizmo rinkos yra Vokietijos Federacinė Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystė, Švedijos Karalystė, Norvegijos Karalystė, Italijos Respublika ir Prancūzijos
Respublika. Tai valstybės, iš kurių 2017 metais Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo 320
tūkst. turistų.
Valstybinio turizmo departamento duomenimis
porą pastarųjų metų Lietuvoje sparčiausiai auga

Lentelė 1. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vietinis turizmas apima po šalį keliaujančius Lietuvos gyventojus su nakvyne (vietiniai turistai) ir
be nakvynės (vietiniai vienadieniai lankytojai).
Remiantis Lietuvos statistikos departamento ir
Lietuvos banko duomenimis, vietinių turistų mažėjimas darosi tendencija, tačiau sumažėjimas
nėra itin ženklus. Tikėtina, kad dalis vietinių turistų atsisako kelionių dėl kylančių kainų. Paskutiniais metais augantis vienadienių lankytojų skaičius leidžia daryti prielaidas, kad dėl augančių
kainų dalis turistų tampa vienadieniais lankytojais. 2017 m. Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos siekė 27,4 EUR (+ 7,9 proc.), o vietinių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos siekė 65,7
EUR (+ 9,7 proc.).
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Tam tikrą vietinių turistų kelionių skaičiaus priklausomybę nuo vietinių turistų išlaidų rodo keleto
pastarųjų metų statistika, teigiama trumpoje
2017 m. Lietuvos turizmo apžvalgoje. Kuo sparčiau kyla vietinių turistų išlaidos, tuo mažesnis
vietinių turistų kelionių skaičius. Vietinių turistų
kelionių skaičiui įtakos gali turėti ir pakankamai
didelis darbingo amžiaus žmonių emigracijos
mastas. 2017 metais iš Lietuvos emigravo 47,9
tūkst. gyventojų, o 2016 metais – 50,3 tūkst., rodo
Lietuvos statistikos departamento duomenys. Per
dvejus pastaruosius metus emigravo 98,2 tūkst.
gyventojų, o vietinių turistų kelionių skaičius sumažėjo 135,1 tūkst. Tokia pati tendencija matoma
ir Tauragės regione, kuriam priklauso ir Jurbarko
rajonas.
Toliau lentelėje (2) pateikiamos vietinių vienadienių lankytojų kelionių Lietuvoje skaičius ir išlaidos.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
vienadieniai lankytojai dažniausiai kelionės metu
vykdavo lankyti giminių ir draugų, poilsiauti arba
apsipirkti. Populiariausios buvo vienadienės kelionės į Kauno ir Vilniaus apskritis. Vietinių vienadienių lankytojų kelionių skaičius 2017 m. Tauragės
apskrityje buvo 105,2 tūkst. (12,4 proc. mažiau
nei 2016 m.) ir jų išlaidos siekė 2,1 mln. eurų (beveik 10 proc. daugiau nei 2016 metais). 22 proc.
visų išlaidų buvo skirta apgyvendinimui, 19 proc.
– maitinimui.
2017 m. buvo parduota 14 tūkst. bilietų į Raudonės pilies bokštą, Jurbarko TIC duomenimis, tai
sudaro apie 60 proc. visų turistų Raudonės pilyje
apsilankiusiųjų, todėl tikrasis turistų skaičius yra
bent 40 proc. didesnis, t.y. siekia beveik 22,5
tūkst.
VšĮ „Raudondvario dvaras“ administracijos duomenimis, 2017 m. Raudondvario dvare apsilankė
50 tūkst. lankytojų. 2013 m. atnaujintoje pilyje
veikia restoranas, menų inkubatorius, metrikacijos skyrius, vyksta renginiai. Tuo tarpu Panemunės pilies administracijos duomenimis, Panemunės pilyje tais pačiais metais apsilankė 31,9 tūkst.
lankytojų. Ši pilis 2014 m. buvo atnaujinta iš dalies, joje veikia 14 kambarių keturių žvaigždučių
viešbutis ir restoranas.

1.5 Jurbarko rajono apgyvendinimo ir maitinimo vietų situacijos analizė
Lentelė 2. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2017 m. vietinių vienadienių lankytojų kelionių
skaičius išaugo 0,4 proc. ir siekė 11,72 mln., kaip
ir minėta anksčiau, vienadienių lankytojų kelionių
skaičius auga ir tai gali būti susiję su vietinių turistų kelionių skaičiaus mažėjimu. 2017 m. vietinių vienadienių lankytojų išlaidos augo mažesniu
tempu nei vietinių turistų ir siekė 4,3 proc. (307,8
mln. eurų). Vietinių vienadienių lankytojų vidutinės vienos kelionės išlaidos siekė 26,5 eurų (3
proc.), atkreipiamas dėmesys į tai, jog 2017 metais išlaidos augo panašiu tempu kaip ir infliacija
(3,7 proc. – Lietuvos banko duomenimis).

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo 3,25 mln. turistų, t.y. 6,2 proc. daugiau nei 2016 m., turistų iš užsienio šalių apgyvendinta 1,6 mln. – 4,4 proc. daugiau nei 2016 m.
2017 m. apgyvendinimo įstaigose apsistojusių Lietuvos gyventojų skaičius siekė beveik 1,7 mln. ir,
lyginant su 2016 m., padidėjo 7,9 proc.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
2017 m. Jurbarko rajone buvo apgyvendinta 19
proc. daugiau turistų nei 2015 ir 2016 m., o iš užsienio atvykusių turistų skaičius lyginant su 2016
m. duomenimis padidėjo daugiau nei 40 proc. Vis
dėlto, daugiausiai Jurbarko rajone apsistoja Lietuvos gyventojai, kurie sudaro 89 proc. visų šiame
rajone apsistojančių turistų.
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Toliau lentelėje (3) pateikiama informacija, kiek
apgyvendinta ir suteikta nakvynių Lietuvos ir užsienio turistams Jurbarko raj.

2016 m. viešbučių numerių užimtumo koeficientas Jurbarke palyginus su 2015 m. (15,8 %) išaugo
iki 19,2 %, tačiau 2017 m. sumažėjo iki 18,3 %.
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos – vienos
svarbiausių turizmo sektoriaus paslaugų. Jurbarko rajone apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių kiekvienais metais nežymiai
mažėja. Nors bendras turistų skaičius didėja, tačiau apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių mažėjimą sąlygoja sutrumpėjęs turistų apsigyvenimo laikas.

Lentelė 3. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Tačiau lyginant 2017 m. ir 2018 m. pirmus du ketvirčius, pastebimas žymus užsienio šalių turistų
skaičiaus mažėjimas nuo 111 iki 28. 2017 m. per
pirmus du ketvirčius Jurbarko rajoną aplankė 1
435 turistai iš Lietuvos, 2018 m. per tą patį laikotarpį lietuvių turistų padaugėjo 7,4 proc. (1 550
turistai). 2017 m. suteiktų nakvynių Lietuvos gyventojams skaičius lyginant su 2016 m. sumažėjo
daugiau nei 15 proc. Užsienio turistams 2017 m.
suteikta beveik dvigubai daugiau nakvynių nei
2016 m. Tačiau lyginant 2017 m. ir 2018 m. pirmus du ketvirčius Lietuvos gyventojams suteiktų
nakvynių skaičius išaugo 17 proc., o užsienio turistams – sumažėjo net 72 proc.
Statistikos departamento duomenys rodo, kad
2018 m. apsilankančiųjų ir apsistojančių ilgiau nei
vieną dieną Lietuvos turistų Jurbarko rajone skaičius kyla, tačiau užsienio turistų – smarkiai mažėja.
Toliau lentelėje (4) pateikiami viešbučių ir motelių
rodikliai Jurbarko rajone.

Lentelė 4. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
2016 m. Jurbarko rajono savivaldybėje veikė 6 apgyvendinimo įstaigos, 2017 m. – 11, o 2018 m.
antrą ketvirtį apgyvendinimo įstaigų skaičius vėl
sumažėjo iki 6 (neskaitant kaimo turizmo sodybų,
kurių rodikliai atskirose savivaldybėse nėra vertinami).
Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
duomenimis, 2017 m. apgyvendinimo paslaugas
rajone teikė 2 viešbučiai - „Jurbarkas“ (30 kambarių) ir „Best Baltic Panemunės pilis“ (14 kambarių), taip pat 1 svečių namai („Mituva“ – 16 vietų),
8 kaimo turizmo sodybos (bendras kambarių skaičius viršija 250 vietų), 3 privatūs asmenys, teikiantys nakvynės ir pusryčių paslaugas (20 vietų) bei 3
stovyklavietės.
2016 m. visos apgyvendinimo įstaigos bendrai priėmė 3 115 turistų (iš jų užsieniečių – 286), 2017
m. – 3 800 (iš jų užsieniečių – 380), 2018 m. pirmą
ir antrą ketvirtį 1 578 (iš jų užsieniečių – 28).
Jurbarko turizmo ir verslo centro duomenimis,
2018 m. maitinimo paslaugas teikia 10 įstaigų – 1
restoranas, 9 kavinės. Kelyje nuo Raudondvario
iki Panemunės pilies yra 4 maitinimo įstaigos, dvi
iš jų restoranai. Keturios maitinimo įstaigos yra
maršruto pradžioje: 2 – Raudondvaryje, 1 picerija
Vilkijoje (maistas tik išsinešimui), maršruto pabaigoje – Panemunės pilies restoranas. Panemunės
pilies administratorių duomenimis, 50 vietų restoranas 95 % yra naudojamas užsakomiems renginiams, todėl restoranas negali aptarnauti pravažiuojančių turistų srautų ir tenka rekomenduoti
važiuoti į Jurbarko miestą.
Apibendrinus pateiktą informaciją ryškėja tendencija, jog kelių metų laikotarpiu Jurbarko rajone nežymiai daugėja besilankančių vietinių turistų, o iš užsienio atvykstančių turistų skaičius iš-
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lieka gana mažas, šiais metais jų sumažėjo daugiau nei dvigubai. Jurbarko rajone apgyvendinimu
ir maitinimu užsiimančių įmonių skaičius išlieka
pakankamai stabilus, tačiau jų nėra kelio Raudondvaris-Panemunės pilis atkarpoje, kurioje veikiantis vienintelis restoranas pravažiuojančius turistus gali aptarnauti tik apie 5 % savo darbo laiko.
Turistų srautus Jurbarko rajone didina organizuojami vietiniai ir tarptautinio lygio renginiai, tačiau
pastebima, kad dauguma renginių organizuojami
šiltuoju metų laiku. Dėl šios priežasties Jurbarko
rajone sezoniškumas daro didžiulę įtaką regiono
turizmui. Jurbarko rajonas išsiskiria patraukliu
tautinio paveldo puoselėjimu – amatininkyste bei
kultūrinio paveldo veiklomis, kurios padidina turistinį viso regiono patrauklumą.
Vis dėlto Jurbarko rajone besilankančių turistų
srautai nėra dideli, čia itin retai apsilanko turistai
iš užsienio šalių, todėl rekomenduojama parengti
atskirą užsienio turistų pritraukimo strategiją, surasti naujas komunikacijos priemones, taip pat
mažinti sezoniškumo įtaką ir didinti organizuojamų renginių skaičių, skatinant apgyvendinimo
įstaigas stiprinti konferencijų ir renginių turizmą,
didinti krašto tautinio paveldo žinomumą Lietuvos mastu ir prioritetinėse užsienio rinkose.

1.6 Jurbarko rajono turizmo
turizmo kultūros objektų analizė
Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, turizmo kultūros ištekliams priskiriami archeologijos, istorijos, meno, mokslo ir technikos, urbanistikos paveldo objektai, folkloras, tradicijos ir liaudies amatai, šiuolaikiniai meno kūriniai ir mokslo
laimėjimai, kolekcijos, kiti kultūros objektai ir saugomos teritorijos, kurių vertybės sudaro galimybes naudoti juos profesiniam, pažintiniam, kultūriniam ir kitokiam turizmui.
Jurbarko regionas gali didžiuotis dvarų ir pilių
gausa. Jurbarko rajone yra 323 kultūros paveldo
objektai: 37 – memorialiniai; 4 – kultūrinės raiškos; 10 – inžinerinių; 20 – dailės; 3 – urbanistiniai;
90 – architektūrinių; 20 – sakralinių; 20 – mitologinių; 55 – istoriniai; 5 – etnokultūriniai; 21 – archeologinis; 1 – kraštovaizdžio; 12 – želdynų.
Daugiausia kultūros paveldo objektų yra palei Nemuną nusidriekusio kelio Kaunas–Jurbarkas atkarpoje Seredžius–Jurbarkas. Čia vienas šalia kito

išsidėstę piliakalniai, dvarų sodybos, pilys, bažnyčios ir kiti kultūrinę vertę ar visuomeninę reikšmę
turintys objektai. Svarbios Lapgirių ir Jurbarko
dvarų sodybos, Veliuonos ir Belvederio dvarų sodybos su parkais, buvęs smuklės pastatas Šilinėje,
Raudonės rezidencinė pilis su malūnu ir parku, Panemunės pili su parku, bažnyčios. Ypač daug dėmesio Jurbarko krašte skiriama etninės kultūros
išsaugojimui. Jurbarko kraštas svečiams siūlo edukacines ir laisvalaikio organizavimo paslaugas Jurbarko krašto muziejuje, Veliuonos krašto istorijos
muziejuje, rašytojo P. Cvirkos memorialinėje sodyboje – muziejuje, Smalininkų senovinės technikos muziejuje, V. Grybo memorialiniame muziejuje.
Kultūrinių renginių organizavimas ir jų gausa yra
svarbus veiksnys galintis paskatinti turistų pritraukimą. Jurbarko rajone organizuojami ne tik
vietinio lygmens, bet ir tarptautinio lygio renginiai: „Mus Jungiantys Tiltai“, „Novelių vakarai“,
folkloro festivalis „Ant vandens“, chorų festivalis
„Kur bakūžė samanota“, „Veliuonos kadrilis“, Lietuvos žygeivių festivalis, „Muziejų naktis“, miesto
ir verslo dienos, „Šypsena“.
Jurbarko krašto patrauklumą didina tiek tradicinių
amatų: medžio drožybos, kalvystės, tradicinės ir
juodosios keramikos, siūlų pynimo, žalvario
meistrystės, tiek kulinarinio paveldo puoselėjimas. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centrui išduotas sertifikatas, kuris suteikia Jurbarko krašto kulinarinio paveldo maršrutui Kulinarijos paveldo statusą, t.y. teisę ženklinti maršrutą Kulinarinio paveldo ženklu ir organizuoti ekskursijas šiuo maršrutu.
Lietuvos nacionalinėje turizmo plėtros programoje Nemuno žemupys yra išskirtas kaip vienas iš
septynių prioritetinių turizmo plėtros regionų ir
viena iš keturių didžiausio turistinio potencialo teritorijų.
Kaip teigiama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2013 m. parengtame „Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinime“, didžioji dalis (~60 proc.)
turizmui pritaikytų kultūros paveldo vertybių yra
prioritetinėse turistinėse vietovėse, tačiau didelė
dalis šių objektų nėra iki galo užbaigti, neteikiamos kompleksinės turizmo paslaugos, daugiau
lėšų investuota į pačią infrastruktūrą, o ne į paslaugų kokybės gerinimą.
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Tik pilnai sutvarkyti kultūros paveldo objektai
(pastatai, paslaugos, parkai, privažiavimas, ženklai ir t.t.) ir jų pritaikymas kompleksinių paslaugų
turistams teikimui sukurs stiprius turistinės traukos centrus, taip pat sudarys sąlygas laisvalaikio
praleidimui, juose organizuojami renginiai didins
vietovės turistinį patrauklumą ir formuos turistų
srautus. Svarbiausias vaidmuo tenka viešos ir privačios partnerystės projektų įgyvendinimui, vienas ryškiausių tokių projektų pavyzdžių – Pakruojo dvaro sodybos atnaujinimas.
Siekiant, kad ES parama kultūriniam turizmui plėtoti būtų naudojama racionaliai ir prisidėtų prie
atvykstamojo ir vietinio turizmo rodiklių gerinimo, nacionalinės reikšmės turistiniai maršrutai
turi būti atidaromi didžiausio turistinio potencialo
teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinius turizmo
prioritetus ir ES lėšomis įgyvendintų turizmo projektų baigtumą. Būtina visiškai sutvarkyti kultūros
paveldo objektus.
VGTU mokslininkų parengtoje monografijoje
„Inovatyvūs regeneravimo metodai ir jų modeliavimas: Panemunės pilis“ teigiama, kad Panemunės turistinį maršrutą, kuriame kas 5–10 km išsidėstę lankytini objektai, turėtų papildyti apgyvendinimo ir pramogų infrastruktūra. Kiekvienam
maršrutui tikslinga išrinkti svarbiausią objektą, o
kitus „apauginti“ papildomomis paslaugomis:
viešbučiais, kempingais, kaimo turizmo sodybomis, pramogomis šeimoms, tokiomis kaip vaikų
žaidimo aikštelės, teminiai pramogų parkai, vandens pramogos.

1.7 Atnaujintos pil
pilys
ilys ir dvarai
dvarai Lietuvoje
Lietuvoje ir
kaimyninėse šalyse
Trumpa užsienio pilių apžvalga
Kiekviena šalis puoselėja savo istoriją ir globalizacijos amžiuje vis daugiau dėmesio skiria savo šaknims, istorinei praeičiai, kultūros paveldo išsaugojimui ir puoselėjimui. Vietos bendruomenėms ir
atvykstančių turistų poreikiams naujam gyvenimui prikeliamos kultūros vertybės ne tik daug pasako apie šalies istoriją, bet ir padeda pabrėžti išskirtinumą, sukurti pozicionavimo strategiją, pritraukti lankytojų srautus.
Europoje žinomas ne vienas sėkmės pavyzdys,
kuomet atkurti kultūros vertybių statusą turintys
objektai padeda plėtoti vietos turizmą, generuoja
papildomas pajamas:

• Danijoje atstatytoje XVI a. Renesanso epochos
Frederiksborgo pilyje šiuo metu įkurtas Nacionalinis istorijos muziejus. Muziejuje išsaugoti
autentiški karališki kambariai, baldai, portretai
– visi šie eksponatai leidžia prisiliesti prie 500
metų senumo danų istorijos. Pilyje ir jos apylinkėse galima praleisti visą dieną – apvaikščioti sodus, paplaukioti valtimi pilies ežere, aplankyti muziejų ir pilies koplyčią, papietauti.
• Norvegijos sostinėje Osle išlikusi ne mažiau įspūdinga Akershus pilis, viduramžiais gynusi
miestą nuo užpuolikų. Dabar Akershus tvirtovėje įsikūrę Norvegijos kariuomenės bei Norvegijos rezistencijos muziejai, rytinėje tvirtovės dalyje įsikūrę svarbių šalies institucijų – užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ir gynybos
ministerijų būstinės. Tvirtovė dažnai tampa
įvairių koncertų ir teatro spektaklių vieta.
• Dar vienas sėkmingo kultūros paveldo objektų
pritaikymo naujai veiklai pavyzdžių – Jaunpilio
pilis Latvijoje. Tai viena iš geriausiai išsaugotų
ir seniausių Livonijos ordino pilių. Šiandien pilyje veikia muziejus, kurio dalis skirta Antrojo
pasaulinio karo ekspozicijai. Pilis sėkmingai
pritaikyta kultūros ir turizmo reikmėms: veikia
viešbutis, viduramžių smuklė, banketų salė,
organizuojami šventiniai renginiai, koncertai.
Europoje savo įspūdingomis pilimis ne vieną dešimtmetį garsėja Šveicarija, Slovėnija, Vokietija –
tai šalys, kur senovinės pilys puikiai pritaikytos
plačiam turistų srautui. Istoriniuose pilių kompleksuose įkurti modernūs viešbučiai, veikia kavinės, istorijos mėgėjai gali aplankyti muziejų ekspozicijas, aktyvaus poilsio mėgėjams skirti išpuoselėti parkai, pritaikyti pramogoms ir poilsiui.
Lietuvoje atnaujinamuose dvaruose ir pilyse – kultūros ir komercinės veikos sinergija
Nors Lietuvoje išlikę pilys ir dvarai negali lygintis
su didingais Europos kaimynais, jie turi ne mažiau
įdomią istoriją ir svarbią reikšmę šalies kultūrinių
vertybių sąraše. Galima sakyti, jog šiuo metu pilys
ir dvarai Lietuvoje išgyvena renesansą. Ilgą laiką
apleisti stovėję pastatai naujam gyvenimui prikeliami privataus kapitalo lėšomis, paramą kultūros
paveldo objektų atstatymui galima gauti iš valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos investicinių
fondų. Vieni ryškiausių atkurtų nacionalinės reikšmės dvarų pavyzdžiais galėtų būti įvardyti Užutrakio, Kurtuvėnų, Narvydiškių dvarų kompleksai.
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Ne mažiau garsios ir pagrindinės Lietuvos pilys –
gynybinė Trakų pilis, šiaurės Lietuvoje esanti Biržų
pilis, palei Nemuną išsidėsčiusios Raudondvario,
Raudonės ir Panemunės pilys, Medininkų tvirtovė.
Keletas sėkmingiausių dvarų ir pilių kompleksų
atstatymo pavyzdžių
• Ilzenbergo dvaras Europos mastu buvo pripažintas patraukliausia kultūrinio turizmo vieta
Lietuvoje 2017 metais. Šiuo metu Ilzenbergo
dvaras užima per 15 ha teritoriją, dvaro parkas
yra atviras visuomenei, jame nutiesta apie 3
km pėsčiųjų takų bei apie 1 km kelių automobiliams. 2012 m. įsteigta žemės ūkio bendrovė
„Ilzenbergas“, o 2013 m. pradėjo veikti to paties pavadinimo ūkis. Dvaras taip pat pritaikytas renginiams ir konferencijų organizavimui,
jame įrengtos maitinimo ir konferencijų salės,
išsaugoti autentiški skliautiniai rūsiai, siūlomos
apgyvendinimo paslaugos. Netoli rūmų yra autentiškai atstatytas Amatų namas. Dvare organizuojamos tradicinės ekskursijos, pramogos,
dvaro lankytojai gali išsimaudyti dvaro pirtyje,
paragauti dvaro ūkyje išaugintų ir pagamintų
produktų ar įsigyti jų veikiančioje krautuvėlėje.
• LR kultūros paveldo objektų sąraše esantis
Bistrampolio dvaras turi archeologinę, istorinę
bei kraštovaizdinę vertę. Nuo 2003 m. dvarą
globoja, prižiūri ir atstato VšĮ „Jaunimo integracijos galimybių centras“. Centro jėgomis ir
lėšomis buvo atlikti istoriniai, architektūriniai,
polichrominiai parko tyrimai, parengtas centrinių rūmų rekonstrukcijos projektas. Vėliau,
gavus ES struktūrinių fondų paramą 2007 m.
pradėta dvaro restauracija, 2008 m. pab. duris
atvėrė atnaujinti centriniai dvaro rūmai. Gavus
paramą dvaro sodybos komplekso pirmame
aukšte įrengtas restoranas, ekologiškais baldais apstatytas viešbutis, buvusiame žirgyne

įrengta koncertinė salė, seminarams ir banketams pritaikytos įvairių dydžių dvaro rūmų salės, atrestauruota parko rotonda, atsipalaidavimui po kelionės skirtas SPA centras. Aktyvesniam poilsiui neabejingi lankytojai gali mėgautis sporto aikštynu, krepšinio ir mini futbolo
aikštelėmis, teniso kortais. Buvusiame dvaro
sode įrengtame aptvare ganosi dvaro elniai
(danieliai). Bistrampolio dvare kasmet vyksta
renginiai: pavasarį organizuojama tulpių žydėjimo šventė, kasmetinis Bistrampolio dvaro
muzikos festivalis, 1863 m. liepos 31 d. kautynių minėjimas, spektakliai, koncertai, operos.
Pamažu Lietuvos pilys ir dvarai pristatomi ir tarptautinei bendruomenei.
Dienraštis „The Independent“ 2017 metų pradžioje paskelbė Europos geriausių pilių, kuriose
galima apsistoti sąrašą. Greta „Castello di Velena“
(Italija), „Château de la Treyne“ ir „Hotel le
Château Fort du Sedan“ (Prancūzija), „Chateau
d’Ouchy“ (Šveicarija), „Kokkedal Castle“ (Danija),
„Castell Son Claret“ ir „Castell de Celra“ (Ispanija),
„Chateau Herálec Boutique Hotel & Club Resort“
(Čekija) čia galima pamatyti ir Panemunės pilį, kurioje veikia nedidelis viešbutis-restoranas „Best
Baltic Panemunės pilis“.
2018 m. vasarą trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos – pilių ir dvarų asociacijos susivienijo
įgyvendindamos tarptautinį projektą, vizualizuojantį šių šalių dvarų tinklo tankumą, pabrėžiantį
dvarų, kaip kultūrinės, ekonominės ir regioninės
raidos variklių, svarbą praeityje ir dabar. Į projektą buvo įtraukti tik du kultūros objektai, esantys netoli Raudonės – Panemunės pilis ir Zyplių
dvaras.
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II. RAUDONĖS PILIES IR VISO KOMPLEKSO
APŽVALGA
2.1 Raudonės pilies komplekso kultūrinėkultūrinėistorinė vertė
G. Fairclough knygoje „The Heritage Reader“
kraštovaizdžio paveldą autorius suvokia kaip praeities žmonių kultūrinės veiklos pasekmę, tačiau
kartu ir kaip dabarties kultūrinių bei socialinių pažiūrų kūrinį, todėl jo kultūrinė vertė sudėtinga, supinta iš daugelio gijų ir visada gyva.
Kraštovaizdžio, kuris erdve, funkcijomis ir istorine
raida yra susietas su pilimis, vertės samprata Europoje klostėsi ir keitėsi nuo ankstyvųjų viduramžių. Per laiką keitėsi kultūrinės vertės sandara ir
turinys, tačiau svarbiausieji bruožai išliko iki šiol –
daugumoje Europos šalių yra pilių, kurios iki šiol
yra bendruomenės, tautos, regiono simbolis.
Pilis šiuolaikinėje paveldotyroje suprantama ne
kaip atskiras pastatas, bet kaip daugialypis kompleksas, kurį dažnai sudaro ne tik įvairios paskirties
pastatai, kiti statiniai, įtvirtinimai ir jų liekanos,
bet ir su jais erdvės ir paskirčių požiūriu susieti
gamtiniai elementai: žemės reljefo formos, parkai, tvenkiniai, upeliai, ganyklos, pievos.
Raudonės pilis yra priskiriama tokioms antrosios
kartos reprezentacinėms panemunės pilims. XVI
a. pabaigoje miško pirklys Krišpinas Kiršenšteinas
(iš Prūsijos kilęs miško eksportuotojas) Raudonėje
pagal olandų architekto Petro Nonharto (vok. Peter Nonhardt) projektą pasistatė renesanso stiliaus dvaro rūmus – pilį. XVII a. antrojoje pusėje
didelius perstatymus atliko Lietuvos didysis iždininkas ir Lietuvos didysis sekretorius Jeronimas
Krišpinas-Kiršenšteinas (pilį pastačiusio pirklio anūkas), įrengęs čia savo rezidenciją. Tai buvo pilies klestėjimo metai.
Vėliau, išmirus Kiršenšteinams, pilyje įsikūrė jų giminaičiai Olendskiai, kurie XVIII–XIX a. keliskart
perstatė pilį (daugiausia pagal klasicizmo tradicijas; autorius galėjo būti architektas Laurynas
Stuoka-Gucevičius). 1811 m. ją iš Olendskių nusipirko Jekaterinos II favoritas grafas Platonas Zubovas, kuris keitė daugiau jos vidų, tačiau taip pat

rekonstravo pilį, iškasė tvenkinius, pastatė neogotikinio stiliaus malūną. Platono Zubovo duktė Sofija fon Pirch-Kaisarova 1854–1877 m. perstatė
pilį pagal L. C. Anikinio projektą, Raudonės pilis
įgavo neogotikos bruožų ir dabartinę išvaizdą.
1877 m. pilį jau valdė Kaisarovos dukra Sofija
Waxell, o vėliau ir anūkė, taip pat Sofija, ištekėjusi
už portugalo José Carloso de Faria e Castro.
1903 m. atliktas kapitalinis pilies remontas, tačiau
per I pasaulinį karą ji buvo stipriai nuniokota ir išgrobta. Po karo de Faria e Castro giminė nuskurdo
ir pilis 1934 m. buvo parduota iš varžytynių – ją
įsigijo LR švietimo ministerija, vėliau Raudonės pilis perduota Lietuvos bankui.
1944 m. rugpjūčio 6 d. vokiečiai susprogdino pietinį didįjį bokštą (34,5 m aukščio), kuris virsdamas
sugriovė dalį pietinio korpuso. 1965 m. pilis atstatyta pagal architektų S. Čerškutės ir V. Jurkšto
projektą, joje įsikūrė Raudonės pagrindinė mokykla, 1968 m. atstatytas didysis bokštas. Pritaikant pastatą švietimo įstaigos reikmėms, istorinis
pilies interjeras buvo sunaikintas.
Greta pilies yra Raudonės parkas, vandens malūnas, gamtos paminklas – Gedimino ąžuolas, kuris
yra seniausias ąžuolas visame parke. Pasakojama,
kad vykdamas į Veliuoną paskutinį kartą čia puotavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovas
Gediminas. Įrengta Šaulių aikštė, kurioje tarpukariu rinkdavosi šauliai, yra Draugystės, Meilės kalnai, skroblų alėja veda link Beždžionkalnio. Parko
teritorija driekiasi dvi mažalapių liepų ir paprastųjų eglių alėjos, auga apie 200 metų senumo
kaštonas, kurio skersmuo siekia 1,3–1,4 metro.
Parke taip pat stovi paminklas Raudonajai Armijai.
Parko istorija prasidėjo XVI a. pabaigoje, jo įkūrėju
laikomas K. Kiršenšteinas. Valdant P. Zubovui iškastas tvenkinys, įrengtos apžvalgos aikštelės. S.
Kaisarova parke įrengė naują takų sistemą, pasodino egzotiškų medžių, tokių kaip riešutmedis,
europinis maumedis, baltažiedis vilkmedis ir kt.
Po karo dalis želdinių iškirsta ir panaudota mokyklos kūrenimui.
12

Pilies šiaurinėje pusėje yra raudonų plytų malūnas, pastatytas 1877 m. Jame buvo dvaro tarnų
gyvenamosios patalpos, ratinė. Tarpukariu jame
dar buvo gyvenama, kai kuriose patalpose buvo
sandėliuojami javai. 1923 m. pastate įkurtas malūnas.
Šiandien yra itin aktualu pritaikyti išlikusias Lietuvos pilis ne tik turizmui, bet ir vietos bendruomenių kultūros ir švietimo renginiams, gyvensenos ir
verslo tradicijų puoselėjimo reikmėms. Kaip rašoma grupės VGTU mokslininkų 2012–2014 m.
vykdyto Lietuvos mokslo tarybos remto projekto
„Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo
metodai: Panemunės pilys“ monografijoje, vykdyti visuminius tarpdalykinius tyrimus skatina ir
pastarųjų kelerių metų vertingų Lietuvos architektūros paveldo objektų, dažnai susiklosčiusių
turizmui patrauklioje aplinkoje, skubiai vykdoma
konversija, rekonstrukcija, pritaikymas komercinei paskirčiai.

2.2 Raudonės pilies komplekso architektūrinė vertė
Lietuvos mastu Raudonės pilies kompleksas yra
svarbus ne tik savo istorija, bet ir architektūriniu
palikimu. Raudonės pilies pastatas yra įrašytas į
Kultūrinių vertybių registrą ir turi paminklo statusą, o pilies parkas yra įtrauktas į seniausių Lietuvos parkų dešimtuką ir yra saugomas valstybės.
Raudonės pilis turėjo daug savininkų, kurie ją
perstatinėjo, remontavo ir pritaikydavo savo poreikiams. 1903 m. pilis buvo kapitališkai suremontuota, tačiau Pirmojo pasaulio karo metais pilis
buvo nuniokota vokiečių, vėliau ją globojo Lietuvos bankas ir LR Švietimo ministerijos Kultūros departamentas. Baigiantis Antrajam pasauliniam
karui atsitraukdami vokiečiai susprogdino didįjį
(33,5 m aukščio) bokštą, kuris virsdamas sugriovė
dalį pietinio korpuso. Restauruojant pilį pagal architektų Stefanijos Čerškutės ir Vytauto Jurkšto
projektą, pirmiausia atstatytas pietinis pilies korpusas, 1968 m. – didysis pilies bokštas. Jame
įrengti laiptai į apžvalgos aikštelę su atsiveriančiais unikaliais apylinkių vaizdais. Pilyje 1959 m. įsikūrė ir iki 2018 m. rugpjūčio mėn. veikė Raudonės pagrindinė mokykla. Šiuo metu pilis priklauso
Jurbarko rajono savivaldybei.
LR Kultūros vertybių registre užfiksuotos šios vertingosios pilies savybės:

• Tūris: pusiau atviras, „U“ raidės formos plano,
sudarytas iš vidaus kiemą formuojančių 3
dviaukščių su pastogėmis P, Š ir R korpusų, su
6 cilindriniais bokštais: didžiuoju 33,5 m aukščio bokštu P korpuso P fasado centrinėje dalyje, centriniu bokštu R korpuso R fasade bei 4
kampiniais PV, PR, ŠR, ŠV bokštais P ir Š korpusų galuose; po P korpusu įrengtas rūsys (Š
korpuso ŠR kampe buvęs rūsys užpiltas); stogo
forma: R korpuso – dvišlaitė; Š, P korpusų –
trišlaitė, centrinio rizalito – daugiašlaitė,
bokštų – lėkšta kūginė (P bokšto viršuje įrengta apžvalgos aikštelė); stogo dangos medžiaga ar jos tipas: centrinio rizalito, bokštų,
išskyrus P bokštą su apžvalgos aikštele, – lygios
skardos lakštų dangos tipas (nuo XIX a. II. p. pilies korpusai taip pat buvo dengti skarda, dabar molio čerpėmis); kiti stogo elementai:
bokštų – centrinio R, kampinių PV, PR, ŠR, ŠV,
R korpuso centrinio bei šoninių rizalitų, P korpuso V rizalito molio plytų mūro dantytieji parapetai; R, Š korpusų molio plytų mūro dūmtraukiai su profiliuotais karnizėliais, R korpuse užbaigti dantytomis viršūnėmis; P korpuso molio plytų mūro dūmtraukių tipas (P
korpuso dūmtraukiai buvo analogiški R korpuso dūmtraukiams su dantytomis viršūnėmis); pusapskričių tūrinių stoglangių tipas.
• Aukštų išplanavimas: kapitalinių sienų tinklas (išplanavimas iš dalies pakeistas, pritaikant
pastatą mokyklos reikmėms); sienų angos, nišos – rūsio, I-II a. patalpų, pastogės stačiakampės pleištinių sąramų, arkinės – segmentinių,
pusapskritimių sąramų, smailiaarkės – vidaus
durų bei praėjimų angos, nišos; šaudymo anga
Š korpuso laiptinės II a. (išskyrus naujai įrengtas angas, Š kopuso šaudymo anga užmūryta);
rūsio, I-II a. langų segmentinių, pusapskričių,
trikampių sąramų vidaus nišos.
• Fasadų architektūrinis sprendimas: fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus P
korpuso P fasado I a. centrinę dalį su įėjimu,
kurį žymėjo plytų mūro neogotikinio stiliaus
terasa su laiptais, R fasado iš dalies užmūrytą
durų angą į neišlikusį II a. balkoną, 1959-1968
m. pilis restauruota, paliekant XIX a. II p. kapitalinės rekonstrukcijos stilistinį charakterį, atstatyti didysis bokštas ir P korpusas, iš dalies
restauruoti kiti pilies elementai); fasadų architektūros tūrinės detalės – R korpuso V fasado
penkiasienis 3 a. centrinis rizalitas; R korpuso
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R fasado šoniniai – laiptuotas P ir stačiakampio
plano Š – rizalitai; R korpuso centrinio bokšto
R įėjimo portalas, sudarytas iš šoninių laiptuotų kontraforsų bei „laužyto” kontūro trikampio frontono; P korpuso V fasado tariamasis rizalitas; apdaila ir puošyba – R fasado portalo Krišpinų-Kiršenšteinų herbo kartušas su
1600 m. data; Sofijos fon Pirch-Kaisarovos herbas (buvo įkomponuotas P bokšto įėjimo portale, dabar P bokšte įrengtos ekspozicijos dalis).
• Konstrukcijos: lauko akmenų mūro pamatas
su molio plytų rūsio po P korpusu sienomis bei
cokoliu (pamatas netyrinėtas); molio plytų
mūro sienos su skirtingų statybos etapų žymėmis (renesansinės sienos mūrytos gotikiniu
plytų rišimo būdu, P korpusas atstatytas ant
senų pamatų, jo išorės sienoms buvo panaudoti XIX a. II p. rekonstrukcijos plytų formatai
ir mūrijimo technika, tokiomis pat plytomis
atstatytas ir P bokštas); P korpuso rūsio patalpų tinkuoto ir netinkuoto molio plytų mūro
cilindriniai skliautai (rūsio patalpa Nr. 11 po P
bokštu perdengta gelžbetonine perdanga); PV
bokšto I a. – patalpos Nr. 10 ir PR bokšto II a. –
patalpos Nr. 4 – tinkuoto plytų mūro skliautinės perdangos; medinės gegninės-statramstinės stogo konstrukcijos tipas; bokštų, išskyrus
didįjį bokštą P pusėje, stogų medinių konstrukcijų tipas (stogo konstrukcija pakeista
2004-2005 m.); tinkuoto plytų mūro ramstinė
arka rūsio patalpoje Nr. 10; funkcinė įranga –
molio plytų laiptai į rūsio po PR bokštu patalpą
Nr. 14; Š korpuso laiptinės – patalpos Nr. 13 –
mediniai profiliuotų pakopų laiptai su medinių
stulpelių, kampuose – tekintų, turėklais ir profiliuotais ranktūriais; medinių sraigtinių laiptų
Š korpuso kampiniuose ŠV ir ŠR bokštuose tipas; inžinerinė įranga – ornamentuotų rudų,
rusvų glazūruotų koklių 3 krosnys su karūnomis ir židinys R korpuso I a. patalpose Nr. 1, 2,
3; stalių ir kiti gaminiai – R įėjimo dvivėrės medinės įsprūdinės lauko durys su masverku dekoruota viršutine dalimi; dvivėrės medinės įsprūdinės vidaus durys P korpuso I a. iš vestibiulio – patalpos Nr. 7 – į koridorių patalpą Nr. 6,
Š korpuse II a. – iš laiptinės į patalpą Nr. 5 (II a.
patalpos Nr. 5 durų viena varčia neišlikusi); R
fasado buvusio balkono ažūrinės, augalinių
motyvų ketaus atramos; I-II a. stačiakampių 6
segmentų, centrinio rizalito I a. 12 segmentų

medinių langų konstrukcijų ir jų skaidymo tipas.
• Lubų, sienų, kolonų apdaila: R įėjimo į centrinį
bokštą – I a. patalpą Nr. 4 – vidaus durų profiliuotas tinko apvadas su archivoltu; PR bokšto
II a. patalpos Nr. 4 profiliuota tinko paskliautė;
R korpuso centrinio bokšto II a. patalpos Nr. 3
reljefinis tinko dekoras: profiliuoti langų nišų
apvadai, karnizas visu patalpos perimetru; Š
korpuso II a. patalpos Nr. 5 tinkuoto plytų
mūro antablementas, žymintis lubų ir sienų
sandūrą; I a. patalpos Nr. 3 sienų, II a. patalpos
Nr. 5 antablemento tinkas su išlikusio tapybinio dekoro fragmentais (1959-1968 m. atstatant ir pritaikant pilį mokyklai, pakeisti beveik
visi perdenginiai, iš dalies pakeistas išplanavimas, įrenginėjant pastato inžinierinius tinklus,
buvo nudaužyta daug senojo tinko); grindų,
pandusų, laiptų pakopų danga – „eglute“ sudėtų keraminių plytų grindys rūsio PV dalies
koridoriuje – patalpoje Nr. 1; R korpuso centrinio bokšto I a. – patalpos Nr. 4 – akmens plytelių grindys (plytelės dydis 26X26 cm, grindų
centrinė dalis naujai išlieta iš betono, imituojant senąją plytelių dangą).
Galimybių studijos autorių pastaba: vertingųjų savybių
apraše aprašomosios reikšmės V – vakarinės pilies pastato pusės elementai, Š – šiaurinės pusės, R – rytinės
pusės, P – pietinės pusės.

2.3 Raudonės pilies ekonominė
ekonominėnė-socialinė
analizė
Kaip teigiama Terje Nypan 2009 m. pristatytoje ataskaitoje, kultūros paveldas daro teigiamą poveikį ekonominei ir socialinei aplinkai, prisideda
prie kultūrinio identiteto stiprinimo, šalies įvaizdžio formavimo ir krašto gerovės kūrimo. Paveldas padeda ir kitoms ūkio šakoms – jo kuriama
vertė atitenka įvairių rūšių verslui, susietam su turizmu, kūrybinėmis ir komunikacinėmis industrijomis. Kultūros paveldo objektai taip pat daro teigiamą poveikį gerinant gyvenamosios aplinkos
kokybę ir tenkinant rekreacinius gyventojų poreikius. Teigiama, kad Europos kultūros paveldas iš
prekybos ir paslaugų uždirba 335 mlrd. eurų per
metus ir užtikrina darbo vietas daugiau nei 8 mln.
žmonių, kultūros paveldo sektorius sukuria
10–26,7 darbo vietų kiekvienai tiesioginei darbo
vietai.
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Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje yra skelbiama, kad remiantis Vakarų Europos valstybių patirtimi, labiausiai lankomi yra tie
istoriniai pastatai, kuriuose teikiama papildomų
paslaugų: organizuojamos parodos, konferencijos
ir kultūros renginiai, vyksta edukacinės programos, teikiama informacija, papildomai siūlomas
apgyvendinimas, maitinimas, veikia knygynai,
prekiaujama suvenyrais ir pan. Todėl įgyvendinant kultūros paveldo objektų viešosios ir privačios infrastruktūros plėtros projektus siekiama
objekto baigtumo ir paslaugų kompleksiškumo.
Toje pačioje programoje pagrindžiama nuostata,
kad verslo turizmo plėtra yra viena iš svarbiausių
priemonių, didinančių viešbučių užimtumą ir gerinančių apgyvendinimo paslaugas teikiančio verslo
rezultatus. Lietuvos banko duomenimis, 2015
metais iš užsienio turistų ir vienadienių lankytojų,
atvykusių į Lietuvos Respubliką verslo ir profesiniais reikalais, uždirbta 249,3 mln. eurų, arba 1,1
procento daugiau nei 2014 metais. Dalykinių kelionių pajamos 2015 metais sudarė 21,1 procento
visų atvykstamojo turizmo pajamų.
Programos rengėjai teigia, jog tarptautinių konferencijų turizmo produktų kūrimą ir jų konkurencinį pranašumą lemia konferencijų infrastruktūros (patalpų ir įrenginių) pajėgumas, oro transporto veiklos galimybės, kompleksinės paslaugos
(apgyvendinimas, maitinimas ir pan.). Tačiau pripažįstama, kad visomis konferencijų turizmo galimybėmis nepasinaudojama, nes šių produktų
pristatymas tarptautinėse turizmo rinkose neorganizuojamas nacionaliniu lygiu, nevykdoma aktyvaus pardavimo. Lietuvos konferencijų turizmo
galimybės turėtų būti pristatomos ir konferencijų
turizmas skatinamas viešojo ir privataus sektorių
partnerystės pagrindais.
Raudonės pilies bokštas (33,5 m aukščio), nuo kurio atsiveria nuostabi Panemunės panorama, kasmet sulaukia didelio skaičiaus turistų. Pilies administracijos darbuotojų duomenimis, šį rudenį pilis
sulaukė itin daug lankytojų. Vien per 5 savaites
(nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. spalio 8
d.) pilies bokšte apsilankė per 4 tūkst. turistų.
Suaktyvėjęs kultūrinis miestelio gyvenimas, švari
ir vaizdinga aplinka traukia Kauno ir kitų didesnių
miestų gyventojų dėmesį: žmonės vis dažniau

perka namus, sodybas, apleistus ūkinius pastatus
ir kuriasi Raudonės apylinkėse.
Raudonės pilyje įsikūrus aukšto lygio viešbučiui ir
restoranui, organizuojant vietines ir tarptautines
konferencijas, suaktyvėtų ir miestelio bendruomenė bei Jurbarko regione ūkininkaujantys regiono gyventojai. Jurbarko rajono savivaldybė galėtų kviesti Raudonės bei aplinkinių miestelių vietos gyventojus teikti ir plėtoti specializuotas paslaugas, siekiant sukurti konkurencingų produktų,
patrauklių įvairiais metų laikais, inicijuoti ir remti
kulinarinio paveldo, etnokultūros regionų tradicijų, tradicinių amatų plėtrą ir edukacinių, taip pat
gamtos pažinimo programų kūrimą. Tokie veiksniai skatina bendruomenės vystymąsi, kultūros ir
gamtos paveldo objektų išsaugojimą, meno ir
amatų plėtrą, į pirmą vietą iškeliama ekonominė
nauda, gaunama kuriant gerovę ir darbo vietas.

2.4 Raudonės pilies teisinė kultūrinės vertės apsauga
Teritoriniu požiūriu pilis yra Jurbarko rajone, kurio
teritorijoje apie 70 km teka didžiausia Lietuvos
upė Nemunas. Dėl to ši vieta vadinama Nemuno
kraštu ar Panemunės regionu, kuris šalies teritorijos bendrajame plane išskirtas kaip vienas svarbiausiųjų nacionalinės reikšmės, istorinį krūvį nešantis arealas.
Pagal 2002 m. Panemunių regioninio parko apsaugos reglamentą, vienu pagrindinių Panemunių
regioninio parko įkūrimo tikslų buvo įvardytas poreikis saugoti ypač vertingus stambiausios Lietuvoje kryžiuočių karų laikotarpio XIII–XV a. Nemuno gynybinės linijos fragmentus – Nemuno slėnio šlaitus su piliakalniais, piliavietėmis, unikaliomis pilimis, kapinynais, taip pat pirmųjų žmonių
gyvenviečių liekanas, urbanistinius Veliuonos ir
Seredžiaus kompleksus, dvarų ansamblius su parkais ir kitas kultūros paveldo vertybes.
Raudonės pilies kompleksas yra Panemunių regioniniame parke, o parkas yra įtrauktas į saugomų teritorijų valstybės kadastrą. Todėl Raudonės piliai taikomi dvigubos apsaugos reikalavimai,
apibrėžti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Saugomų teritorijų įstatymuose. Raudonės
pilis yra valstybinės reikšmės kultūros paminklas.
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III. GALIMŲ VEIKLŲ
VEIKLŲ RAUDONĖS PILYJE
PILYJE POREIKIS
REIKIS
Sezoniškumas yra viena didžiausių Lietuvos turizmo sektoriaus problemų. Sezoniškumas daro
neigiamą poveikį turizmo paslaugų teikėjams, neleidžia optimaliai naudoti turimos infrastruktūros
ir žmogiškųjų išteklių.
Siekiant minimizuoti sezoniškumo keliamas
grėsmes, Raudonės pilyje rekomenduojama vykdyti veiklą ištisus metus ir taip skatinti turistų, vienadienių lankytojų bei žmonių srautus. Jeigu pilyje veiktų vienas operatorius, organizuojantis
vieną veiklą, šis operatorius turėtų būti orientuotas į sezonui nepaveikią veiklą. Vienas iš pavyzdžių
galėtų būti interaktyvus mokslo muziejus, kurio
ekspozicija veiktų ištisus metus.
2014 m. Lietuvos mokslų akademijos galimybių
studijoje „Mokslo muziejus (centras) Lietuvoje“,
dauguma muziejų ir mokslo centrų gauna valstybės finansavimą, kurio dydis yra 30–70 % metinio
muziejaus biudžeto. Šalia dotacijų, svarbiausias finansavimo šaltinis yra bilietų pardavimas. Kiti finansavimo šaltiniai priklauso nuo pasirinkto
verslo modelio, jie gali sudaryti nuo kelių iki keliolikos procentų muziejaus pajamų. Prie jų priskirtini: erdvių nuoma konferencijoms ir komerciniams renginiams, parama veiklai ir projektams,
kt. panašios iniciatyvos. Reikšmingas muziejų
veiklos finansavimo elementas gali būti ir Europos
Sąjungos lėšos.
Anot galimybių studijos autorių, lankytojų srautai
priklauso nuo muziejaus vietos (pasiekiamumo),
siūlomų paslaugų kokybės, įvairovės ir atnaujinimo galimybių, reklaminės kampanijos efektyvumo. Lankomumas natūraliai būna didesnis objektų veiklos pradžioje, vėliau reikia įdėti papildomų pastangų siekiant išlaikyti pastovius lankytojų srautus.
Taip pat šioje galimybių studijoje nustatyta, kad
šiuolaikinių mokslo centrų eksploatacija yra gana
brangi. Kaip pavyzdys pateikiamas Koperniko
mokslo centro išlaikymas (įskaitant išlaidas naujiems eksponatams įsigyti, darbuotojų algoms ir
t. t.), kuris metams kainuoja 11,5–13 mln. eurų.
Pusę šios sumos muziejus uždirba pats, o likusią

dalį skiria visi trys steigėjai: Varšuvos miesto savivaldybė ir dvi ministerijos. Be to, apie 0,9 mln.
eurų skiria rėmėjai, kurių pagrindinis – kompanija
„Samsung“. Viso pastato techninis išlaikymas kasmet kainuoja apie 1,6 mln. eurų, neskaitant informacinių sistemų, parodų techninio aptarnavimo
kaštų.
Minimos galimybių studijos autoriai pateikia tokias išvadas dėl mokslo muziejaus steigimo/įrengimo/išlaikymo: būtina užtikrinti galimybę naudotis valstybės teikiamu finansavimu, geriausiai –
galimybę gauti tikslines dotacijas veiklai, tačiau
daugelyje ES valstybių valstybės lėšų, skirtų muziejams išlaikyti, dydis mažėja; didelę reikšmę turi
iš bilietų pardavimo gaunamos pajamos; įstaigų ekonominiam stabilumui užtikrinti svarbu diferencijuoti pajamų šaltinius; prieš priimant sprendimą
dėl statybų, būtina apibrėžti mokslo centro verslo
modelį, ar tai nevyriausybinė organizacija veikianti šalia savivaldybės, ar tai valstybinė kultūros
įstaiga, retai – komercinis subjektas ar kitas fondas.
Išanalizavus mokslininkų įžvalgas apie kriterijus,
reikalingus sėkmingam mokslo muziejaus veikimui Lietuvoje, įvertinus potencialias grėsmes ir jų
poveikį, Raudonės pilyje rekomenduojama įrengti
viešbutį, kuris būtų suinteresuotas sezoniškumui
nepaveikių veiklų sinergija: įkurtų restoraną, ištisus metus veikiantį SPA centrą ir konferencijų sales. Jurbarko rajono savivaldybė galėtų kviesti
Raudonės bei aplinkinių miestelių vietos bendruomenes teikti ir plėtoti specializuotas paslaugas, siekiant sukurti konkurencingų produktų,
patrauklių įvairiais metų laikais, inicijuoti ir remti
kulinarinio paveldo, etnokultūros regionų tradicijų, tradicinių amatų plėtrą ir edukacinių, taip pat
gamtos pažinimo programų kūrimą. Tokie veiksniai skatintų bendruomenės vystymąsi, kultūros ir
gamtos paveldo objektų išsaugojimą, meno ir amatų plėtrą, į pirmą vietą iškeltų ekonominę
naudą, kuri būtų gaunama kuriant gerovę ir darbo
vietas.
Kadangi Raudonės pilis yra vertingas istorinis ir
kultūros paveldo objektas, siūloma Raudonės pilyje palikti atviras visuomenei erdves edukacinei
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ir muziejinei veikloms – apžvalgos bokštas ir rūsio
patalpos gali būti pritaikomos ir išnaudojamos komercinei veiklai. Minimas Raudonės pilies komplekso dalis tikslinga papildyti komercine gyvenamąja paskirtimi įrengiant atvykstantiems turistams skirtas aukštos klasės (keturių žvaigždučių ir
daugiau) apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas.
Naujai siūlomos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos bei moderniai įrengtos konferencijų salės
pilyje prisidės prie darnaus kultūrinio ir konferencijų turizmo plėtojimo Jurbarko regione. Investicijų panaudojimas Raudonės pilies atkūrimui ir
pritaikymui padės sukurti naujas darbo vietas, susijusias ne tik su kultūros paveldo priežiūros ir
muziejine veiklomis, bet ir su viešbučio, restorano
bei konferencijų salių aptarnavimo paslaugomis.
Apibendrinus matyti, kad Raudonės pilyje optimaliausia vykdyti ir Raudonės pilies kompleksą
pritaikyti tokioms veikloms:
• Apgyvendinimas;
• Maitinimas;
• Konferencijų organizavimas;
• Edukacinė, kultūrinė-istorinė, pramoginė veikla.
Visos numatomos veiklos yra tiesiogiai susijusios
su savivaldybės tikslais ir veikia sinergijos principu, išlaikant pilies funkcionalumą ir gyvybingumą ištisus metus, pritraukiant daugiau lankytojų į pilies kompleksą ir regioną, skatinant turizmą, išlaikant pilies istorinę-kultūrinę-edukacinę funkciją, organizuojant konferencijas ir renginius.
Įgyvendinant aukščiau pateiktus siūlymus, rekomenduojama pritraukti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiantį investuotoją, kuris vykdytų nuolatinę veiklą (įrengtų viešbutį, restoraną,
SPA centrą, modernias konferencijų sales), organizuotų konferencijas, pritrauktų tiek užsienio,
tiek vietinių turistų srautus ir taip padėtų išlaikyti
pilį.

Stiprinant vietos bendruomenės vieningumą ir
esamą identitetą, rekomenduojama dalį pilies palikti prieinamą ir atvirą visuomenei, vykdyti socialinę-edukacinę veiklą, organizuoti konferencijas,
seminarus, bendruomenės renginius. Pilies
bokšte siūloma įrengti interaktyvų istorinį-kultūrinį-edukacinį muziejų, kuriame būtų galimybė
įsigyti Raudonės suvenyrų, atnaujinti ant bokšto
stogo esančią apžvalgos aikštelę – įrengti žiūronus, informacinius stendus.
Taip bus užtikrintas komercinis Raudonės pilies
komplekso patrauklumas, kurį kurs žemiau išvardintos aplinkybės:
• Išskirtinė, ypatinga vieta ir aplinka;
• Vykdomų veiklų sinergija – kompleksas veikia ištisus metus: nakvynė, maitinimas, edukacija,
konferencijos, renginiai;
• Moderniai įrengtos patalpos;
• Puiki aptarnavimo kokybė;
• Geras susisiekimas;
• Dalyvavimas bendruose turizmo programų vystymo ir plėtojimo projektuose su kaimynine Panemunės pilimi ir Raudondvario dvaru.
2014 m. VGTU mokslininkų paruoštoje monografijoje „Inovatyvūs regeneravimo metodai ir jų modeliavimas: Panemunės pilis“ teigiama, kad ir
koks svarbus būtų koks nors paveldo muziejus,
pastatas ar vieta, jų lankymo laikas vidutiniškai
trunka kelias valandas. Trumpa lankymosi trukmė
reikalauja, kad paveldo vietos ir pramogos būtų
įtraukiamos į didesnius kelionių programų rinkinius. Būtina rasti galimybę sugrupuoti kultūros
paveldo objektus, kad jų lankymas užtruktų ilgiau,
papildytų vienas kitą, leistų susidaryti išsamesnį
vaizdą apie tam tikrą epochą, statinių tipą, sudarytų galimybę pajausti vietos pobūdį ir išskirtinumą.
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3.1 Raudonės pilies esami duomenys
Raudonės pilies kompleksą sudaro:
1. Raudonės pilies rūmai.
2. Raudonės pilies parkas.
3. Raudonės pilies malūnas.
Unikalus pilies pastato numeris: 9455-0000-1012
Adresas: Jurbarko r. sav., Raudonės miestelis
(Raudonės sen.), Pilies g. 1.
Nuosavybės valdymo forma: Valstybinė nuomojama žemė 99 metams.
Savininkas: Jurbarko rajono savivaldybė (išskyrus
malūną)
Objekto reikšmingumo lygmuo: nacionalinis
Statusas: paminklas
Sklypo plotas: 25.4712 ha (užstatyta 2.1535 ha teritorija ir vandens telkinių 0.4061 ha)
Bendras pilies pastato plotas: 2.768.31 kv. m. Statybos pradžia 1550 metai, rekonstruota 2004 metais.
Aukštai: 2
Komunikacijos: vietinis centrinis šildymas, komunalinis vandentiekis, vietinis nuotekų šalinimas.
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 67 %
Stilius: renesansas su istorizmo elementais
Vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis, dailės, inžinerinis, istorinis, kraštovaizdžio, želdynų.
Servitutas: teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių
kompleksus bei objektus.
Pilį sudaro trys stačiakampio plano 2–3 aukštų
korpusai, išdėstyti U raidės pavidalu, penki apvalūs bokštai – keturi kampiniai ir vienas centrinis
bokštas. Pilis sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota. Korpusus ir bokštus puošia masyvūs konsoliniai karnizai, bokštų viršūnes – dantyti kuorai.

Raudonės pilis buvo keletą kartų remontuota, iš
esmės atnaujinama buvo jau Lietuvoje atkūrus
nepriklausomybę (2004–2005 m. atlikti pastato avarinės būklės likvidavimo ir renovavimo darbai).
Bendra projekto vertė siekė 2 mln. litų. Renovavimo darbams lėšų skyrė Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, apie 1 mln. litų buvo skirtas iš Pasaulio
banko lėšų. Iki 2018 m. rugpjūčio 30 dienos Raudonės pilyje veikė pagrindinė mokykla. Nors pilis
buvo pritaikyta švietimo įstaigos veiklai, tačiau pilies rūmai yra patrauklus kultūros ir turizmo traukos centras.
Turistus į Raudonės pilies kompleksą lydintys gidai pastebi, jog pilis yra patrauklus lankytinas objektas, tačiau turistai neužsibūna joje ilgesnį laiką,
nes nėra pakankamai išvystyta turizmo infrastruktūra, mažai siūlomų aktyvių turizmo paslaugų,
daug apleistų lankytinų objektų, ribotas bendradarbiavimas su kaimyninių šalių turizmo organizatoriais. Dar vienas objekto patrauklumą mažinantis veiksnys – kavinės, suvenyrų parduotuvės,
nakvynės vietų stoka. Manoma, kad turistų srautus pritrauktų pilyje siūlomos apgyvendinimo paslaugos, maitinimas, aktyvių pramogų pasiūla,
naujų lankytinų objektų įtraukimas į maršrutus,
nuolat dirbantis gidas.
Apibendrinant tenka konstatuoti, kad pilis yra
prastos fizinės būklės, ir nors ji įdomi savo praeitimi bei kultūrine verte, tačiau to nepakanka sėkmingam turizmo vystymui ir užsienio turistų pritraukimui.
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IV.
IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ,
GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG)
(SSGG)
STIPRYBĖS
Geografinė padėtis
• Strategiškai patogi Raudonės pilies geografinė
padėtis – pilis pastatyta Raudonės miestelyje,
Jurbarko rajone, prie Nemuno upės, Kauno–
Klaipėdos plento – vieta patogi privilioti atsitiktinius, pro šalį vykstančius lankytojus;
• Raudonės pilis yra Panemunių regioninio parko
teritorijoje ir įsilieja į Panemunės kelio lankytinų
objektų grandinę;
• Raudonės miestelio pakraščiu teka didžiausia
Lietuvos upė Nemunas – plaukiant į vieną pusę
galima pasiekti Kuršių marias, į kitą – Kauną, šį
potencialą galima išnaudoti vandens transporto
ir turizmo vystymui bei lankytojų pritraukimui;
• Raudonės miestelio strateginė padėtis, kraštovaizdis ir gamtinis turtas (Panemunės regioninis
parkas, ežerai, upės, miškai) užtikrina sąlygas
rekreaciniam poilsiui vystyti;
• Geografinė Raudonės miestelio ir Jurbarko padėtis palanki turizmo vystymui, nes per rajoną
keliauja tranzitiniai turistų srautai.
Susisiekimas
• Raudonės miestelis įsikūręs vos 26 km nuo Jurbarko miesto ir 66 km nuo Tauragės miesto;
• Raudonės miestelis priklauso Jurbarko rajonui,
kuriame gerai išvystytas automobilių kelių tinklas, didžioji dalis kelių yra asfaltuoti;
• Raudonės miestelį patogu pasiekti automobiliu
ir visuomeniniu transportu;
• Raudonė yra turizmo bei kraštovaizdžio požiūriu
viename vaizdingiausių Lietuvos kelių - valstybinis kelias Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (Valdovų kelias).
Socialinė demografinė aplinka
• Raudonės miestelio ir Jurbarko rajono socialinėdemografinė aplinka atspindi šalies tendencijas
ir yra priklausoma nuo Lietuvos ir regiono ekonominės padėties;

• Raudonės miestelis turi apie 500 nuolatinių gyventojų, stiprią ir vieningą bendruomenę;
• Raudonės miestelyje veikia Raudonės bendruomenės centras.
Ekonominė situacija
• Raudonės miestelyje veikia keletas mažų ir vidutinio dydžio įmonių.
Investicinė aplinka
• Raudonės pilis bei malūnas, esantys Raudonės
miestelyje, yra neišnaudoti objektai, galintys padidinti miestelio ir viso rajono patrauklumą;
• Rajono centre, Jurbarko mieste, veikia Jurbarko
turizmo ir verslo informacinis centras, teikiantis
paslaugas verslo vystymo klausimais.
Turistinis potencialas
• Raudonės miestelis pasižymi ypač gražiu kraštovaizdžiu – Nemuno žemumos, piliakalnis, Panemunės regioninis parkas;
• Greta Raudonės miestelio esančiame Panemunių regioniniame parke gausu lankytinų gamtos
ir kultūros paveldo objektų;
• Raudonės pilį sudaro trys objektai, turintys skirtingus savininkus – pilis priklauso Jurbarko rajono savivaldybei, parkas – valstybei, malūnas –
privačiam savininkui;
• Raudonės pilis yra svarbus istorinis paveldas ne
tik rajono mastu – pilis yra Lietuvos Respublikos
kultūros vertybė ir turi paminklo statusą;
• 25 ha ploto Raudonės pilies parkas įtrauktas į seniausių Lietuvos parkų dešimtuką ir yra saugomas valstybės;
• Užbaigus Raudonės pilies parko tvarkymo ir pritaikymo turizmui projektą, bus padidintas turistinis objekto potencialas;
• Raudonės pilis yra vidurinioji pilis Panemunės
gynybinių pilių grandinėje, ją patogu aplankyti
tiek vykstant iš Panemunės pilies, tiek iš Raudondvario dvaro;
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• Šalia Raudonės pilies esantis vandens malūnas
yra juridiškai atskiras savarankiškas objektas;
• Raudonės miestelio pašone tęsiasi nacionalinės
svarbos vandens turizmo trasa – Nemuno vandens kelias, kurioje Jurbarko rajonas užima strategiškai svarbią vietą;
• Raudonės miestelyje įrengta prieplauka, skirta
vandens turizmo plėtrai;
• Raudonės miestelį kerta nacionalinės svarbos
Nemuno dviračių turistinė trasa.
SILPNYBĖS
Geografinė padėtis
• Vertinant geografinę padėtį Lietuvos mastu,
Raudonės miestelis yra neigiamai veikiamas didžiųjų šalies miestų konkurencijos;
• Raudonės miestelis pasiekiamas vykstant maršrutu Kaunas–Jurbarkas, kuris nėra vienas iš didžiausią automobilių srautą generuojančių
maršrutų. Atvykimas į Raudonės pilį iš kitų
miestų nėra strategiškai patogus;
• Raudonės miestelis pasiekiamas valstybiniu ir
krašto keliais, tačiau nepakankamai išplėtotos
kitos transporto rūšys;
• Nemuno upės turistinis potencialas ir vandens
transporto plėtojimas tiesiogiai priklauso nuo
valstybės politikos ir privataus verslo indėlio;
• Natūraliai susiformavęs kraštovaizdis ir gamtinis
turtas sukuria prielaidas turizmo plėtrai, tačiau
maksimaliam jo išnaudojimui trūksta tinkamos
infrastruktūros;
• Raudonės miestelio ir Raudonės pilies turistinis
potencialas tiesiogiai priklauso nuo Jurbarko rajono ir Tauragės apskrities turizmo strategijos.

• Raudonės pilies infrastruktūra nėra pritaikyta
dideliems turistiniams autobusams, trūksta stovėjimo aikštelių;
• Nėra baigta rengti Jurbarko miestą ir Raudonę
jungianti dviračių kelio infrastruktūra;
• Raudonės miestelyje nepakankamai išvystyta
turizmo infrastruktūra – trūksta automobilių
stovėjimo aikštelių, eismo reguliavimą ir saugumą užtikrinančių priemonių.
Socialinė demografinė aplinka
• Senėjanti visuomenė, neigiamas gyventojų
prieaugis bei didėjanti emigracija sąlygoja gyventojų skaičiaus mažėjimą;
• Raudonės miestelyje buvo uždaryta vienintelė
švietimo įstaiga – Raudonės pagrindinė mokykla;
• Raudonės miestelyje nėra mokslo įstaigų ir profesinių centrų, rengiančių specialistus;
• Raudonės miestelyje ir visame Jurbarko rajone
fiksuojamas aukštas nedarbo lygis;
• Dėl didėjančio nedarbo bei menkų užimtumo
galimybių mažėja nuolatinių Raudonės miestelio gyventojų skaičius, išvyksta darbingo amžiaus žmonės;
• Mažėjantis demografinis potencialas mažina
Raudonės miestelio ir viso Jurbarko rajono galimybes pritraukti investuotojus bei stabdo ekonomikos augimą.
Ekonominė situacija
• Raudonės miestelyje esantys gamtiniai ištekliai
nepakankami žemės ūkio ar pramonės vystymui;

Susisiekimas

• Nėra pakankamai stambių ir vidutinių verslo
įmonių, vyrauja smulkus verslas;

• Raudonės pilis gali būti pasiekiama tik autotransportu, Jurbarko rajone visiškai neišvystyta
geležinkelio infrastruktūra;

• Raudonės miestelyje nėra jokių maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų, nakvynės paslaugas
teikiančių subjektų skaičius ribotas;

• Nemuno pakrantėje įsikūrusiame Raudonės
miestelyje neišvystyta ir nepanaudojama vandens susisiekimo sistema;

• Raudonės pilis nėra pakankamai išnaudojama
miestelio ekonomikos stiprinimui.

• Raudonės pilies lankytojams nėra įrengtos patogios automobilių stovėjimo aikštelės;

Investicinė aplinka
• Investicijas galintys pritraukti objektai – Raudonės pilis ir malūnas – iki šiol nebuvo pristatomi
potencialiems investuotojams;

20

• Galimuose investiciniuose objektuose neišplėtota inžinerinė infrastruktūra ir komunikacijos,
kas mažina šių objektų patrauklumą;

• Raudonės miestelyje nėra antrinių turizmo išteklių – pramogų, apgyvendinimo, maitinimo,
laisvalaikio, kultūros ir sporto įstaigų;

• Istorinio paveldo objekto statusas ir lokacija –
priklausymas Panemunių regioninio parko teritorijai – mažina investicinį objekto patrauklumą;

• Raudonės miestelyje nėra veikiančio kempingo
turistams, norintiems apsistoti Nemuno pakrantėje;

• Atskirai tvarkomi Raudonės pilis ir greta jos
esantys objektai mažina investicinį patrauklumą;

• Nevykdoma nuosekli turizmo plėtros strategija,
mažai informacijos apie lankytinus objektus.

• Riboti finansiniai ištekliai bei nevystoma turizmo
infrastruktūra stabdo privačių ir užsienio investicijų pritraukimą.
Turistinis potencialas
• Raudonės miestelis neišnaudoja visų bendradarbiavimo su Panemunių regioniniu parku galimybių turizmo stiprinimo srityje;
• Skirtingi Raudonės pilies ir greta jos esančio vandens malūno savininkai ir jų interesai apsunkina
nuoseklios turizmo strategijos įgyvendinimą,
lankytojų srautų pritraukimą;
• Vykstantys bet kokie Raudonės pilies parko tvarkymo darbai mažina turistinį pilies patrauklumą;
• Raudonės pilis yra vienintelė nerenovuota ir turistams nepritaikyta pilis Panemunės gynybinių
pilių grandinėje;
• Šalia Raudonės pilies stovintis apleistas vandens
malūnas sudaro neigiamą įvaizdį;
• Raudonės miestelyje įrengta prieplauka, neišnaudojama pagal paskirtį, Jurbarko rajone nėra
išplėtotas vandens transportas;
• Jurbarko rajone neužbaigtas dviračių takų tinklas, yra sudėtinga dviračiu pasiekti lankytinus
objektus, neužtikrinamas dviratininkų saugumas;
• Raudonės pilis neparuošta naudojimui turistiniais tikslais – patalpos įrengtos atsižvelgiant į
ilgą laiką pilyje veikusios mokyklos poreikius;
• Raudonės pilis vangiai išnaudojama turizmo
tikslais – pilyje lankytojai gali apžiūrėti tik pilies
bokštą, turistams nesiūloma jokių alternatyvių
veiklų;

GALIMYBĖS
Geografinė padėtis
• Stiprinti turistinę maršruto Kaunas–Jurbarkas–
Šilutė–Klaipėda kryptį;
• Raudonės miestelyje ir Jurbarko rajone svarbu
sulaikyti tranzitinį turistų srautą, vykstantį kryptimi Kaunas–Klaipėda: sudaryti sąlygas apsistoti,
aplankyti vertingus objektus, pailsėti;
• Raudonės miestelio geografinė aplinka ir gamtiniai ištekliai (Nemunas, Panemunė) puikiai tinkama turizmo kaip prioritetinio sektoriaus vystymui;
• Nemuno upė suteikia puikias sąlygas vandens
transporto ir vandens turizmo vystymui.
Susisiekimas
• Atnaujinta Jurbarko rajono viešojo transporto
infrastruktūra ir technika, optimizuoti maršrutai
padidintų viešojo transporto patrauklumą ir
Raudonės pilies turistinį potencialą;
• Sutvarkyta rajono transporto infrastruktūra (automobilių aikštelės, miestelių gatvės, degalinės,
poilsio aikštelės eismo reguliavimas, saugumą
užtikrinančios priemonės) padidintų Raudonės
pilies lankomumą;
• Pritaikyta Raudonės pilies transporto infrastruktūra (aikštelės automobiliams ir turistiniams autobusams) padidintų turistų srautus;
• Išvystyta vandens susisiekimo sistema padidintų
lankytojų srautus;
• Išvystyta dviračių infrastruktūra, užtikrintas dviratininkų saugumas, galimybė aplankyti miestelius ir paveldo objektus labai padidintų turistų
srautus.

• Iš savivaldybės biudžeto išlaikoma Raudonės pilis atima finansinius išteklius, kurie galėtų būti
panaudojami tikslingiau;
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Socialinė demografinė aplinka
• Vykdyti nedarbo mažinimo priemones, skatinti
mažų ir vidutinių įmonių steigimą sukuriant geresnes gyvenimo sąlygas Raudonės miestelyje ir
visame Jurbarko rajone;
• Skatinti jaunimo užimtumo veiklas, stiprinti
bendruomenės vieningumą ir užimtumą;
• Šviesti ir informuoti rajono gyventojus, skatinti
vystyti turizmo paslaugas.
• Rengti mokymus ir kursus, skatinančius socialinį
užimtumą, gyventojų tobulėjimą, bendruomeninių veiklų stiprinimą.

• Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir tokiu
būdu skatinti privataus sektoriaus investicijas į
turizmo paslaugų sektorių;
• Pasinaudoti visomis galimomis finansinėmis
priemonėmis – ES finansavimo priemonėmis,
bendradarbiavimo fondais, valstybiniais fondais, užsienio ar privataus vietos kapitalo lėšomis;
• Samdyti kvalifikuotus ekspertus ir/ar konsultacines įmones, sprendžiant turizmo ir verslo plėtros problemas, rengiant paraiškas finansavimui;

Ekonominė situacija

• Skleisti informaciją apie investicinius objektus,
siekiant pritraukti privačias investicijas, sukurti
efektyvią paramos verslui sistemą;

• Skatinti Raudonės miestelio gyventojus vystyti
maitinimo, nakvynės, kaimo turizmo sodybų
paslaugų sektorius;

• Remti pradedančius verslininkus, skatinti naujų
darbo vietų kūrimą, padėti įmonėms, turinčioms
verslo idėjų;

• Stiprinti smulkųjį ir vidutinį verslą Jurbarko rajone plėtoti veiklą turizmo sektoriuje;

• Formuoti teigiamą gyventojų ir verslininkų požiūrį į ES paramą bei aktyviau teikti konkrečią informaciją apie šios paramos teikiamas konkrečias galimybes ir jos gavimo sąlygas.

• Plėtoti vietos gyventojų gaminamos produkcijos
realizavimo priemones;
• Aktyviau vykdyti verslumo populiarinimo veiklą
visuomenėje bei formuoti palankų požiūrį į
verslą ir verslininkus;
• Raudonės pilį maksimaliai išnaudoti komerciniais tikslais ir reklamuoti ją atitinkamais kanalais kaip puikią vietą renginiams, konferencijoms, mokymams ar kt. veikloms.
Investicinė aplinka
• Pristatyti investicinius objektus tikslinėms auditorijoms, aktyvinti investicijų pritraukimo veiklas;
• Raudonės pilyje įrengti inžinerinę infrastruktūrą
ir komunikacijas, taip padidinant objekto investicinį patrauklumą;
• Maksimaliai užtikrinti potencialių investicinių
objektų artimiausios aplinkos patrauklumą, skatinti jų veikimą;

Turistinis potencialas
• Kartu su Valstybiniu turizmo departamentu, Jurbarko turizmo ir verslo informacinio centru ir kitomis užsienio turistų srautus priviliojančiomis
institucijomis nuosekliai skatinti Jurbarko rajono
ir Panemunės pilių turistinį potencialą, parengti
ir platinti informacinę medžiagą;
• Įtraukti Jurbarko rajono turizmo objektus į nacionalinės svarbos turistinius maršrutus;
• Stiprinti Raudonės miestelio bendradarbiavimą
su Panemunių regioniniu parku, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru;
• Pritaikyti pilį ir jos infrastruktūrą potencialioms
veikloms: renginiams, konferencijoms, mokymams, skatinti jų organizavimą Raudonės pilyje;
• Parengti lankytinus objektus ir turistinę infrastruktūrą (automobilių aikšteles, informacinius
stendus, privažiavimus) objektų lankymui;

• Potencialiems investuotojams suteikti atitinkamų finansinių lengvatų, kurios skatintų juos
daugiau investuoti ir duotų didesnę finansinę
grąžą;

• Inicijuoti ir skatinti vandens transporto vystymą
Nemuno upe, vystyti laivybos infrastruktūrą,
tikslingai išnaudoti esamas prieplaukas;

• Ilgalaikių programų ir strategijų sudarymas padėtų planingai vystyti verslą ir pasiekti geresnių
ekonominių rodiklių;

• Užbaigus dviračių takų tinklą ir užtikrinus dviratininkų saugumą būtų padidintas turistinis Raudonės miestelio patrauklumas;

22

• Skatinti antrinius turizmo išteklius – pramogų,
apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio, kultūros ir sporto įstaigų veiklą;

• Nesukuriant papildomos vertės ir naujų darbo
vietų bendruomenėje, Raudonės miestelis gali
visiškai išnykti;

• Įgyvendinti aktyvias pramogas ir pažintinius
maršrutus pritaikytas skirtingiems metų laikams
ir įvairioms amžiaus grupėms;

• Vietos savivaldos finansiniai ištekliai objektų pritaikymo turizmui yra riboti, todėl infrastruktūros vystymas be papildomų investicijų yra neįmanomas;

• Nemuno pakrantėje įrengtas kempingas ar kitos
rekreacinės teritorijos padidintų ekologinio ir
gamtinio turizmo mėgėjų srautus, skatintų pažintinį ir poilsinį turizmą.

• Nesudarius sąlygų smulkaus ir vidutinio verslo
augimui, rajono ekonominė situacija gali dar
pablogėti.

GRĖSMĖS

Turistinis potencialas

Geografinė aplinka

• Neprižiūrimi gamtos ir kultūros paveldo objektai
nyksta, didėja jų nusidėvėjimas, gali būti negrąžinamai prarastas nacionalinis paveldas ir turtas;

• Neprižiūrima aplinka, apleisti gamtos paveldo
objektai, nevystomos rekreacinės zonos smarkiai sumažina rajono patrauklumą.
Susisiekimas
• Nevystoma transporto infrastruktūra gali tapti
viena iš problemų, stabdančių rajono ekonominę plėtrą.
• Nesutvarkyta turizmo infrastruktūra mažina turizmo srautus;
• Nepakankamas paslaugų sektoriaus išvystymas
sudarys kliūtis potencialiems lankytojams.
Socialinė demografinė aplinka
• Nevystant nedarbo mažinimo priemonių ir verslumo, darbingo amžiaus žmonių skaičius Raudonės miestelyje mažės ir pats miestelis nyks;
• Nesuburiant ir neišlaikant vieningos ir stiprios
bendruomenės mažės vietos patrauklumas;
• Nevystant turizmo ir neskatinant alternatyvių
verslo rūšių, didės gyventojų socialinė atskirtis.
Ekonominė situacija
• Raudonės miestelio ir Jurbarko rajono ekonominė situacija priklausoma nuo šalies ir regiono
ekonomikos, todėl blogėjant regiono rodikliams, blogės ir rajono padėtis;

• Nevystoma turizmo infrastruktūra mažina turistinį patrauklumą, formuoja neigiamą įvaizdį;
• Nekuriant papildomų veiklų Raudonės pilyje ir
greta jos esančiuose objektuose apribojamas
potencialių turistų srautas, mažinama galima
ekonominė grąža;
• Neišnaudojamas Nemuno potencialas stabdo
vandens turizmo vystymą ne tik rajono, bet ir
Lietuvos mastu;
• Nevystant bendradarbiavimo su partneriais ir
užsienio organizacijomis ribojamas potencialių
užsienio ir vietos turistų srautas;
• Nesiimant įgyvendinti aktyvaus turizmo skatinimo ir antrinių veiklų priemonių paketo Raudonės miestelyje, kyla sezoniškumo grėsmė, kuomet tam tikrais tarpais turistiniai objektai nebūtų lankomi;
• Neužbaigtas dviračių takų tinklas potencialiai
mažins ekologinį turizmą propaguojančių keliautojų srautą.
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V. FINANSINISFINANSINIS-EKONOMINIS VERTINIMAS
5.1 Investicinė kaštų analizė ir įgyvendinimo laiko planas

iš matematinės pusės, tiksliausias rodiklis IRR, tačiau galutinis tikslumas, žinoma, priklauso nuo to,
ar naudojami teisingi skaičiai.

Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto Raudonės pilies išlaikymui 2018 metams skirta 134
tūkst. eurų. Atnaujinus pilies komunikacinius tinklus jos išlaikymo kaštai galėtų sumažėti, bet vis
tiek būtų papildoma našta savivaldybės biudžetui.
Šiuo metu pilyje veikia tik apžvalgos bokštas, retkarčiais konferencijoms ir renginiams nuomojamos salės, todėl pilį reikia šildyti, tiekti vandenį,
elektrą ir pan.

Renkantis iš dviejų investicinių pasiūlymų svarbu
įvertinti projektą pagal daugiau nei vieną finansinį
svertą. ROI santykis paprastai leidžia padaryti pirmines projekto pelningumo įžvalgas. Kad ir kaip
atrodytų paprastai apskaičiuojamas ir pamatuojamas šis rodiklis, tačiau skaičiuojant investicijų
grąžą šiuo modeliu neįvertinamas nusidėvėjimas,
atsiperkamumo laikas, pinigų srautai, kainų pokyčiai, projekto rezultatyvumas. Todėl investuotojai
priimdami sprendimą, į kurį projektą verta investuoti, remiasi tokiais projektų rodikliais kaip vidinė grąžos norma (IRR – Internal Rate of Return)
ir grynoji dabartinė projekto vertė (NPV – Net Present Value).

Nusprendus investuoti ir rengti investicinį projektą, reikia įvertinti, ar projektui skirtas kapitalas
bus panaudotas efektyviai. Projekto finansinių rodiklių apskaičiavimas padeda nustatyti investicijų
efektyvumą.
Mokslinėje literatūroje siūloma taikyti dvi investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodų grupes: statinius ir dinaminius metodus.
Statiniai investicijų efektyvumo metodai išskiriami šie: investicijų atsipirkimo laikas (PP) ir investuoto kapitalo grąža (ROI), tačiau jie neįvertina
pinigų laiko vertės.
Dinaminiai investiciniai efektyvumo vertinimo
metodai įvertina pinigų laiko vertę ir yra skirstomi
taip: grynoji dabartinė vertė (NPV), vidinė grąžos
(pelno) norma (IRR), pelningumo indeksas (PI),
modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas, modifikuota vidinė grąžos norma (MIRR).
Ekonominis įvertinimas parodo projekto naudą,
siedamas ją su sąnaudomis, nes dažnai yra sunku
surasti vienintelį parametrą, kuris tai įvertintų.
Projekto vertinimo metu naudojama daugybė rodiklių, tačiau reikia įsidėmėti, jog kiekvienas iš jų
atspindi tik tam tikrą projekto aspektą, todėl reikėtų įvertinti kiekvieno iš jų trūkumus ir privalumus bei juos vertinti bendrai.
Daug skirtingų rodiklių bei metodikų gali būti naudojama investicijų grąžai įvertinti, priklausomai
nuo pritaikymo srities. Investicijų grąžai matuoti
naudojama tiek ir nuosavo kapitalo grąža (ROE),
tiek ir vidinės grąžos norma (IRR), tiek ir investuoto kapitalo grąža (ROIC) ar kiti rodikliai. Žiūrint

IRR rodiklis arba vidinė grąžos norma. Tai finansinis rodiklis, kuris naudojamas projektų atsipirkimui ar patrauklumui/pelningumui vertinti. Šis rodiklis rodo metinį geometrinį investicijos atsipirkimo grąžos vidurkį per tam tikrą laikotarpį, atsižvelgiant į išlaidas bei gaunamas pajamas. IRR rodiklis parodo investicijos metinį grąžos lygį įvertinus kapitalo laiko kaštus. kuo IRR rodiklis didesnis,
tuo atsipirkimas greitesnis, o investicija patrauklesnė. Būtent dėl nesudėtingo interpretavimo šis
rodiklis itin populiarus tiek tarp profesionalų, tiek
ir tarp profanų, kadangi lyginti procentus tarpusavyje nėra sudėtinga.
Nors interpretuoti IRR rodiklį lengva, tačiau tiksliai jį nustatyti nėra labai paprasta, nes norint kokybiškai įvertinti investicijų atsipirkimą, reikia
įvertinti daugybę prielaidų (būsimų pajamų bei išlaidų).
Ši grąžos norma svarbi priimant investicinius projektų sprendimus. Jei vidinė grąžos norma yra didesnė už projekto kapitalo kaštus, tuomet toks
projektas yra patrauklus.
Kaip ir minėta, finansų analizė niekuomet negali
apsiriboti vienu rodikliu, taip pat ir IRR. Norint
tiksliau įvertinti vidinę grąžos normą yra rekomenduojama vertinti pagal keletą rodiklių, tokių,
kaip grynoji dabartinė vertė (NPV), jautrumo analizė, pinigų srautų prognozė, įvertinus rizikos faktorius ir konkurencijos poveikį, rinkos analizę.
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NPV arba grynoji dabartinė vertė. Šio metodo
tikslas nustatyti dabartinę būsimų pajamų bei išlaidų vertę, naudojant diskontuotų pinigų srautų
(DCF) metodą. Norint nustatyti grynąją dabartinę
vertę, pirmiausia reikėtų nustatyti grynojo pinigų
srauto prognozę kiekvieniems metams.
Kiekvienų metų grynasis pinigų srautas turėtų
apimti kiekvienų metų pajamas, gautas atskaičius
projekto gyvavimo laikotarpiu patirtas išlaidas.
Kadangi pinigai dabar yra vertingesni nei pinigai
ateityje, būsimas kiekvienų metų pinigų srautas
perskaičiuojamas (diskontuojamas) į dabartinę
vertę naudojant pasirinktą diskonto normą, kuri
paskaičiuojama įvertinant tokius rodiklius kaip
infliacija ir pan. – šių finansinių rodiklių visuma
turi didžiulę reikšmę galutiniam rezultatui.

Ruošiantis pritaikyti Raudonės pilį komercinei
(viešbučio) veiklai siūloma atlikti parengiamuosius darbus: atlikti pilies konstrukcijų statybinįtechninį įvertinimą pagal investuotojo poreikius,
kuriame numatyti laiko planą architektūriniam ir
statybiniam-techniniam projektui parengti, įvertinus statybos-renovacijos leidimų gavimo laiką.
Vidinės investicinės grąžos normos skaičiavimai
daryti remiantis šioje lentelėje pateiktais skaičiais.
Toliau lentelėje (5) pateikiami preliminarūs reikalingų investicijų skaičiavimai.

Jei gautoji grynoji vertė teigiama – tai reiškia investicinis projektas yra patrauklus, nes ši gauta
teigiama vertė yra tam tikras „viršpelnis“ virš
lauktinos/vidutinės grąžos (diskonto normos).
Pagrindinis šio metodo trūkumas – tai diskonto
normos nustatymas. Kadangi paprastai vertinamas naujas projektas, diskonto norma yra absoliučiai teorinis dydis.

5.2 Minimalios investicijos į Raudonės
pilies atnaujinimą
Šioje galimybių studijoje pateikti Raudonės pilies
minimalūs inžinerinių tinklų ir vidaus apdailos
darbų atnaujinimo kaštai yra paskaičiuoti remiantis telefonine statybos darbų vadovų apklausa
vertinant šiuo metu esančias statybos, inžinerinių
tinklų įrengimo/atnaujinimo darbų kainas. Suformuluota užduotis – preliminariai įvertinti minimalius keturių žvaigždučių 30 kambarių viešbučio su
nedideliu SPA centru, restoranu ir konferencijų
salėmis įrengimo kaštus. Finansinių investicijų poreikis paskaičiuotas remiantis viešai prieinama informacija apie investuotas lėšas į viešbučių įrengimą 2015-2017 m.
Raudonės pilies (~2400 kv. m.) minimalios investicijos į inžinerinius tinklus ir vidaus apdailą sudaro 3 milijonus eurų, investicijos į viešbučio su
restoranu ir konferencijų salėmis įrengimą – 2 milijonus eurų. Svarbu pažymėti, kad tai yra minimalios investicijos, todėl įvertinus konkretaus investuotojo poreikius, norus ir galimybes, preliminarus biudžetas gali išaugti.

5.3 Investicinės grąžos skaičiavimas
Paskaičiavus minimalias reikiamas investicijas
Raudonės pilies atnaujinimui ir viešbučio su nedideliu SPA centru, restoranu ir konferencijų salėmis, kai investicijos yra 5 mln. eurų, siūlomi keli
lėšų paieškos variantai.
Pirmasis variantas, kai randamas vienas investuotojas, kuris į projektą investuoja visą reikiamą
sumą. Šis variantas finansine prasme palankiausias savivaldybei, kadangi visus reikalingus finansinius kaštus padengia investuotojas. Pagrindiniai
šio varianto trūkumai: investicinis pasiūlymas investuotojui mažiau patrauklus, nėra greitos investicijų grąžos, per tą laiką gali reikėti dalį kaštų padengti iš lygiagrečių ar kitų verslų. Dėl šių išvardintų priežasčių gali būti sunku surasti investuotoją arba investuotojo paieška gali užtrukti ilgesnį
laiką, o per tą laiką pilį išlaikyti turės savivaldybė.
Kiti trūkumai: investuotojas gali prašyti išskirtinių
sąlygų ir mokestinių lengvatų savo veiklai, investuotojas gali norėti įrengti viešbutį visoje pilyje,
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nepaliekant sąlygų lankyti pilį turistams arba labai
stipriai jas apribojant.
Antrasis variantas, kai savivaldybė ir investuotojas dalinasi kaštus, reikalingus pilies inžinerinių
tinklų atnaujinimui, ir bendrai kreipiasi į fondus
dėl šių kaštų kofinansavimo, o investuotojas investuoja tiek, kiek reikia pradėti viešbučio veiklą
pilyje. Pagrindinis šio varianto trūkumas yra tas,
kad savivaldybė kartu su investuotoju prisiima atsakomybę už pilies atnaujinimą, taip pat teikiant
paraišką fondams savivaldybei gali reikėti prisidėti ir savomis lėšomis. Investuotojui šis variantas
labiau patrauklus, nes mažėja investicijos. Pagrindinis trūkumas – ilgesnis sprendimų priėmimo ir
darbų vykdymo laikotarpis.
Trečiasis variantas, kai savivaldybė ieško lėšų per
įvairius fondus (kaip Panemunės pilies atveju dalies pilies pritaikymui viešbučio reikmėms buvo
gautas finansavimas iš 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos, o investuotojas investavo
tik į viešbučio ir restorano įrengimą), o investuotojas investuoja tiek, kiek reikia pradėti viešbučio
veiklą pilyje. Pagrindinis šio varianto trūkumas yra
tas, kad savivaldybė viena prisiima atsakomybę už
projekto vykdymą ir pilies atnaujinimą, taip pat
teikiant paraišką fondams savivaldybei gali reikėti
prisidėti ir savomis lėšomis. Investuotojui šis variantas labiau patrauklus, nes investicijos yra žymiai mažesnės, investuojama tik į pilies pritaikymą savo veiklai, pilis yra išnuomojama nuomos
sutartimi, kurią yra lengviau nutraukti, jeigu
veikla pasirodo nuostolinga.
Iš esmės skaičiuojant investicinę grąžą yra du variantai: kai investuotojas investuoja į visą projektą
– 5 mln. eurų ir į dalį projekto – pvz. 2 mln. eurų.
IRR apskaičiuojama naudojant NPV formulę.
ܸܰܲ =
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NPV apskaičiavimui naudojamas Lietuvos infliacijos rodiklis skaičiuojamuoju laikotarpiu, t.y. 2018
m., ir jis prilyginamas diskonto koeficientui gautiniems pinigų srautams.
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Atsipirkimo laikas parodo santykinį investicinio
pasiūlymo patrauklumą. Jis nustato, koks bus periodų, reikalingų pradinei investicijai padengti,
skaičius, t. y. nustato, kiek reikės periodų, kad kumuliatyvinis investicinio projekto naudingumas
susilygintų su kumuliatyviniais jo kaštais.
Atsipirkimo laikas skaičiuojamas norint susigrąžinti pradines realizuojamos priemonės išlaidas ir
gauti grynąjį pelną. Atsipirkimo laiko apskaičiavimas pradedamas nuo to momento, kai padaromos pirmosios investicijos. Numatomos priemonės atsipirkimo laikas apskaičiuojamas iš pradinių
investicijų tai priemonei įgyvendinti atimant metinį pelną, gaunamą jau iš funkcionuojančios priemonės. Tie metai, kai pasiektas pelnas susilygins
su investicijų suma, bus baigiamieji metai, kai investicijos bus kompensuotos gautomis pajamomis (pelnu).
Atsipirkimo laikotarpio formulė, reikalinga surasti
ି
n, yra:  + ݊௬ , kai p – pinigų srauto vertė tais

metais, kai susidaro pirmasis teigiamas akumuliuotas pinigų srautas; n – akumuliuotų pinigų
srauto vertė tais metais, kai susidaro paskutinis
neigiamas akumuliuotas pinigų srautas; ݊௬ –
metų skaičius po pradinės investicijos, iki susidarant paskutiniam neigiamam akumuliuotam pinigų srautui.
Atsižvelgiant į investavimo galimybės, kurios
vertė 5 milijonai eurų, atsipirkimo laiko formulę,
nustatyta, kad apytikslis atsipirkimo laikas yra 26
metai. Įvedus atsipirkimo laiką į duotąją NPV apskaičiavimo formulę, gaunama teigiama grynoji
vertė +2 220 433,38 eurai. Šio investicinio projekto IRR apskaičiavimui NPV prilyginamas 0, o
diskonto faktorius yra pakeičiamas į nežinomąjį
IRR, tuomet IRR=3 %.
Kita investavimo galimybė, kai dalimi lėšų (3 mln.
eurų) prisideda savivaldybė (lėšos iš fondų), o kita
dalis – 2 mln. eurų – investuojama investuotojo,
išlaikant tą patį atsipirkimo laikotarpį – 26 metus,
skaičiuojamas didesnis pelnas. Šiuo atveju skaičiuojamas teigiamas NPV +4 220 433,38 eurai.
Taikant tą patį metodą vidinės grąžos normos
apskaičiavimui gaunamas IRR=7 %. Tokia investavimo galimybė tampa patrauklesnė, nes atsipirkimo laikas sutrumpėja iki 16 metų.
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Būsimoji investicijos vertė apskaičiuojama tokia
formule: FV = I* (1+(IRR*T), kai I – investicijos
suma; IRR – vidinės grąžos norma; T – atsiperkamumo laikas.

Toliau lentelėje (6) pateikiamas projekto įgyvendinimo laiko planas.

Investavimo galimybės, kurios vertė 5 milijonai
eurų, būsimoji investicijos vertė, skaičiuojant 26
metų atsiperkamumo periodui, sieks 8,9 mln.
eurų, o investavimo galimybės, kai dalimi lėšų (3
mln. eurų) prisideda savivaldybė, būsimoji investicijos vertė, skaičiuojant 16 metų atsiperkamumo
periodui, sieks 10,6 mln. eurų.
Investuoto kapitalo grąžos rodiklis ROI padeda palyginti projekto pelną ir investuotą kapitalą. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo procese šis
rodiklis naudojamas tik kaip pagalbinis, suteikiantis papildomos informacijos, nes nėra įvertinamas
visas projekto rezultatyvumas, neatsižvelgiama į
pelno gavimo laiką, neįvertinami pinigų srautai.
Investuoto kapitalo grąža ROI abiem variantais yra
54,29 %. ROI rodiklis parodo tik keletą projekto
pelningumo įžvalgų, tačiau nėra tinkamiausias rodiklis pasirenkant investavimo galimybę. Todėl investicijos patrauklumą parodo didesnis IRR, teigiamas NPV ir trumpesnis atsiperkamumo laikas.
Projekto įgyvendinimo laiko planas
Raudonės pilies atnaujinimo darbai galėtų užtrukti iki 2,5 metų, jeigu sutartis su investuotoju
būtų pasirašoma ne vėliau kaip 2019 m. antrąjį
ketvirtį ir statybos planavimo ir organizavimo darbai prasidėtų 2019 m. vasarą. Tokius terminus
nustatė apklausti statybų darbų vadovai, todėl vėlesni terminai turėtų būti perskaičiuojami pagal
tuo laiku galiojančius statybos darbų terminus.

Lentelė 6. Projekto įgyvendinimo laiko planas.

Jurbarko rajono savivaldybei siūloma konkurso
būdu atsirinkti teisininkus ar teisinę kompaniją,
kuri parengtų investavimo sąlygas, sutartį su investuotoju bei vestų derybas. 2019 m. pradžioje
siūloma savivaldybei imtis iniciatyvos pradėti ieškoti investuotojo kuo plačiau pristatant investavimo į Raudonės pilį galimybę (plačiau 32 psl. „Investuotojų paieškos galimybės“).
Jeigu Jurbarko rajono savivaldybė nuspręstų ne
tik ieškoti investuotojo, bet ir kreiptis į Europos
sąjungos, valstybinius ir/ar tarptautinius fondus
dėl projekto finansavimo, tuomet tai siūloma padaryti 2018 m. pabaigoje (gruodžio mėn. kvietimai teikti paraiškas) ir 2019 m. pradžioje, kartu
savivaldybės biudžete numatant savivaldybės lėšas, kurios bus skiriamos projekto įgyvendinimui.

Tačiau terminas (2,5 metų) galėtų būti trumpesnis
atidžiai suplanuojant statybos darbų eigą, kadangi
statybos ir vidaus apdailos darbus galima vykdyti
etapais, t. y. ne visoje pilyje iš karto, o pasirinktose
pilies dalyse, iš anksto ruošiant atskirus inžinerinių ir komunikacinių tinklų įrengimo ir vidaus apdailos darbų projektus. Tokiu atveju statybos
darbų laikotarpis gali būti nuo 0,5 iki 1,5 metų
(priklausomai nuo statybos darbų pradžios, įrengimo lygio ir leidimų statybai gavimo).
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5.4 Finansavimo
Finansavimo pritraukimo galimybių apžvalga
Jurbarko rajono savivaldybė galėtų pasiūlyti privačiam investuotojui vieną iš viešosios partnerystės
bendradarbiavimo būdų: koncesiją, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę ir nuomą.
1. Optimaliausias ir patogiausias pasiūlymas savivaldybei būtų rasti investuotoją koncesijos
pagrindais, kadangi vykdant koncesiją sudaroma galimybė papildyti viešuosius išteklius
privačiu kapitalu ir verslo sektoriaus praktinėmis žiniomis, taip pat gauti naujų investicijų į
viešąją infrastruktūrą ir paslaugas nedidinant
valstybės skolos. Tokiu būdu investuotojui siūloma savo lėšomis vykdyti statybos darbus
(įrengti/atnaujinti pilies inžinerinius tinklus, vidaus apdailą, įrengti viešbučio ir restorano patalpas su reikiamais baldais, įranga ir t.t.), projektą iš anksto suderinus su savivaldybe, ir suteikiamas leidimas teikti paslaugas, valdyti ir
naudoti savivaldybės turtą, vykdyti numatomą
veiklą Raudonės pilyje, reklamuojant veiklą
Lietuvoje ir Europoje, taip pritraukiant didesnį
turistų srautą, susigrąžinant investicijas ir gaunant pelną.
2. Kitas pasiūlymas investuotojui būtų viešojo ir
privataus sektoriaus partnerystė (angl. public
private partnership), kuri yra gera alternatyva
viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms teikti. Tokia strategija padidintų projekto
veiksmingumą ir sumažintų patiriamas išlaidas, kai su rizika susijusius kaštus savivaldybė
perduoda privačiam partneriui (pabrangusių ir
užsitęsusių statybų išlaidas, bei visus atsiradusius papildomus kaštus dėl netinkamo eksploatavimo partnerystės atveju sumokės privatus
partneris), todėl jis bus suinteresuotas dėti visas pastangas, kad papildomos išlaidos nebūtų
patirtos.

3. Trečias būdas atgaivinti pilį ir pritraukti jau
nebe investuotoją, o veiklos/ -ų operatorių ir
išnuomoti jau atnaujintą pilį. Tokiu atveju savivaldybė turės paruošti visus dokumentus finansavimui iš įvairių fondų gauti, samdyti statybos ir įrengimo darbus atliekančius profesionalus ir prižiūrėti visą pilies atnaujinimo eigą.
Tokia strategija visus kaštus ir rizikas perkelia
savivaldybei, kuri privalės ieškoti darbų vykdytojų viešųjų konkursų būdu., Tai reiškia, jog
gali būti taikomas mažiausios kainos kriterijus,
todėl savivaldybei tektų prisiimti ir riziką dėl
statybos rangovo darbų neatlikimo, kas ypatingai svarbu vykdant projektą fondų lėšomis,
kur yra griežti projekto vykdymo terminai ir
nepanaudotų lėšų grąžinimo mechanizmas.
Fondų finansavimo apžvalga
Šiandien nemaža dalis Lietuvos kultūros paveldo
objektų tvarkoma ES struktūrinių fondų lėšomis,
jie restauruojami ir kompleksiškai pritaikomi turizmo reikmėms. ES struktūrinių fondų lėšomis
buvo pasinaudota restauruojant ir atnaujinant dvi
Panemunės pilis – Raudondvario dvarą ir Panemunės pilį. Funkcinis šių kultūros paveldo objektų
naudojimas iš dalies yra skirtingas, nors pagrindinė jų paskirtis – kultūrinė reprezentacinė – išlieka ta pati.
Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų parama
apima 11 finansavimo prioritetų. Šių prioritetų
veiklos gali būti panaudotos Jurbarko rajono turizmo plėtros vystymui.
Toliau lentelėje (7) pateikiamos ES struktūrinių
fondų priemonės, tinkamos kreiptis dėl Raudonės
pilies atnaujinimo ir pritaikymo turizmo veiklai
projekto finansavimo.
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Lentelė 7. ES struktūrinių fondų pasiskirstymas. Šaltinis: 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programa

Kitos programos:
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa 2014-2021 m. laikotarpiui (lentelė 8).

Daugiau
informacijos:
http://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis
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Toliau lentelėje (9) pateikiami finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė.
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VI. INVESTUOTOJŲ PAIEŠKOS GALIMYBĖS
Investuotojo atrankos kriterijai
•Investuotojo veiklos lygis aukštesnis nei vidutinis
(viešbutis 4* ir daugiau, boutique viešbutis, kuris
ketina atidaryti ir aukšto lygio restoraną, įrengti
modernias konferencijų sales ir jose organizuoti
konferencijas, įkurti SPA centrą).

•Investuojama į visą objektą (išskyrus bokštą).
•Pilies pastato įrengimo ir pritaikymo investuotojo veikloms bei poreikiams laikas trumpiausias.
Toliau lentelėje (10) pateikiamos investuotojų
paieškos galimybės.

32

Investuotojo paieškai būtina pasiruošti, skirti biudžetą ir atsakingus asmenis. Siūloma penkių
žingsnių investuotojo paieškos programa, pateikiama lentelėje 11.
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VII. SIŪLOM
SIŪLOMOS VEIKLOS
VEIKLOS RAUDONĖS PILYJE
PILYJE
IKI PATALPŲ ĮRENGIMO
Iki Raudonės pilies pritaikymo viešbučio veiklai
siūloma pilyje organizuoti renginius:
• nedideles konferencijas, seminarus buvusioje
mokyklos aktų salėje,
• edukacines pamokas vaikams ir suaugusiems
mokyklos klasėse,
• naudotis sporto sale ir/ar ją išnuomoti,
• pramoginius bendruomenės renginius per didžiąsias metų šventes,
bei kultūrinę-edukacinę veiklą:
• rengti meno parodas pilies koridoriuose ir/ar
salėse, filmų peržiūras esamoje konferencijų
salėje ar sporto salėje ir pan.
Taip pat leisti vietos bendruomenei pilies prieigose pardavinėti vietos produkciją ir suvenyrus
(pilies turgelis) ir/ar nuomoti sales įvairiems
įmonių ir organizacijų renginiams.

Tokių renginių tikslas – pristatyti vietos bendruomenei ir visam regionui, kad Raudonės pilis
po mokyklos iškeldinimo yra gyva, aplink ją ir
joje vyksta renginiai, parodos, pilies žinomumas
plečiasi.
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VIII.
VIII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Išanalizavus Jurbarko rajono ir Raudonės pilies
patrauklumą turizmui, galima išskirti keletą ryškiausių tendencijų:
1. Kelerių pastarųjų metų laikotarpiu Jurbarko
rajone daugėja besilankančių vietinių turistų,
o iš užsienio atvykstančių turistų skaičius išlieka gana mažas – šiais metais jų sumažėjo
daugiau nei dvigubai.
2. Pastebėta, jog Jurbarko rajone apgyvendinimu ir maitinimu užsiimančių įmonių skaičius išlieka pakankamai stabilus, tačiau jų
nėra kelio Raudondvaris – Panemunės pilis
atkarpoje, kurioje veikiantis vienintelis restoranas pravažiuojančius turistus gali aptarnauti tik apie 5 % savo darbo laiko.
3. Turistų srautus Jurbarko rajone didina organizuojami vietiniai ir tarptautinio lygio renginiai, tačiau pastebima, kad dauguma renginių vyksta šiltuoju metų laiku. Dėl šios priežasties Jurbarko rajone sezoniškumas daro
stiprią įtaką regiono turizmui.
Vis dėlto Jurbarko rajone besilankančių turistų
srautai nėra dideli, čia itin retai apsilanko turistai iš užsienio šalių.
Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje yra skelbiama, kad remiantis Vakarų Europos valstybių patirtimi, labiausiai lankomi yra
tie istoriniai pastatai, kuriuose teikiama papildomų paslaugų: organizuojamos parodos, konferencijos ir kultūros renginiai, vyksta edukacinės programos, teikiama informacija, papildomai siūlomas apgyvendinimas, maitinimas, veikia knygynai, prekiaujama suvenyrais ir pan.
Toje pačioje programoje pagrindžiama nuostata, kad verslo turizmo plėtra yra viena iš svarbiausių priemonių, didinančių viešbučių užimtumą ir gerinančių apgyvendinimo paslaugas
teikiančio verslo rezultatus.
Programos rengėjai teigia, jog tarptautinių konferencijų turizmo produktų kūrimą ir jų konkurencinį pranašumą lemia konferencijų infrastruktūros (patalpų ir įrenginių) pajėgumas, oro
transporto veiklos galimybės, kompleksinės
paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas ir kt.
panašios paslaugos). Tačiau pripažįstama, kad

visomis konferencijų turizmo galimybėmis nepasinaudojama, nes šių produktų pristatymas
tarptautinėse turizmo rinkose neorganizuojamas nacionaliniu lygiu, nevykdoma aktyvaus
pardavimo. Lietuvos konferencijų turizmo galimybės turėtų būti pristatomos ir konferencijų
turizmas skatinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės pagrindais.
Siekiant efektyviai plėtoti turizmo veiklas Jurbarko rajone ir Raudonės pilyje, rekomenduojama atlikti sekančius žingsnius ir įgyvendinti žemiau siūlomas veiklas:
1. Parengti atskirą užsienio turistų pritraukimo
strategiją, surasti naujas komunikacijos priemones, taip pat mažinti sezoniškumo įtaką ir
didinti organizuojamų renginių skaičių, skatinant apgyvendinimo įstaigas stiprinti konferencijų ir renginių turizmą, didinti krašto tautinio paveldo žinomumą Lietuvos mastu ir
prioritetinėse užsienio rinkose.
Tik pilnai sutvarkyti kultūros paveldo objektai (pastatai, paslaugos, parkai, privažiavimas, ženklai ir t.t.) ir jų pritaikymas turistams
padės sukurti stiprų turistinės traukos
centrą, taip pat sudarys sąlygas laisvalaikio
praleidimui, organizuojami renginiai didins
vietovės turistinį patrauklumą ir formuos turistų srautus.
2. Pritaikyti Raudonės pilį ne tik turizmui, bet ir
vietos bendruomenių kultūros ir švietimo
renginiams, gyvensenos ir verslo tradicijų
puoselėjimo reikmėms.
Moksliškai įrodyta, jog kultūros paveldas
daro teigiamą poveikį ekonominei ir socialinei aplinkai, prisideda prie teigiamo įvaizdžio
formavimo ir krašto gerovės kūrimo. Paveldas padeda ir kitoms ūkio šakoms – jo kuriama vertė atitenka įvairių rūšių verslui, susietam su turizmu, kūrybinėmis ir komunikacinėmis industrijomis.
3. Minimizuoti sezoniškumo keliamas grėsmes
ir Raudonės pilyje vykdyti veiklą ištisus metus, skatinti turistų, vienadienių lankytojų bei
žmonių srautus.
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Sezoniškumas yra viena didžiausių Lietuvos
turizmo sektoriaus problemų. Jis daro neigiamą poveikį turizmo paslaugų teikėjams,
neleidžia optimaliai išnaudoti turimos infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių.
4. Raudonės pilyje teikti ir plėtoti specializuotas paslaugas bei kurti įvairiais metų laikais
patrauklius konkurencingus produktus. Papildomos veiklos: kulinarinio paveldo ir etnokultūros renginiai, tradicinių amatų skatinimas, edukacinių, taip pat gamtos pažinimo
programų kūrimas. Tokie veiksmai skatina
bendruomenės vystymąsi, kultūros ir gamtos paveldo objektų išsaugojimą, meno ir amatų plėtrą, į pirmą vietą iškeliama ekonominė nauda, gaunama kuriant gerovę ir
darbo vietas.
5. Raudonės pilyje rekomenduojama įrengti
viešbutį, kuris būtų suinteresuotas sezoniškumui nepaveikių veiklų sinergija: įkurtų restoraną, ištisus metus veikiantį SPA centrą ir
konferencijų sales.
6. Kadangi Raudonės pilis yra vertingas istorinis
ir kultūros paveldo objektas, rekomenduojama Raudonės pilyje palikti atviras erdves
visuomenei, vykdyti socialinę-edukacinę
veiklą, organizuoti konferencijas, seminarus,
bendruomenės renginius, apžvalgos bokštas
ir rūsio patalpos gali būti pritaikomos ir išnaudojamos komercinei veiklai. Pilies bokšte
siūloma įrengti interaktyvų istorinį-kultūrinįedukacinį muziejų, kuriame būtų galimybė
įsigyti Raudonės suvenyrų, atnaujinti ant
bokšto stogo esančią apžvalgos aikštelę –
įrengti žiūronus, informacinius stendus.
Naujai siūlomos apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugos bei moderniai įrengtos konferencijų
salės pilyje prisidės prie darnaus kultūrinio ir
konferencijų turizmo plėtojimo Jurbarko regione. Investicijų panaudojimas Raudonės pilies
atkūrimui ir pritaikymui padės sukurti naujas
darbo vietas, susijusias ne tik su kultūros paveldo priežiūros ir muziejine veiklomis, bet ir su
viešbučio, restorano bei konferencijų salių aptarnavimo paslaugomis. Visos numatomos veiklos yra tiesiogiai susijusios su savivaldybės tikslais ir veikia sinergijos principu, išlaikant pilies
funkcionalumą ir gyvybingumą ištisus metus,
pritraukiant daugiau lankytojų į pilies komp-

leksą ir regioną, skatinant turizmą, išlaikant pilies istorinę-kultūrinę-edukacinę funkciją, organizuojant konferencijas ir renginius.
Įgyvendinant aukščiau pateiktus siūlymus, rekomenduojama pritraukti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiantį investuotoją, kuris vykdytų nuolatinę veiklą (įrengtų viešbutį, restoraną, SPA centrą), organizuotų konferencijas,
pritrauktų tiek užsienio, tiek vietinių turistų
srautus.
Komercinį Raudonės pilies komplekso patrauklumą užtikrins žemiau išvardintos aplinkybės:
• Išskirtinė, ypatinga vieta ir aplinka;
• Vykdomų veiklų sinergija – kompleksas veikia
ištisus metus: nakvynė, maitinimas, edukacija,
konferencijos, renginiai;
• Moderniai įrengtos patalpos;
• Puiki aptarnavimo kokybė;
• Geras susisiekimas;
• Dalyvavimas bendruose turizmo programų
vystymo ir plėtojimo projektuose su kaimynine Panemunės pilimi ir Raudondvario dvaru.
Apibendrinant tenka konstatuoti, kad pilis yra
prastos fizinės būklės, ir nors ji įdomi savo praeitimi bei kultūrine verte, tačiau to nepakanka
sėkmingam turizmo vystymui ir užsienio turistų
pritraukimui.
Paskaičiavus minimalias reikiamas investicijas
Raudonės pilies atnaujinimui ir viešbučio su nedideliu SPA centru, restoranu ir konferencijų salėmis, kai investicijos yra 5 mln. eurų, siūlomi
keli lėšų paieškos variantai, plačiau išanalizuoti
skyriuje finansinis-ekonominis vertinimas.
Trumpai tariant, Jurbarko rajono savivaldybė
galėtų pasiūlyti investuotojui koncesiją, viešo ir
privataus sektoriaus partnerystę ar nuomą. Sekančiose pastraipose dar sykį apžvelgiami kiekvieno iš šių būdų pliusai ir minusai.
Optimaliausias pasiūlymas savivaldybei būtų surasti investuotoją koncesijos pagrindais, kadangi vykdant koncesiją sudaroma galimybė papildyti viešuosius išteklius privačiu kapitalu ir
verslo sektoriaus praktinėmis žiniomis, taip pat
gauti naujų investicijų į viešąją infrastruktūrą ir
paslaugas nedidinant valstybės skolos. Tokiu
būdu investuotojui siūloma savo lėšomis vykdyti
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statybos darbus (įrengti/atnaujinti pilies inžinerinius tinklus, vidaus apdailą, įrengti viešbučio ir
restorano patalpas su reikiamais baldais, įranga
ir t.t.), projektą iš anksto suderinus su savivaldybe. Investuotojui suteikiamas leidimas teikti
paslaugas, valdyti ir naudoti savivaldybės turtą,
vykdyti numatomą veiklą Raudonės pilyje, reklamuojant veiklą Lietuvoje ir Europoje, taip pritraukiant didesnį turistų srautą, susigrąžinant investicijas ir gaunant pelną.
Kitas pasiūlymas investuotojui būtų viešojo ir
privataus sektoriaus partnerystė (angl. public
private partnership), kuri yra gera alternatyva
viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms teikti. Tokia strategija padidintų projekto
veiksmingumą ir sumažintų patiriamas išlaidas,
kai su rizika susijusius kaštus savivaldybė perduoda privačiam partneriui (pabrangusių ir užsitęsusių statybų išlaidas, bei visus atsiradusius
papildomus kaštus dėl netinkamo eksploatavimo partnerystės atveju sumokės privatus
partneris), todėl jis bus suinteresuotas dėti visas
pastangas, kad papildomos išlaidos nebūtų patirtos.
Trečias būdas atgaivinti pilį ir pritraukti jau nebe
investuotoją, o veiklos(-ų) operatorių ir išnuomoti jau atnaujintą pilį. Tokiu atveju savivaldybė
turės paruošti visus dokumentus finansavimui iš
įvairių fondų gauti, samdyti statybos ir įrengimo
darbus atliekančius profesionalus ir prižiūrėti
visą pilies atnaujinimo eigą. Tokia strategija visus kaštus ir rizikas perkelia savivaldybei, kuri
privalės ieškoti darbų vykdytojų viešųjų konkursų būdu. Tai reiškia, jog gali būti taikomas
mažiausios kainos kriterijus, todėl savivaldybei
tektų prisiimti ir riziką dėl statybos rangovo
darbų neatlikimo, kas ypatingai svarbu vykdant
projektą fondų lėšomis, kur yra griežti projekto
vykdymo terminai ir nepanaudotų lėšų grąžinimo mechanizmas.

• Investuojama į visą objektą (išskyrus bokštą).
• Pilies pastato įrengimo ir pritaikymo investuotojo veikloms bei poreikiams laikas trumpiausias.
Kol bus ieškoma investuotojo siūloma išnaudoti
pilies patalpas organizuojant renginius, konferencijas, edukacijas ir pan. esamose tam skirtose patalpose (buvusios mokyklos pirmame
aukšte esančioje aktų salėje, sporto salėje, antrame aukšte esančioje reprezentacinėje „apskritoje“ salėje, pirmame ir antrame aukštuose esančiose klasėse).
Organizuoti renginius:
• nedideles konferencijas, seminarus buvusioje mokyklos aktų salėje;
• edukacines pamokas vaikams ir suaugusiems
mokyklos klasėse;
• naudotis sporto sale ir/ar ją išnuomoti;
• pramoginius bendruomenės renginius per
didžiąsias metų šventes;
• vykdyti kultūrinę-edukacinę veiklą: rengti
meno parodas pilies koridoriuose ir/ar salėse, filmų peržiūras esamoje konferencijų
salėje ar sporto salėje ir pan.
Tokių renginių tikslas – pristatyti vietos bendruomenei ir visam regionui, kad Raudonės pilis
po mokyklos iškeldinimo yra gyva, aplink ją ir
joje vyksta renginiai, parodos, pilies žinomumas
didėja.

Taip pat siūloma nustatyti investuotojo atrankos kriterijus, kurie paskatintų investiciniame
konkurse dalyvauti stambesnes ir didelę patirtį
rinkoje turinčias kompanijas.
• Investuotojo veiklos lygis aukštesnis nei vidutinis (viešbutis 4* ir daugiau, boutique viešbutis, kuris ketina atidaryti ir aukšto lygio restoraną, įrengti modernias konferencijų sales ir
jose organizuoti konferencijas, įkurti SPA
centrą).
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